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TIIVISTELMÄ:  
TOIMITTAJIEN JA KESKIJOHDON KOKEMUKSET JA SELVIYTYMINEN  
TYÖTTÖMYYDESSÄ 1990-LUVUN ALKUPUOLEN LAMAN AIKANA 

TŠmŠn vertailevan kvalitatiivisen pitkittŠistutkimuksen tavoitteena oli selvittŠŠ, 
minkŠlainen on ammattitaustan yhteys tyšttšmyyden kokemuksen muodostumi-
seen ja tyšttšmyydessŠ selviytymiseen toimittajien ja keskitason johtavista teh-
tŠvistŠ tyšttšmiksi jŠŠneiden pŠŠllikšiden ammattiryhmissŠ. Ammattiryhmien 
vertailu toteutettiin koko tyšuran pituudella niin, ettŠ siinŠ eroteltiin tyšuralle 
kiinnittymisen vaihe, vakinaistunut asema tyšmarkkinoilla ja elŠkkeelle siirtymi-
sen vaihe. Niiden lisŠksi vertailuja tehtiin sukupuolen perusteella. Vertailut kyt-
kettiin 1990-luvun alkupuolen lamakontekstiin ja yhteiskunnan tyšttšmyyttŠ 
suodattaviin mekanismeihin sekŠ tutkimusryhmien jŠsenten taloudellisiin, sosi-
aalisiin ja yksilšllisiin selviytymisen resursseihin. Huomiota kiinnitettiin sosiaali-
sen erottelun prosesseihin, henkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja selviytymi-
sen yhteyteen. 

Vertailtavien ammattiryhmien valitsemisen perusteluna oli niiden eroaminen 
tyšttšmyyden alkuvaiheessa. Toimittajien erityispiirre on kyky ja mahdollisuus 
myydŠ ammattiosaamista pienissŠ erissŠ freelance-markkinoilla. Keskitason 
johtavista asemista tyšttšmiksi jŠŠneillŠ ei tŠllaista mahdollisuutta ollut, vaan he 
ajautuivat irtisanomisen jŠlkeen melko suoraviivaisesti ei-tyšllisyyden tilaan. 

Tutkimus osoitti, ettŠ ammattitausta ja siihen nojaava identiteetti muodostivat 
tŠrkeimmŠn perustan toimittajien ja pŠŠllikšiden tyšmarkkinoilla tekemille valin-
noille ja tyšttšmyydessŠ selviytymiselle niin, ettŠ yhteys sŠilyi tyšttšmyyden pit-
kittyessŠ. Selviytymisstrategia rakennettiin ammattitaustan, osaamisen ja identi-
teetin varaan siten, ettŠ tavoitteena oli paluu aikaisemman tyšuran mukaiseen 
toimittajan tai pŠŠllikšn tehtŠvŠŠn ja asemaan. Freelance-markkinat merkitsivŠt 
toimittajille pŠŠllikšitŠ parempaa mahdollisuutta rakentaa selviytymisstrategia 
ammattiosaamisen varaan, mutta pidemmŠllŠ aikavŠlillŠ selviytymisen laatuun 
ei laman olosuhteissa muodostunut merkittŠviŠ eroja. Silti selviytymisen mah-
dollisuus koettiin sinŠnsŠ kannustavaksi ja se johti toimintaan tyšmarkkinoilla. 
Tyšuralle kiinnittymisen vaiheessa olevat tutkimusjoukon jŠsenet tukivat kŠsitys-
tŠ ammattiorientaation merkityksestŠ siten, ettŠ selviytymisen polkujen raken-
taminen nojasi ajan oloon toistuvasti koulutusvalintoihin ja urasuunnitelmiin. 

Ammatillinen uudelleensuuntautuminen osoittautui tutkimusryhmissŠ epŠtyypil-
liseksi siten, ettŠ prosessin kŠynnistŠmisen harkintaan kului vuosia ja toteutta-
miseen edelleen vuosia siten, ettŠ muutos ei vŠlttŠmŠttŠ tarkoittanut pysyvŠŠ 
ratkaisua. Yksilštasolla kysymys on paitsi tyšuran aikana kertyneestŠ osaami-
sesta ja taipumuksesta rakentaa tyšmarkkinastrategia sen varaan tyšttšmyyden 
aiheuttamasta murroksesta selviytymisessŠ myšs ammattitaustaan sidoksissa 
olevasta valmiudesta oppia uutta. 
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Työttömyys oli yhteydessä henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn alentumiseen 
siten, että kokemus osittain muovautui ja eriytyi irtisanomisen tyypistä alkaneen 
ja sitä seuranneen vuorovaikutuksen eri tasoilla toteutuneen sosiaalisen erotte-
lun ja työttömän luokittelun mukaan laajaksi ongelmakeskeiseksi kokonaisuu-
deksi. Vaikeimmat lähtökohdat muodostuivat yksilöön ja osaan työntekijöistä 
kohdistuneissa irtisanomisissa, joissa jyrkäksi koettuun sosiaaliseen erotteluun 
liittyi kokemus työttömän negatiivisesta luokittelusta. Työttömyyden aikana hen-
kisen hyvinvoinnin korostunut piirre oli alttius reagoida voimakkaasti toimin-
taympäristössä kohdattuihin tapahtumiin ja muutoksiin. Erityisesti taloudelliset 
tekijät olivat yhteydessä epävakauden ja rauhattomuuden kokemuksiin. Tutki-
mus viittaa siihen, että työttömäksi jäämisellä ja sen pitkittymisellä voi olla pit-
käaikaisia seurauksia yksilöiden henkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja selviy-
tymisen kannalta. 

Selviytymistä edisti toiminnan jatkuvuus, kun sen esteiksi muodostuivat toimin-
nan katkaisseet henkisen hyvinvoinnin romahdukset. Yksilöt eivät kuitenkaan 
olleet joko aktiivisia tai passiivisia, vaan selviytymiskäyttäytyminen vaihteli työ-
markkinoilla havaittujen mahdollisuuksien ja toiminnasta saatujen kokemusten 
mukaan. Selviytymistä tuki myös kokemus sosiaalisesta osallisuudesta ja tues-
ta, aseman ja vuorovaikutuksen ennallaan säilyminen, henkilönä hyväksytyksi 
tuleminen ja esimerkiksi selviytymiskäyttäytymisen tiedollinen tukeminen. Sitä 
vastoin irtisanomista seurannut läheissuhteissa toteutunut sosiaalinen erottelu 
ja työttömän kielteinen luokittelu vaikeutti selviytymistä. Vaikea selviytymisen 
asetelma muodostui myös yksinäisyydestä, jolloin selviytymistä tukevia impuls-
seja ei ollut saatavilla. 

Sosiaalisen eristymisen riskin voidaan tutkimuksen perusteella olettaa kohoa-
van merkittävästi silloin, jos työttömyyden sosiaalisesti erotteleva ja erkaannut-
tava piirre toimintaympäristön ominaisuutena toteutuu samanaikaisesti yksilöta-
son vuorovaikutuksesta vetäytymiseen yhteydessä olevan itsensä syyllistämi-
sen, häpeäkokemuksen ja leimautumisen tai sen pelon kanssa. 

Miesten ja naisten reaktiot työttömyyteen olivat samankaltaiset, mutta ammatti- 
ja sukupuoliroolin yhteensovittaminen vaikeutti naisten työttömyydessä selviy-
tymistä ja työmarkkinoille palaamista. Työttömyyden kokemusta ongelmalliseksi 
muovaavat tekijät kasautuivat eniten työuralle kiinnittyneiden 35 55-vuotiaiden 
ryhmään. Työmarkkinoiden marginaaliin jäämisen riski oli kuitenkin nähtävissä 
kaikissa ikäryhmissä niin, että se oli suurin eläkeikää lähestyvien joukossa. 
Työuralle kiinnittymässä olevien nuorten työmarkkinoilla kokemat ongelmat 
muodostuivat työpaikan saamisen, epätyypillisten työsuhteiden ja työyhteisössä 
aseman vakiinnuttamisen kokonaisuudesta. Kaikkiaan työttömyys oli kurjistu-
miskokemus, mutta silti jotkut saattoivat selviytyä melko hyvin esimerkiksi so-
peutumalla konstruktiivisesti työmarkkinoiden ulkopuolelle. 



7  
  

Tutkimuksen tulokset ovat ymmärrettävissä kahdella tasolla eli aineiston sisäi-
sinä prosesseina, työttömyyteen reagoimisen tapoina ja selviytymisen malleina 
sekä edellisen perusteella muodostettavina oletuksina niistä tekijöistä ja yhteyk-
sistä, jotka ovat työttömyydessä selviytymisessä ja työttömyyden ilmiön ymmär-
tämisen kannalta tärkeitä.  

Tutkimuksessa suositellaan työttömyyden tutkimista laajemmin ammattiryhmien 
perusteella, sekä ammattitaustan ja -orientaation korostettua huomioon ottamis-
ta työttömien tukitoimenpiteissä. Työttömien yhteiskunnallisessa tukemisessa 
parhaaksi kannustimeksi arvioitiin selviytymisen mahdollisuuksien tarjoaminen. 

Tutkimuksessa analysoitiin temaattisen ryhmittelyn menetelmällä pitkittäistä 
vuosina 1993 ja 1995 kerättyä kvalitatiivista aineistoa (N=34), jota täydensi 
vuonna 2011 toteutettu seurantakysely. 

Tutkimuksessa hyödynnettiin sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen teoriaa (Kro-
nauer, 1998), suhteellisen piilokurjistumisen (Jahoda, 1982) ja toiminnan rajoit-
tumisen hypoteesia (Fryer, 1984). Niiden ei yksinään havaittu olevan riittäviä 
näkökulmia työttömyyden ymmärtämiseksi, mutta niitä oli hyödyllistä soveltaa 
kombinaationa siten, että sosiaalinen ulkopuolelle jääminen tavoitti yhteiskun-
nallisen kontekstin, suhteellinen piilokurjistuminen ansiotyön instituutiona ja toi-
minnan rajoittuminen työttömät yksilöt.  

Käytetyt päälähteet ovat Marie Jahodan, David Fryerin, Peter Warrin, Martin 
Kronauerin, Thomas Kieselbachin, Kari Vähätalon ja Eero Lahelman työttömyyt-
tä käsittelevät tutkimukset. 
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ABSTRACT:  

HOW JOURNALISTS AND MANAGERS COPED WITH UNEMPLOYMENT 

DURING THE ECONOMIC RECESSION IN FINLAND IN 1990-1995 

The aim of this study was to examine the relationship between occupational 
background and reactions to, experiences of, and ability to cope with unem-
ployment, and the strategies for re-employment among journalists and upper-
middle level managers. Social and economic context, career phase and life 
course perspectives were also taken into account. In general, the purpose was 
to deepen the understanding of unemployment as a multifaceted phenomenon, 
and to contribute to and to make more specific the results of previous studies on 
unemployment. 

This study makes use of three theoretical approaches: the theory of social ex-

qualitative data (N=34) were collected in 1993 and 1995, and included stories 
told in interviews and written texts by the unemployed journalists, managers, 
and young professionals in these two occupational fields. The analysis was 
based on a classification of themes by type, and included comparisons between 
the two occupational groups, and comparisons by sex, age, and career stage. 
Tools from textual analysis were also used in order to understand the possible 
intentions in the narratives of the individuals in the study. The data were sup-
plemented with a follow-up inquiry in 2011. 

The results can be understood first as relationships which are proved by the 
data, and secondly as assumptions concerning the relationship between unem-
ployment and coping on the general level. The main outcome was that occupa-
tional background and identity constitute the most important foundations on 
which the journalists and managers in the study at a group level based their 
different choices and strategies for coping with the labour market and even with 
long-term unemployment. The specific feature of journalists lay in their ability to 
work as freelancers, which gave them the chance to earn a modest living and a 
relative advantage on the route back to full employment, but which, after re-
peated failures to sell their work, did not stop their mental well-being from de-
clining to the same low level as was seen in the group of managers who, after 
losing their jobs, were transferred directly into a state of non-employment. This 
study suggests that occupational background should be included as a variable 
in studies on unemployment. Career choices and orientation should also be 
considered. 

The rule was, with minor exceptions, that unemployment is related to a deterio-
ration of mental well-being and an impairment of the ability to function. Howev-
er, only the collapse of mental well-being seemed to bring an end to individual 
active functioning, and it is this which can be considered to cause a high risk of 
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social exclusion. The analysis of the qualitative data also revealed differences in 
well-being as a consequence of the type of lay-off and the social mechanisms 
for implementing it. An experience of shock was described when an individual 
or a small group of individuals was made redundant, whereas individuals facing 
a collective lay-off were free from the experience of shock and the sharp decline 
in mental well-being. The result is interpreted in terms of the social segregation 
and negative classification of unemployed people, which were found to be least 
apparent in situations of collective lay-off. Knowledge of unfairness in the re-
dundancy process may also be related to the formation of a negative experi-
ence of unemployment. The experiences of redundancy and unemployment 
may also have long-lasting negative consequences on mental well-being and 
coping behaviour. 

Unemployment is deprivative by nature, but some individuals were able to use 
constructive strategies effectively or otherwise to cope well. Coping is best un-
derstood as a process in which active and passive phases, and cognitive and 
emotional coping strategies, fluctuate in relation to the possibilities and re-
strictions observed and experienced in the environment including in the labour 
market, different levels of social interaction, with family, friends and authorities, 
and economic factors. Even with the limited data there was a wide range of re-
actions to and experiences of unemployment at a group and an individual level. 

The most important form of social support was social inclusion and the constan-
cy and continuity of interaction, including the experience of being approved of 

p-
proval of personal choices and informational support were found to be support-
ive especially in relation to coping behaviour. If the social segregation led to 
resignation, this made coping more complicated, especially if, after redundancy, 
this occurred in the family setting. Social loneliness was found to be a difficult 
position because of the absence of supportive impulses. 

searching for a job and finding new employment. The factors which are related 
to unemployment becoming a problematic experience were found most often in 
the group of people who were attached to their careers.   

The main theoretical result of this study is that the theory of social exclusion 
(understood as considering mechanisms operating at a societal level), the hy-
pothesis of relative latent deprivation (in which employment is treated as an in-
stitution) and the agency restriction hypothesis (which effectively operates on 
individual level) are not complete theoretical structures per se. On the contrary, 
they can be seen and used as complementary perspectives when studying un-
employment. 
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The most important implication of this study is the significance of occupational 
background, learned professional skills and internalized occupational self-
concepts, which should be seen as a starting point in the formation of job mar-
ket interventions. The possibility to cope with unemployment was found to be 
supportive in itself, and it also led to active behaviour in the job market. It is 
highly likely that, from the point of view of an unemployed person, the most 
beneficial form of institutional support is to give possibilities and tools to cope 
with unemployment and, particularly, to find a new job, instead of to impose re-
strictions or use economic sanctions. 

The main sources used are the studies on unemployment by Marie Jahoda, 
David Fryer, Peter Warr, Martin Kronauer, Thomas Kieselbach, Kari Vähätalo 
and Eero Lahelma.  
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja täsmentää työttö-
myystutkimusta selvittämällä, minkälainen on ammatillisen taustan, osaamisen, 
orientaation ja niihin nojaavan ammatti-identiteetin yhteys toimittajien ja keski-
johdon asemissa työskennelleiden päälliköiden sekä työuralle kiinnittymisen 
vaiheessa olevien toimittajien ja toimihenkilöiden työttömyyden kokemiseen, 
työmarkkinatoimintaan ja selviytymiseen. Tavoitteena on hahmottaa ammatti-
taustan yhteys työttömyydessä selviytymiseen kysymällä ovatko toiminnan vaih-
toehtojen etsiminen ja käyttäminen sekä muutoksen mahdollisuus yhteydessä 
ammatissa ja työuralla muodostuneeseen osaamiseen ja identiteettiin tai koulu-
tusvalinnoista ja urasuunnitelmista muodostuvaan ammattiorientaatioon.  

Työttömyystutkimuksen näkökulmasta toimittajista tekee mielenkiintoisen am-
mattiryhmän sen mahdollisuus ansaita elantoa ammattitaitoon nojaten myös 
työttömyyden aikana. Toisin sanoen toimittajat voivat myydä osaamista freelan-
cerina juttu kerrallaan. Toisaalta vasta 1990-luvun alkupuoli tarkoitti toimittaja-
kunnalle siirtymistä täystyöllisyyden tilasta työttömyysalaksi. Toimittajat ovat 
tämän tutkimuksen pääryhmä, jonka rinnalle on vertailun mahdollistamiseksi 
poimittu ryhmä ylemmästä keskijohdosta työttömäksi jääneitä päälliköitä, joilla 
työttömyys johti melko suoraviivaisesti ei-työllisyyden tilaan. Toisin sanoen kes-
kijohdosta työttömiksi jääneet päälliköt, joita tästä eteenpäin nimitetään päälli-
köiksi, eivät voineet toimittajien tavoin myydä osaamista pienissä erissä, jolloin 
työttömänä selviytymisen lähtökohdat olivat ammattitaustan puolesta toimittajia 
rajallisemmat. Vertailu ulotetaan työuran mittaiseksi siten, että tutkimusjoukkoon 
on sisällytetty myös työuralle kiinnittymässä olevia toimihenkilöitä ja toimittajia 
sekä eläkeikää lähestyviä toimittajia ja päälliköitä. Lisäksi vertailuja toteutetaan 
sukupuolen ja sosiaalisen taustan perusteella. 

Tutkimuksen kvalitatiivinen pitkittäisaineisto perustuu Kansanrunousarkiston 
laman vaikeimpana vuonna 1993 järjestämään Työttömän tarina -kirjoituskil-
pailuun (Laaksonen & Piela, 1993). Sen osallistujista poimittiin toimittajien lisäk-
si päälliköiden ryhmä, mitä täydennettiin työuran alkuvaiheissa olevilla toimi-
henkilösuuntautuneilla ihmisillä. Tätä joukkoa (N=34) pyydettiin 1995 kertomaan 
vuoden 1993 työttömän tarinalle jatko-osa. Vuonna 2011 toteutettiin seuranta-
kysely. Kolmessa havaintopisteessä kerätty tarina-aineisto käsitetään kertojien-
sa tietoisesti rakentamiksi kuvauksiksi kokemuksina välittyneestä eletystä elä-

. (Vilkko, 1990, 82 85; Kortteinen 
& Tuomikoski, 1998, 21; Bruner, 2004.) Aineisto avaa monipuolisen näkymän 
työttömyyteen, sen kokemiseen ja selviytymiseen kahden toimihenkilöryhmän 
yksilöiden joukossa. Analysointi perustuu aineistosta johdettujen tutkimuson-
gelman kannalta olennaisten teemojen mukaiseen ammattiryhmittäiseen vertai-
luun ja temaattiseen ryhmittelyyn. Tutkimusotetta on täydennetty erillisellä ja 
osittaisella tekstianalyysillä (Sulkunen & Törrönen, 1997, 97 98, 109 118) ai-
neiston laadun ja kertojien mahdollisten kerrontapyrkimysten arvioimiseksi. 
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Rajattu kvalitatiivinen aineisto ei ole edustava otos tutkimuksen ammattiryhmis-
tä tai työttömistä, mutta se sisältää runsaasti hajontaa, jolloin ammattiryhmittäi-
seen valikointiin nojaten voidaan etsiä toistuvuutta, tarkastella työttömyyteen 
reagoimisen tapoja, seurata selviytymisen prosesseja ja strategioita sekä osoit-
taa aineiston sisäisiä yhteyksiä niin, että talous, sosiaalinen dynamiikka, yhteis-
kunnallinen tausta, henkinen hyvinvointi ja toimintakyky ovat osa asetelmaa. 
Tämäntyyppiseen tarkasteluun kvalitatiivinen aineisto soveltuu erityisen hyvin 
samoin kuin esimerkiksi sen selvittämiseen, miten työttömät itse kuvailevat ja 
kokevat yhteiskunnan suodattavien mekanismien kannustavuuden. Kysymys ei 
siten ole kausaalisten syysuhteiden tarkastelemisesta tai tilastolliselle tutkimuk-
selle tyypillisten yleistysten tekemisestä, vaan siitä, että aineiston sisäisten yh-
teyksien perusteella muotoillaan oletuksia toimihenkilötyöttömyyden ja työttö-
myyden ilmiön ymmärtämisen kannalta tärkeistä tekijöistä, yhteyksistä ja pro-
sesseista, käydään keskustelua aikaisemman tutkimuksen kanssa sekä muo-
dostetaan kysymyksiä ja hypoteeseja jatkotutkimusta ajatellen ja esitetään toi-
menpidesuosituksia työttömien tukemiseksi. 

1990-luvun alkupuoli edustaa suomalaisessa työmarkkinahistoriassa poikkeuk-
sellista suurtyöttömyyden ajanjaksoa ja on siinä mielessä ikään kuin luonnolli-
nen koeasetelma. Työttömyyden kasvuun sisältyi aikaisemmasta poiketen työt-
tömyyden leviäminen kaikkien yhteiskunnallisten ryhmien ongelmaksi, työttö-
myysjaksojen pitkittyminen ja pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen. Lamaa 
seurasi laaja työttömyyden tutkiminen, jossa pääpainotus oli työttömyyden tar-
kastelussa yhteiskunnallisena ongelmana (Myrskylä & Ruotsalainen, 1994; Vä-
hätalo, 1998; Aho, Halme & Nätti, 1999). Työttömyyttä tutkittiin myös sitä kansa-
laisten näkökulmasta jäsentäen (Kortteinen & Tuomikoski, 1998, 21), mutta 
ammattien osaryhmien työttömyyttä ei juuri ole tarkasteltu. Toisaalta toimihenki-
lötyöttömyyttä on tutkittu melko vähän. 

Vaikka selviytymisellä (Warr, 1987) on ollut työttömyystutkimuksessa keskeinen 
asema, ei sitä ole juuri tarkasteltu asettamalla ammattitaustaa ja työmarkkina-
toimintaa tutkimuksen keskiöön yhtä aikaa. Kun ammattitausta lisäksi nähdään 
osana yksilöllistä elämäntilannetta, johon sisältyvät sosiaaliset läheis- ja muut 
suhteet, taloudellinen tilanne ja terveys, voidaan työttömyyttä ymmärtää suh-
danteista ja rakenteista yksilötasolle välittyvänä arkipäiväisenä ongelmana, jon-
ka toimittajat ja päälliköt ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt voivat 
ratkaista vain suhteessa yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön. Tärkeitä sel-
viytymiseen yhteydessä olevia tekijöitä ovat osallistavat ja erottelevat prosessit 
yhteiskunnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tasolla, ansiotyö, talous, henki-
nen hyvinvointi ja toimintakyky.  

Tämän tutkimuksen teoreettinen tausta on ankkuroitu työttömyystutkimukseen. 
Se muodostetaan suhteellisen piilokurjistumisen (Jahoda, 1982) ja toiminnan 
rajoittumisen (Fryer & Payne, 1984) hypoteeseista sekä sosiaalisen ulkopuolelle 
jäämisen (Kronauer, 1998) ja yhteiskunnan suodattavien mekanismien (Vähäta-
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lo, 1996) näkökulmista. Lähtökohtana on oletus, että työttömyys on useimmille, 
mutta ei kaikille menetyskokemus, joka johtaa useimmilla, mutta ei kaikilla ihmi-
sillä, taloudelliseen ja henkiseen kurjistumiseen ja syrjäytymisriskin kohoami-
seen. Kurjistumisen ei oleteta toteutuvan mekaanisesti, eikä työttömyyden ole-
teta johtavan jatkuvasti kasaantuvaan kurjistumiseen, vaan selviytymisessä on 
yhteiskunnan suodattavilla mekanismeilla, taloudella, vuorovaikutuksella ja yksi-
löiden selviytymisen resursseilla osuutensa. Työttömyys todennäköisesti on 
ongelma, mutta silti jotkut voivat selviytyä melko hyvin.  

Tutkimusspesifiä teoreettista taustaa on käytetty aineiston rinnalla tutkimuksen 
kohdentamisessa ja tutkimuskysymysten ja -teemojen muotoilemisessa. Samal-
la edellä mainitut hypoteesit ja näkökulmat ovat aineiston ja analyysin pohjalta 
arvioitavina, jolloin tavoite on vertailla valittuja näkökulmia ja määritellä niiden 
merkitys työttömyyden ymmärtämisessä. Analyysissä saatuja tuloksia peilataan 
ja niistä keskustellaan ennen muuta valitussa teoreettisessa taustassa. 

Tiivistetysti sanottuna kysymyksessä on laadullinen seurantatutkimus, joka 
mahdollistaa tärkeinä pidettävien työttömyyden prosessien tarkastelun, tavoit-
tamisen ja ymmärtämisen yksilöiden elämänkulussa. Juuri tällä alueella tutki-
mus tuottaa uutta tietoa, ja on lisäksi yhteiskunnallisessa ja teoreettisessa taus-
tassaan aikaisempaa tutkimusta täydentävä ja täsmentävä niin, että tulokset 
voidaan kytkeä aihepiirin ajankohtaiseen keskusteluun. Tutkimus tuo tiettyyn 
yhteiskunnalliseen kontekstiin kytkeytyneenä uutena elementtinä työttömyyden 
kanssa yhteydessä olevien tekijöiden joukkoon ammattitaustan, osaamisen ja 
orientaation, mitä kyetään työmarkkinoilla kuvailtuun toimintaan keskittyen tar-
kastelemaan tutkimusjoukon toimittajien ja päälliköiden sekä työuralle kiinnitty-
mässä olevien toimihenkilöiden kuvailemien kokemusten, elämäntilanteiden ja 
tapahtumakulkujen ja esittämien tulkintojen perusteella. 
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2   AJALLINEN JA AMMATILLINEN TYÖMARKKINATAUSTA 

Suomi joutui syvään lamaan 1990-luvun alussa. Suomen Akatemian talouskrii-
siin kohdentuneen tutkimusohjelman mukaan lama ei johtunut Suomen talou-
den tai yhteiskunnan rakenteellisista heikkouksista tai viennin tyrehtymisestä 
Neuvostoliittoon, vaan kansainvälisten korkojen ja valuuttakurssien muutoksista 
sekä kotimarkkinoiden lamautumisesta. Kun kansainvälisen korkotason nousu 
vaikutti kaikkiin läntisen Euroopan maihin siten, että ne ensin kiristivät ja vuoden 
1992 loppua kohden alkoivat elvyttää taloutta, ja Suomi oli ainut talouskurimuk-
seen joutunut, todettiin laman johtuneen kansallisen talouspolitiikan virheistä. 
Niistä keskeisimmäksi arvioitiin se, että työttömyyden annettiin vapaasti kasvaa 
vuosien 1991 ja 1993 välisenä aikana. (Kiander, 2001, 132 133.)  

Tutkimuksen taustoittamiseksi tarkastellaan 1990-luvun alkupuolen laman ajan 
työttömyyttä Suomessa ja toimittajien ja päälliköiden ammattiryhmissä. Huomio 
kiinnitetään myös pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyteen ja työvoimapolitiikkaan.  

Luvussa käytetään laman aikaisia tilastotietoja, jotka myöhemmin muutettiin 
Kansainvälisen työjärjestön ILO:n (International Labour Organization) standar-
din mukaiseksi, jolloin työttömyysasteet ja työttömien määrät muuttuivat tilastol-
lisesti pienemmiksi. Esimerkiksi taulukossa 1 näkyvään vuoden 1994 työttö-
myysasteeseen 18,4 prosenttia verrattuna uuden standardin mukainen työttö-
myysaste on 16,6 prosenttia. Valintaa perustellaan sillä, että katsauksessa käy-
tettävät tiedot olivat pohja laman aikana työttömyydestä annetuille arvioille. 

 
2.1  1990-luvun alkupuolen lama ja työttömyys 

Työttömyys kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti Suomessa 1990-luvun alku-
puolella. Uusia ilmiöitä olivat toimihenkilö-, pitkäaikais- ja nuorempien ikäryhmi-
en työttömyyden kasvu. 

Taulukko 1. Työttömyys Suomessa vuosina 1990 1995 (%).  

Vuosi Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömyys Nuorisotyöttömyys 
1990          3,4          2,8          6,7  
1991          7,6          2,5      14,5  
1992      13,1          8,1      25,2  
1993      17,9      17,1      33,3  
1994      18,4      27,1      33,6  
1995      17,2      30,1      29,9  
Lähteet:  Suomen  tilastollinen  vuosikirja  1996,  Työpoliittinen  aikakauskirja  3/1997.  

Vuodet 1989 ja 1990 muodostivat alhaisimman työttömyysjakson Suomessa 
1970-luvun puolivälin jälkeen siten, että työttömyyden kasvu alkoi loppuvuodes-
ta 1990 saavuttaen huippunsa vuoden 1994 alussa, jolloin työttömänä oli puoli 
miljoonaa ihmistä (Työvoimatilasto, 1994 vuosikatsaus). Työttömyysasteen 
alentuminen alkoi vuonna 1995. Taulukko 1 kuvaa työttömyyden rajun kasvun 
lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisen, joka alkoi koskettaa aikaisempaa 
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laajemmin kaikkia ammattiryhmiä. Niin ikään voimakkaasti kasvanut nuoriso-
työttömyys voidaan nähdä työuralle kiinnittymisen vaiheeseen kohdistuneena 
työn ylitarjonnan ja työllistymisen vaikeutumisen tilanteena. Vuosina 1991 1996 
työmarkkinoille ensi kertaa tulleista nuorista noin 60 prosenttia oli työttömänä 
ensimmäisen työmarkkinavuotensa aikana. (Virmasalo, 2002, 74.) 

Taulukko 2 kuvaa työttömien työnhakijoiden aseman uuden työn etsimisessä. 
Työpaikkojen kysynnän ja tarjonnan epäsuhta oli suurimmillaan vuonna 1994. 
Ajanjakso oli Suomen työmarkkinahistoriassa poikkeuksellisen vaikea, mikä on 
nähtävä työttömyydessä selviytymistä määrittävänä rakenteellisena tekijänä. 

Taulukko 2. Työttömien, työpaikkojen ja työnhakijoiden määrä Suomessa 1990 1995.   
Vuosi Työttömien Yli vuoden Avoimet  Työttömiä Kaikki 
 lukumäärä työttömänä työpaikat työnhakijoita työnhakijat 
1990             88  000              3  029      26  928      103  164      236  133  
1991      193  000              5  298      13  380      213  201      365  080  
1992      328  000          29  239          7  051      363  121      538  621  
1993      444  000          86  018          5  935      482  173      680  435  
1994      456  000      133  561          7  362      494  248      720  999  
1995      430  000      140  244          8  305      466  013      694  634  
Lähde:  Suomen  tilastollinen  vuosikirja  2002.  

Ajanjakson työllistymistä selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, että työttömät 
saivat uusista työpaikoista vain puolet, minkä kanssa yhteen sopi se, että kor-
keinta koulutusta edellyttävät alat kuten yhteiskunnalliset palvelut, rahoitus- ja 
vakuutustoiminta ottivat uudet työntekijänsä useimmiten muualta kuin työttömi-
en joukosta. (Johnson & Myrskylä, 1996, 48.) Nuoret hyvin koulutetut miehet 
työllistyivät ensimmäiseksi, kun naiset työllistyivät useammin tukitoimenpitein. 
Iäkkäiden työttömyys pitkittyi. Työttömät naiset hakeutuivat jatkokoulutukseen 
useammin kuin miehet, mutta miehet osallistuivat työvoimapoliittiseen koulutuk-
seen useammin kuin naiset. (Johnson & Myrskylä, 1996, 30 38.) Samalla todet-
tiin, että korkean asteen koulutus vähensi työttömäksi jäämisen riskiä, mutta 
siitä ei ollut suojaksi pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. (Johnson & Myrskylä, 
1996, 21.)  

1990-luvun alkupuolen laman aikana käynnistyi myös epätyypillisten työsuhtei-
den määrällinen lisääntyminen, joka kosketti eniten työuralle kiinnittymässä ole-
via, mutta sen kohtasivat myös pitkistä työsuhteista työttömäksi jääneet työnha-
kijat. (Sutela, Vänskä & Notkola, 2001, 99 101.) Epätyypilliset työsuhteet voi-
daan luokitella työmarkkina-aseman, työsuhteen keston, työaikojen ja työnanta-
jien lukumäärän perusteella. Normaalin työsuhteen tunnusmerkkejä ovat työs-
kentely toisen alaisuudessa palkkaa vastaan, toistaiseksi voimassa oleva eli 
vakinainen työsuhde, työn kokoaikaisuus ja yksi työnantaja. Epätyypillisyyttä 
edustavat itsenäinen yrittäjyys, määräaikainen ja osa-aikainen työsuhde ja use-
at työnantajat. (Sutela ym., 2001, 10.) 
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2.2  Toimittajien työttömyys 1990-luvun alkupuolella 

Toimittajien keskuudessa oli saatu elää miltei täystyöllisyyden tilassa ennen 
kuin 1990-luvun alkupuolen lama toi mukanaan kasvavan työttömyyden, avoi-
mien työpaikkojen tarjonnan tyrehtymisen ja freelancereille tarjolla olleiden työti-
laisuuksien supistumisen. Suomen Journalistiliiton SJL:n jäsenmäärä kasvoi 
vuoden 1980-luvun lopun 8 570 jäsenestä vuoden 1995 loppuun mennessä 
9 261 jäseneen. Jäsenkunnasta hieman yli puolet oli miehiä. Järjestäytymisaste 
oli erittäin korkea, liki 100 prosenttia (Suomen Sanomalehtimiesliiton SSL:n ja 
SJL:n toimintakertomukset 1990 1995. Nimi muuttui vuonna 1992). 

Taulukko 3.  Toimittajien kokonaistyöttömyysaste, työttömyysaste lehdistössä ja sähköi-
sissä viestimissä 1990 1995  (%).  
Vuosi Työttömyysaste   Työttömyys Työttömyys 
   kaikki journalistit Lehdistö RTTL*  
1990**      2,6                 
1991**      4,3                 
1992      6,8          8,3      2,7  
1993      8,0          9,9      3,3     
1994      8,0      10,1      3,7     
1995      6,5          8,2      3,2     
*     RTTL  on  Radio-  ja  televisiotoimittajien  liitto,  joka  on  SJL:n  jäsenyhdistys.  
**     Työttömyysasteet  on  laskettu  työttömien  toimittajien  ja  SJL:n  jäsenmäärän  perusteella.    

     Lehdistön  ja  sähköisten  viestinten  tarkkoja  työttömyystietoja  ei  ole  saatavissa,  mutta  suhde  on  sama  
kuin  vuosina  1992 1995.    

Lähde:  SSL:n  vuosikertomukset  1990 1992,  SJL:n  vuosikertomukset  1993 1995.  

Taulukko 3 kuvaa kuinka toimittajien työttömyys pysyi yleistä työttömyysastetta 
alempana koko laman ajan ollen korkeimmillaan kahdeksan prosenttia. Yleisku-
van sisällä työttömyys kosketti lehdistön journalisteja useammin kuin radio- ja 
televisiotoimittajia, joiden työttömyysaste säilyi alhaisena. Alueellisesti kor-
keimmaksi eli noin 16 prosenttiin toimittajien työttömyys nousi 1993 Kymen-
laaksossa. Yli kymmenen prosenttia työttömyysaste oli 1990-luvun alkuvuosina 
Satakunnassa, Pohjois-Karjalassa, Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksessä, 
Helsingissä ja Mikkelin seudulla. Työttömyys ylitti vielä 1995 kymmenen pro-
senttia Pohjois-Karjalassa, Itä-Suomessa ja Kymenlaaksossa (SSL:n ja SJL:n 
vuosikertomukset 1990 1995).  

Toimittajien työttömyyttä voidaan tarkastella myös SJL:n ansiosidonnaisen työt-
tömyyspäivärahan saajien ja maksatuslajien perusteella, jotka esitetään taulu-
kossa 4 yhdessä työministeriöstä saatujen työvoimapiirittäisten toimittajien 
avointen työpaikkojen ja työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneiden toimittajien 
lukumäärien kanssa. 
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Taulukko 4. SJL:n ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saajien määrä työttömyysla-
jeittain, työvoimatoimistoissa ilmoitetut toimittajien avoimet työpaikat ja työttömät toimit-
tajatyönhakijat 1990 1995.    
Vuosi Työtön  Osa-aikatyötön  Lomautettu Yhteensä Avoimet Työttömät 
         työpaikat* työnhakijat*  
1990      228              6          13          247              
1991      377      133      474          984      6      286  
1992      663      152      413      1228      5      599  
1993      833      201      283      1317      5      825  
1994      864      167      167      1031      4      900  
1995      730      230          64      1024      6      852  
*  Työministeriöstä  pyynnöstä  toimitetuista  työvoimapiirikohtaisista  tiedoista  koottu  viitetieto.  

  Tietoja  ei  ole  saatavilla.  
Lähteet:  Journalistien  työttömyyskassa,  työministeriön  tietopalvelu.  

Taulukko 4 kuvaa toimittajien työttömyyden kasautumisen kokonaan työttömiin 
siten, että myös osa-aikatyöttömien joukko kasvoi. Työttömyys lisääntyi osin 
lomautuksina ja alkoi purkautua lomautusten vähentymisenä. Kansantalouden 
vireytymisestä huolimatta toimittajien työpaikkoja oli avoimilla markkinoilla vä-
hän tarjolla. Journalistien työttömyyden kesto alkoi pidentyä 1990-luvulla. Esi-
merkiksi vuonna 1992 keskimääräinen kesto oli noin 11 viikkoa, kun se 1993 oli 
noussut 15 viikkoon (Journalistien työttömyyskassan vuosikertomus 1993). Tau-
lukon 4 tiedot toimittajien avoimista työpaikoista ja työttömien työnhakijoiden 
määristä ovat viitteellisiä. Työvoimatoimistoissa haussa oli yleensä noin kol-
mannes kaikista avoimista työpaikoista. Toimittajatyöpaikkojen työvoimatoimis-
toissa ilmoittaminen voidaan olettaa keskimääräistä harvinaisemmaksi.  

Journalistien työttömyyden yleinen syy oli laman vaikutus alan yritysten toimin-
taan. Kun suomalaisten sanomalehtien yhteenlaskettu levikki vuonna 1990 oli 
4 079 204 kappaletta, laski se yhdenjaksoisesti siten, että 1996 se oli 3 401 730 
kappaletta. Vähennyksestä liki puolet toteutui vuoden 1992 aikana. Tilausmää-
rien vähentymisen rinnalla alenivat mainos- ja ilmoitustulot (Salokangas, 1999). 
Toiseksi syyksi tilausten vähentymiseen on arvioitu kilpailutilanteen muutos. 
Sanomalehden asemaa olivat alkaneet viedä kaupallisten paikallisradioiden ja 
kaupallisen television vahvistuminen sekä kasvava ilmaisjakelu-, paikallis-, ai-
kakausi- ja erikoislehdistö. Myös mainosmarkkinoiden supistuneella rahavirralla 
oli aikaisempaa enemmän jakajia. (Mervola, 1998, 67; Tommila & Salokangas, 
1998, 301 304.) Lisäksi sanomalehtien tilaushinnat nousivat. Esimerkiksi Väli-
Suomen Sanomalehtien tilausten keskihinta saavutti ja ylitti televisioluvan hin-
nan vuosien 1985 ja 1996 välisenä aikana. (Mervola, 1998, 74.) Vuosina 1990
1993 joukkoviestinnän alan kokonaisliikevaihto tippui yli miljardi markkaa (noin 
213 miljoonaa euroa vuonna 2009). Vuoden 1990 liikevaihdon tasolle ala pääsi 
1997. Vuonna 1998 liikevaihto oli 19,3 miljardia markkaa (3,91 miljardia euroa 
vuonna 2009) (Joukkoviestintätilasto, 1998; Luostarinen & Uskali, 2004).  
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Seurauksena oli irtisanomisia, lomautuksia ja muita säästötoimenpiteitä kuten 
avustajabudjettien supistaminen ja ilmestymiskertojen vähentäminen. Jo vuo-
den 1991 kuluessa monissa alan yrityksissä asetettiin rekrytointikielto tai siirryt-
tiin käyttämään määräaikaisia usein 2 4 kuukauden työsuhteita ja pidättäydyt-
tiin työsuhteiden vakinaistamisista. Toimintoja pyrittiin siirtämään henkilökunnal-
ta yrittäjäpohjalla työskenteleville alihankkijoille (Luostarinen & Uskali, 2004).  

Niin sanotuista lehtikuolemista eniten huomiota sai maan vanhimman suomen-
kielisen sanomalehden Uuden Suomen lakkauttaminen 1991. Sen lisäksi sa-
mana vuonna lakkautettuja lehtiä olivat Kansan Lehti, Pohjanmaan Kansa ja 
Haminassa ilmestynyt Kymen Sanomat, joka yhdistettiin Kotkan Sanomiin. Li-
säksi laman aikana 1993 lakkautettiin Ylä-Vuoksi, Jokiposti, Uutis-valjakko ja 
Suomenmaan Helsingissä ilmestynyt erillinen lehti. Muina lamavuosina lehti-
kuolemia ei tapahtunut (Sanomalehtien Liitto vuosikertomukset 1990 1995). 

 

2.3  Toimihenkilötyöttömyys 1990-luvun alkupuolella 

Toimihenkilötyöttömyys kasvoi 1990-luvun alkupuolella samankaltaisesti kuin 
toimittajien. Kasvu oli nopea ja merkitsi muutosta työmarkkina-asemassa siten, 
että se oli parempi kuin palkansaajilla keskimäärin, mutta työttömyys oli ammat-
tikunnalle ilmiönä uusi ja alkoi muodostua pysyväksi ongelmaksi.  

Taulukko 5. Työttömien toimihenkilöiden määrä ammattien alaryhmiin jaoteltuna, työvoi-
matoimistoissa ilmoitetut päälliköiden ja yrittäjien avoimet työpaikat ja niihin ilmoittautu-
neet työttömät työnhakijat 1990 1995. 

Vuosi Työttömät toimihenkilöt Yhteensä Avoimet työpaikat Työttömät työnhakijat 
 1 2  3   Päällikkö    Yrittäjä Päällikkö  Yrittäjä 
1990   6  207   3  762   7  821      17  790                              
1991   12  834   6  957   16  094      35  885      38   1      2  366                      16     
1992   25  301   16  838   31  751      73  890      53   23      4  434                      825  
1993   36  759   29  853   47  212      113  824      45   49      6  030                      1  932  
1994   40  117   35  404   50  987      126  508      47   61      6  100                      2  392  
1995   37  275   34  200   49  562      121  037      37   152      5  594                      2  464  
1=  tieteellinen,  tekninen  ja  taiteellinen  työ,  2=  terveydenhuolto-  ja  sosiaalialan  työ,    
3=  hallinto-  ja  toimistotyö.     Tietoja  ei  ole  saatavilla.  Lähde:  Työministeriön  tietopalvelu.    

Taulukko 5 kuvaa toimihenkilöiden työttömyyden kasvun ammattien alaryhmiin 
jaoteltuna niin, että lukuihin sisältyvät alemmat ja ylemmät toimihenkilöt. Sarak-
keiden avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat luvut ovat suuntaa-antavia. Ne 
on koottu työministeriön ammattinimikerekisteristä niin, että ne vastaavat tutki-
musjoukon jäsenten ilmoittamia ammattinimikkeitä. Tiedoista käy ilmi keski- ja 
sitä ylempien johtajien avointen työpaikkojen vähyys suhteessa työttömiin työn-
hakijoihin. Työuralle kiinnittymässä olevia toimihenkilöitä luvut koskettivat ura-
suunnitelmien toteutumisen mahdollisuuksien pienentymisenä. Merkille pantava 
piirre on yrittäjille tarjottujen työpaikkojen ja yrittäjinä työttömiksi työnhakijoiksi 
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ilmoittautuneiden määrän kasvu, mikä viittaa yrittämisen olleen yksi laman ajan 
selviytymiskeino. Alueittain tarkasteltuna yrittäjien ja päälliköiden tilanne oli sa-
mankaltainen kuin toimittajien. Mitä pienempi oli avointen työpaikkojen luku-
määrä, sitä pidempiä aikoja aluetasolla kului ilman, että työtä oli tarjolla. 

Kun johtajien ammatillinen liikkuvuus 1980-luvulla käsitti ketjumaisia urapolkuja 
ja organisatorisia nousu-uria, oli 1990-luvun alkupuolella nähtävissä katkonaisia 
uria, itsenäistä yrittämistä ja työttömyys. Johtajien määrä laski vuosien 1990 ja 
1993 välisenä aikana noin 5 000 henkilöllä 54 300:sta 49 342:een eli noin yh-
deksän prosenttia. Johtajavakanssien vähentymisen keskeinen piirre oli keski-
johdon saneeraus, mutta siihen vaikutti myös yritysten määrän vähentyminen 
kolmessa vuodessa yhdeksällä prosentilla. (Vanhala, 1996, 14 15.) Vakanssien 
määrän suhteellinen lasku oli kuitenkin pienempi kuin palkansaajilla keskimää-
rin. Nettomääräinen supistumisen kohdistui miehiin. Naisjohtajien työpaikat jopa 
jonkin verran lisääntyivät. Johtajien irtisanomiset painottuivat muun palkansaa-
jakunnan tavoin keskimääräistä vähemmän koulutettuihin. (Vanhala, 1996, 26.)  

Toimihenkilöiden työttömyys kesti lyhyemmän ajan kuin työttömillä keskimäärin. 
Vuonna 1994 teknisten ja luonnontieteellisten alojen toimihenkilötyöttömistä 46 
prosentilla työttömyys oli jatkunut 27 viikkoa tai enemmän, hallinto- ja toimisto-
työn työttömistä vastaava osuus oli 51 prosenttia, kun se rakennusalan ja kai-
vosteollisuuden työttömistä oli 57 ja 59 prosenttia (Työministeriön tietopalvelu). 

 

2.4 Toimittajat ja päälliköt, ammatit ja työmarkkinat  

toimintaympäristönä 

Toimittajan ammattia harjoitettiin 1990-luvun alussa pääosin vakinaisissa tai 
määräaikaisissa palkkatyösuhteissa. Vakinaisuuteen painottuneen järjestelmän 
rinnalla toimivat freelance-markkinat, joilla kuka tahansa toimituksellisen aineis-
ton tuottamiseen pystyvä saattoi yrittää ideoiden ja osaamisen myymistä. Free-
lance-markkinat merkitsivät työttömiksi jääneille toimittajille mahdollisuutta myy-
dä ammattitaitoa pienissä erissä ja selviytyä olemassa olevan ammattitaidon 
varassa. Töitä oli mahdollista tehdä verokortilla ilman yritysjärjestelyjä ja amma-
tinharjoittamisen saattoi aloittaa pienin kustannuksin. Toimittaja pärjäsi tietoko-
nepakettia halvemmalla tekstinkäsittelylaitteella ja auttavasti kirjoituskoneella. 

Ammatillisena toimintaympäristönä freelance-markkinoille oli tutkimusajanjak-
sona tyypillistä luvussa 2.2 kuvattu työttömyyden kasvun seurauksena toteutu-
nut vapaiden toimijoiden määrän lisääntyminen sekä yritysten säästötoimenpi-
teistä seurannut työtilaisuuksien ja liikkeellä olevan rahan vähentyminen. Free-
lance-markkinoilla vallitsi työn ylitarjonta ja koventunut kilpailu työtilaisuuksista.  

Freelancerit arvioitiin 1990-luvun alkupuolella toimittajakunnan väliinputoaja-
ryhmäksi, jolle oli ominaista heikentynyt työllisyys, journalistikunnassa keski-
määräistä alhaisempi tulotaso sekä pääsääntöisesti yhden tai kahden toimek-
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siantajan varassa toimiminen. (Melin & Nikula, 1993, 25.) Ajanjakson freelance-
markkinoilla voidaan Meliniin ja Nikulaan (1993, 17 19) nojaten erotella kolme 
toimijaryhmää eli 1) vapaaehtoisesti freelance-toimittajiksi ryhtyneet, 2) työttö-
myyden takia freelancerina toimimisen aloittaneet ja 3) työttömyyden aikana 
ilman virallista freelancer-statusta kirjoittamista jatkaneet toimittajat. 

Freelance-markkinoiden kilpailutilannetta ajatellen ensimmäisen ryhmän free-
lancerit erosivat muista ryhmistä ammattimaisella yrittäjäasenteella ja suhtau-
tumisella riskien ottamiseen ja tuotteiden myymiseen. Vakinaisesta ansiotyöstä 
työttömiksi jääneet toimittajat puolestaan pystyivät kompensoimaan tulotasoaan 
ansiosidonnaisen sovitellun päivärahan turvin, jolloin työn hinnoittelussa oli pe-
riaatteessa mahdollista joustaa alaspäin. Freelance-markkinoiden tarjoama sel-
viytymisen mahdollisuus muodostui haasteeksi kahdella tasolla toteutuvana 
kilpailuna. Ensimmäisellä edellytettiin kykyä ideoida ja tehdä kiinnostavia juttuja, 
mikä on toimittajille tyypillistä, ja toisella kykyä myydä juttuja julkaistavaksi, mikä 
ei vakinaiseen työsuhteeseen tottuneille toimittajille välttämättä ole ominaista. 

Vuosia 1992 2004 tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin freelanceriksi ryh-
tymisen taustalla olleen noin kolmanneksessa tapauksista työsuhteen päättymi-
sen, vaikean työllistymisen tai työnantajan toiveen työsuhteen päättämisestä ja 
työskentelyn jatkamisesta itsenäisenä toimijana. (Akola, Heinonen, Kovalainen, 
Pukkinen & Österberg, 2007, 38.) Tutkimukseen osallistuneiden freelancereiden 
vuositulot asettuivat 10 000 ja 40 000 euron välille. Laman aikana freelancerei-
den toiminnassa painottui tulotason alhaisuus ja runsas vaihtelu. Elämänlaatu ja 
mahdollisuus itsensä toteuttamiseen sekä työasioihin vaikuttamiseen koettiin 
freelancerina paremmaksi kuin ansiotyössä, jossa kuitenkin olisi arvioiden mu-
kaan jäänyt enemmän vapaa-aikaa käytettäväksi. (Akola ym., 2007, 50 54.) 
Freelance-työn todettiin sisältävän yrittäjämäisiä piirteitä, joita ovat itsenäinen 
työskentely, monipuolinen ja vaihteleva työn sisältö, työvälineiden omistaminen 
ja sosiaali- ja eläkekuluista vastaaminen. (Akola ym., 2007, 22 25.) 

Keskijohdon päällikköasemasta työttömiksi jääneillä ei ollut mahdollisuutta 
myydä työuralla kertynyttä osaamista pienissä erissä. Välittömässä näköpiirissä 
olleet selviytymisen väylät olivat uudelleentyöllistyminen tai yrittäjäksi ryhtymi-
nen, joista jälkimmäinen oli laman ajan taantuneessa taloudellisessa toimin-
taympäristössä oletettavasti tavallista riskialttiimpi valinta. Kun yrittäjäksi ryhty-
mistä vertaa freelance-toimintaan, merkitsee edellinen yrityksen perustamista ja 
ainakin sen osittaista omistamista. Tilat, koneet, tarvikkeet, henkilökunta ja vaih-
to-omaisuus ovat myös osoitus yrittäjäriskistä. (Kautonen, 2007, 10.) 

Freelanceriksi ryhtymisessä voidaan erotella pakottavat ja vapaaehtoiset syyt. 
Samoin vastentahtoiselle yrittäjyydelle on tyypillistä, että työmarkkinoilla ei koe-
ta olevan muuta mahdollisuutta kuin itsensä työllistäminen. Vapaaehtoiselle 
yrittämiselle on tyypillistä omaehtoinen tarttuminen toimintaympäristössä tunnis-
tettuun liiketoimintamahdollisuuteen. (Kautonen, 2007, 18.) Palkkatyön heikon 
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saatavuuden, työttömyyden ja sen uhan on todettu olleen yksi yrittäjien luku-
määrää kasvattanut tekijä (Kautonen, 2007, 6, 59), mutta 2000-luvulla työttö-
myyden merkityksen on arvioitu 1990-luvun lamaan verrattuna vähentyneen. 
(Heinonen, Kovalainen, Paasio, Pukkinen & Österberg, 2006, 38 39, 112.) 

Toimittajien ja päälliköiden alkavan työttömyyden asetelman voi tiivistää siten, 
että kun toimittaja saattoi ammattitaidollaan ainakin yrittää hidastaa omaksi koe-
tun ansiotyön ulkopuolelle joutumista, jäi päällikkö irtisanomisen seurauksena 
suoraan ansiotyön ulkopuolelle. Vastakkain olivat mahdollisuus toimia ammatin 
mukaisesti ja lähes väistämätön ajautuminen ei-työllisyyden tilaan. Toisaalta 
työmarkkinoille paluuta ajateltaessa, oli toimittajien kynnys taloudellisessa ris-
kinotossa matalampi kuin päälliköillä yrittämistä ajatellen. Toimittajien freelance-
työ täyttää epätyypillisyyden kriteerit erityisesti useiden työnantajien ja toimeen-
tulon itsenäisen ansainnan suhteen. Voidaan sanoa, että freelancereille ominai-
set epätyypilliset työsuhteet alkoivat koskettaa työikäisiä laajemmin 1990-luvun 
laman aikana niin, että ilmiö alkoi saavuttaa yhteiskunnallista painoarvoa. 

Työvoimapolitiikka ja sen muutokset merkitsivät rakenteellisia ehtoja toimittajien 
ja päälliköiden työttömyydessä selviytymiselle. Vaikutus kohdistui työttömien 
taloudelliseen asemaan ja tukitöiden saamisen mahdollisuuteen. Suomessa oli 
1990-luvun laman alkaessa voimassa työllistämisvelvoitteen sisältänyt vuoden 
1987 työllisyyslaki (laki 275/87). Työllistämisvelvoite takasi kaikille, joiden työt-
tömyys oli kestänyt 12 kuukautta yhdenjaksoisesti tai kahden vuoden sisällä 
yhteenlaskettuna vuoden määräaikaisen tyypillisesti kuuden kuukauden pituisen 
työsuhteen. Työpaikan tarjoamiseen velvoitettiin valtion rahoitustuella kunta, 
jollei muita mahdollisuuksia kuten esimerkiksi tukityötä valtiolla tai yksityisissä 
yrityksissä tai koulutusta voitu toteuttaa. Laki tavoitteli täystyöllisyyttä, mutta 
laman aikana kasvaneen työttömyyden seurauksena työllistämisvelvoitetta ei 
enää kyetty toteuttamaan. Velvoitetta ensin lievennettiin 1992 poistamalla sen 
piiristä toistuvaistyöttömät ja pidentämällä nuorten työn oikeuden toteutumisen 
jakso kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Yhteiskunnan jakopolitiikkaa 
edustanut työnoikeuden sisältänyt velvoitetyöllistäminen lakkautettiin 1993, mis-
tä siirryttiin kohderyhmiä harkinnanvaraisesti valikoivaan työvoimapolitiikkaan. 
(Hakuli, Katajamäki & Vartiainen, 1995, 1 7; Aho & Arnkil, 2008, 52 53.)  

Uudessa järjestelmässä jatkettiin tukityöjaksojen toteuttamista. Tärkeimpiä koh-
deryhmiä olivat nuoret, vajaakuntoiset ja pitkäaikaistyöttömät. (Hakuli ym., 
1995, 4 7.) Tukitöillä samoin kuin työvoimakoulutuksella oli ansiosidonnaista 
työttömyysturvaa saaville työttömille taloudellinen merkitys. Kuuden kuukauden 
jakso uudisti oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jonka 500 päivän 
maksatusjakso lähti jälleen nollasta liikkeelle. (Virjo, Aho & Koponen, 2006, 24
25.) Ilman tätä suodattavaa mekanismia olisi ansiosidonnaista työttömyysturvaa 
saaneiden tulotaso alentunut 500 päivän jakson päätyttyä perusturvaksi. 
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Työttömyysturva jakautuu maksatusmuodoiltaan kolmeen osaan eli tulosidon-
naiseen ansiopäivärahaan ja sitä pienempiin peruspäivärahaan tai työmarkkina-
tukeen. Ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä on niin sanotun työssäoloeh-
don täyttyminen ja jonkin työttömyyskassan jäsenyys. Vuoteen 1996 asti työs-
säoloehdon täyttyminen tarkoitti vähintään 26 viikon työssäoloa edeltävän 24 
kuukauden aikana. 1994 alkaen työssäoloehdon täyttyminen asetettiin myös 
peruspäivärahan saamisen edellytykseksi. Jos ehto ei täyty, maksetaan tarve-
harkintaista työmarkkinatukea. (Virjo ym., 2006, 21 23.) 

 

2.5  Toimittajien ja päälliköiden suhde ansiotyöhön ja uraan 

Toimittajat ovat tietotyöläisiä, jotka muokkaavat eri lähteistä hankkimiaan tietoja 
välittääkseen ajankohtaiset, taloudelliset ja muut tärkeät yhteiskunnalliset ta-
pahtumat lehtien lukijoille, radion kuuntelijoille ja television katsojille sekä eri-
laisten uusmedioiden käyttäjille. Toimittajat käsittelevät myös aiheita, joiden ar-
vioivat olevan valistavia ja viihdyttäviä. Aiheiden valikointi uutisvirrasta vaatii 
asiantuntemusta (Leppänen, 2002), ja muokkaus kohderyhmälle kiinnostavaksi 
aineistoksi ammattitaitoa. 1990-luvun alussa edellä mainitut uusmediat olivat 
suunnitteluasteella. Ensimmäisinä Internet-sivustonsa julkaisivat 1995 Turun 
Sanomat, Laukaa-Konnevesi-lehti ja Iltasanomat (Luostarinen & Uskali, 2004).  

1990-luvun alkupuolella tehdyssä tutkimuksessa toimittajat arvostivat työssä 
eniten mielenkiintoisuutta ja vaihtelevuutta. Tärkeänä pidettiin myös työsuhteen 
pysyvyyttä ja varmuutta. Työnteko kuvailtiin vapaaksi niin, että sidotuimpia oli-
vat sanomalehtitoimittajat. Toimittajatyöttömyyden painottumisessa sanomaleh-
tialalle nähtiin yhteys siihen, että lehtien toimittajat arvioivat työpaikan pysyvyy-
den tärkeämmäksi kuin sähköisten viestinten toimittajat. Epävarmuuden havait-
tiin näkyvän siten, että vain kymmenen prosenttia vakinaisessa työsuhteessa 
olevista oli harkinnut freelanceriksi ryhtymistä tai työpaikan vaihtoa. Toimittajien 
näkemysten työnsä merkityksistä tulkittiin vastaavan kuvaa keskiluokkaisissa 
ammateissa toimivien käsityksistä yleensä, jolloin sisältöaspektit olivat etusijal-
la. Työpaikan varmuuden kohoaminen tärkeämmäksi kuin mahdollisuus itsensä 
toteuttamiseen arvioitiin ajan hengen ilmentymäksi. (Melin & Nikula, 1993, 14
17.) Työn koetuissa ongelmissa korostuivat kiire ja työpaikan toimintakulttuurin 
hankaluudet. Kolme toimittajaa neljästä oli kokenut ahdistusta ja loppuun pala-
misen oireita joskus tai usein. Toisaalta huolimatta työttömyyden, kiireen ja 
huomisen huolien lisääntymisestä toimittajat arvioitiin elämäänsä suhteellisen 
tyytyväiseksi väeksi. (Melin & Nikula, 1993, 20.) Journalistisen työn stressitekijät 
näyttivät melko vakiintuneilta. Vuosia 1984 ja 1999 vertailtaessa niistä yleisim-
mät olivat työn paljous, töiden ajatteleminen vapaa-aikana, mahdottomuus halli-
ta kaikkea tarvittavaa tietoa, työhön kohdistuvat ristiriitaiset odotukset ja perhe-
elämän häiriintyminen työn takia. Todennäköiseksi laman seuraukseksi arvioi-
tiin, että 1999 stressitekijöiden kärkijoukkoon olivat nousseet työpaikan kilpai-
luilmapiiri, virheet ja epäonnistuminen työssä (Leppänen & Tuomivaara, 2002). 
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Journalistien työssään arvostamien piirteiden voidaan tutkimustulosten toistu-
vuuden perusteella eräiltä osin olettaa olevan säilyviä. Eniten merkitseviä asioi-
ta ovat itsensä ilmaiseminen ja toteuttaminen, itsenäisyys ja vapaus, mahdolli-
suus käyttää osaamista ja oppia uutta, monipuolinen työn sisältö, toimeentulo ja 
työpaikan pysyvyys, mahdollisuus vaikuttaa työaikajärjestelyihin, työn haasta-
vuus sekä työpaikan ilmapiiri ja ihmissuhteet. Vähiten merkitseviä asioita ovat 
mahdollisuus tehdä töitä usealle toimeksiantajalle ja uralla eteneminen. (Jyr-
kiäinen, 2008, 18.) Toimittajan ammatin pysyvä olemus nousi esiin myös alan 
muutostrendejä käsittelevässä toimituspäälliköiden haastattelututkimuksessa. 
Taloudellisista, teknologisista, kulttuurisista ja työskentelytapojen muutoksista 
huolimatta perinteiset käsitykset journalismin välineistä riippumattomuudesta tai 
hyvien toimittajien kyvystä nähdä maailma uutisina ja tarinoina nousivat edel-
leen esiin (Kunelius & Ruusunoksa, 2008). Työn sisällössä tärkeäksi arvioidut ja 
myönteiseksi koetut elementit näyttäisivät säilyneen 1990-luvun laman jälkeen, 
vaikka media on julkisen palvelun tehtävästä siirtynyt kohti vuoropuhelua eri 
yleisöjen kanssa ja on taloudellisten ja teknisten muutospaineiden alainen. 

Suomalaisten päälliköiden asennoitumista ansiotyöhön on 1990-luvun lamaa 
ajatellen tutkittu melko vähän. Uraperspektiiviä käyttäneessä tutkimuksessa 
jaoteltiin johtajien ikäryhmittäin painottuviksi käyttäytymis- ja asennetyypeiksi 
oman paikan etsiminen, ammatti-identiteetin etsiminen, ammattikuvan vahvis-
taminen, uran edistäminen, uramuutoshalu, urastressi, uraan sitoutuminen ja 
kiinnipitäminen, aseman vakiinnuttaminen, uraväsymys ja perheeseen sitoutu-
minen. (Lähteenmäki, 1992, 217.) Etenemispyrkimys oli yleisintä uran alkuaika-
na, minkä jälkeen aseman säilyttämiseen tähtäävät strategiat nousivat vah-
vemmin esiin. (Lähteenmäki, 1995, 143 145.) 

Ansiotyön mielekkääksi kokemisen tärkeiksi osiksi suomalaisten yritysten 
avainhenkilökuntaa tutkittaessa havaittiin mahdollisuus saavuttamiseen, päte-
miseen, tunnustuksen saamiseen ja itsensä toteuttamiseen, motivoiva työilmas-
to, keskinäinen arvostus ja luottamus sekä mahdollisuus kehittyä ammattilaise-
na. Kielteiset kokemukset liittyivät esimerkiksi uraväsymykseen, paikallaan pol-
kemisen ja loppuun palamisen kokemuksiin. (Lähteenmäki, 1995, 289 293.) 
Laman ajan työoloja puolestaan kuvailee, että vuonna 1993 erityisesti ylemmät 
toimihenkilöt kokivat vaikutusmahdollisuuksien olennaisesti heikentyneen, mutta 
1994 niiden arvioitiin jo lisääntyneen. (Ylöstalo & Kauppinen, 1994, 95.) 

Päälliköille uralla etenemisen ja menestymisen voidaan olettaa olevan uutteran 
ponnistelun tulos, jolloin saavutetun ammatti- ja sosiaalisen aseman ei tulkita 
johtuvan hyvästä onnesta, sopivista yhteyksistä tai teknisestä osaamisesta. 
Menestys on kilpailun keskellä uhrautuvalla työskentelyllä luotu. (Newman, 
1988, 76.) Silti menestys on tietyssä toimintaympäristössä hankittu, ylennykset 
ja muut tunnustukset ovat organisaation ja esimiesten osoittamia. Kun työttö-
mäksi jääminen yleisesti merkitsee katkosta elämänkulkuun, on päälliköiden 
erityispiirre nousujohteisen uran ja menestymisen päättymisen kohtaaminen. 
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3 TYÖTTÖMYYSTUTKIMUKSEN NÄKÖKULMAT 

Työttömyystutkimuksen vaikutusvaltaisimpana hypoteesina voidaan laajan, pit-
käaikaisen ja jatkuvan esillä olonsa takia pitää suhteellisen piilokurjistumisen 
käsitettä (Jahoda, 1982), minkä rinnalle on noussut sitä kritisoinut toiminnan 
rajoittumisen hypoteesi (Fryer & Payne, 1984). Näistä erillinen, mutta niin ikään 
laajasti käytetty ja kehitelty näkökulma on syrjäytymisen ja syrjäytymisriskin te-
matiikkaa lähellä oleva sosiaalisen ekskluusion eli ulkopuolelle jäämisen ja yh-
teiskunnan suodattavien tekijöiden tutkimus. Siinä on nähtävissä ranskalaiset 
(Paugam, 1995, 1998), amerikkalaiset (Silver, 1994), saksalaiset (Kronauer, 
1998; Kieselbach, 2004) ja brittiläiset (Gallie, 1999) lähtökohtansa, niiden edel-
leen kehittäminen (Gallie & Paugam, 2004) ja suomalaiset (Vähätalo, 1991, 
1996; Mannila, 1993) yhtymäkohtansa. Sosiaalisessa ulkopuolelle jäämisessä 
on työmarkkinalähtöinen painotus. Syrjäytymisproblematiikan perusteella se on 
myös linkitettävissä kurjistumistutkimukseen. 

Näitä työttömyystutkimuksen kolmea näkökulmaa erottelee ensinnäkin työttö-
myyden taloudellisille vaikutuksille annettu painoarvo. Suhteellisen piilokurjis-
tumisen hypoteesissa talous argumentoidaan toissijaiseksi tekijäksi työttömyy-
den kokemisen kannalta, kun toiminnan rajoittumisen hypoteesissa se noste-
taan keskeiseksi työttömyyden aikaisten kokemusten muodostumisen perustak-
si. Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen näkökulmasta työttömyyden seurauksena 
tapahtuvia taloudellisia muutoksia tarkastellaan yhtenä marginalisoitumisen ja 
ulkopuolelle jäämisen riskitekijänä. Toinen näitä tutkimusotteita erotteleva seik-
ka on näkökulma yksilöön ja yhteiskuntaan. Toiminnan rajoittumisen hypoteesin 
keskiössä on yksilö, kun suhteellisessa piilokurjistumisessa keskitytään ansio-
työhön instituutiona ja ympäristötekijänä. Sosiaalisessa ulkopuolelle jäämisessä 
lähtökohtana ovat yhteiskunnan rakenteelliset tekijät, ennen muuta työmarkki-
nat ja niiden rakenne ja tilanne eri suhdannevaiheissa. Kolmas ero voidaan 
nähdä siinä, että suhteellinen piilokurjistuminen on työttömyyttä menetyskoke-
muksena ja sen seurauksia selittävä hypoteesi, mutta toiminnan rajoittuminen 
painottaa työttömyyttä toimintamahdollisuuksia heikentävänä ja tulevaisuuden 
suunnitelmia vaarantavana tilana. Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen painopiste 
niin ikään on työttömyyden seurauksissa. Ongelman hahmottamisessa painote-
taan osallistumisen edellytyksiä yhteiskunnassa ja muutoksia yksilön toiminta-
vallassa. Riskiryhmiin valikoituminen on sosiaalisessa ulkopuolelle jäämisessä 
muista hypoteeseista poiketen esimerkiksi terveydellisin perustein huomioitu. 

Näiden tutkimusspesifien taustateorioiden valitseminen johtaa väistämättä sii-
hen, että kansainvälinen tutkimus nousee kokoavassa tarkastelussa hallitse-
vaan osaan. Toisaalta työttömyyden aihepiirissä on tehty enemmän kansainvä-
listä kuin suomalaista tutkimusta. Kansainvälisen tutkimuksen painotuksessa on 
nähtävissä poikkeavat ainekset suhteessa tämän tutkimuksen suomalaiseen 
tietyn ajanjakson työmarkkinoiden tilanteeseen perustuvaan tutkimusaineistoon 
ja -asetelmaan. Kokonaisuus on kuitenkin hallittavissa siten, että aikaisempi 
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tutkimus nähdään hyödyllisenä, hyödynnettävissä ja keskusteltavissa olevana, 
ei tutkimusasetelmaa ohjaavana, rajoittavana tai suoraviivaisesti määrittävänä 
lähtökohtana. Toisaalta suomalaisia tutkimuksia voidaan nostaa kaikkien taus-
tateorioiden ja -tekijöiden alueilla esiin, vertailla ja havaita, että kysymyk-
senasetteluissa ja tuloksissa on eroja, mutta työttömyydestä muodostuva käsi-
tys on suurissa linjoissa yhteneväinen. Näiden lisäksi asetelmaa selventää se, 
että tutkimuksen ajallinen ja ammatillinen työmarkkinakonteksti on suomalaisen 
tutkimus- ja tilastotiedon perusteella konkreettisesti hahmotettavissa. 

  

3.1 Absoluuttinen kurjistuminen, suhteellinen  

piilokurjistuminen ja toiminnan rajoittuminen 

Työttömyystutkimuksen kehitys voidaan melko pitkälle hahmottaa absoluuttisen 
kurjistumisen, suhteellisen kurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen käsitteiden 
avulla. Tällöin kysymys on työttömyystutkimuksen erottumisesta omaksi alu-
eekseen köyhyystutkimuksesta. 

 

3.1.1 Työttömyystutkimuksen perinne 

Työttömyystutkimuksen historia palautuu monessa suhteessa 1930-luvulla Itä-
vallassa pienessä yhden tekstiilitehtaan varassa eläneessä kylässä Marientha-
lissa toteutettuun, myöhemmin klassikon asemaan kohonneeseen tutkimukseen 
(Jahoda, Lazarsfeld & Zeisel, 2002). Sen päätuloksissa työttömyyden todettiin 
usein johtavan absoluuttiseen kurjistumiseen niin, että talouden heikentyminen 
yhdistettiin tarkoin laskelmin henkisen hyvinvoinnin alentumiseen. Kurjistumi-
sesta esitettiin dynaaminen vaihemalli, joka alkoi työttömyyden aiheuttamasta 
shokkireaktiosta, jota seurasi alistuminen ja passivoituminen. Pitkittyvän työttö-
myyden todettiin johtavan apaattisuuteen, jolloin työttömät eivät yrittäneet hyö-
dyntää vähäisiä tarjolla olevia selviytymisen mahdollisuuksia. Tuloksen ei kui-
tenkaan voida arvioida deterministisesti ennustavan työttömyydestä seuraavaa 
kurjistumista, sillä myös murtumattomat työttömät tunnistettiin. (Jahoda ym., 
2002, 45 54.) Tärkeä viitepiste on 1930-luvulla Walesin Monmouthshiressä teh-
ty vasta 1980-luvulla julkaistu tutkimus, jonka työttömiä kaivostyöläisiä verrattiin 
Marienthaliin ja arvioitiin edellisen edustavan alistumista, mutta ei Marienthalis-
sa havaittua syvempää henkistä pahoinvointia, apatiaa ja passivoitumista. Yh-
deksi syyksi eroon oletettiin Walesin työttömien saama työttömyyskorvaus, mitä 
ei Marienthalissa kaikille maksettu, ja jos maksettiin, oli sen taso alhaisempi ja 
maksatus epäsäännöllisempi kuin Walesissa. (Jahoda, 1987, 13.)  

Vertailukohdaksi deterministisestä, mutta ei vaihtoehdottomasta mallista, voi-
daan esittää Puolassa 1930-luvun alussa elämäkerta-aineistoa käyttänyt tutki-
mus, jossa työttömyyden vaikutuksen psyykeen kuvailtiin etenevän vaiheittain 
siten, että lopputuloksena oli ahdistus, alistuminen ja apatia. Toivon ja aktiivi-
suuden arvioitiin heräävän vain, jos materiaalisissa olosuhteissa tapahtuisi 
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muutoksia (Zawadzki & Lazarsfeld, 1935), jolloin yksilön aloitteellisuus ja olo-
suhteisiin vaikuttaminen olivat ulosrajattuja mahdollisuuksia. Siihen nähden eh-
dottomampi vaiheteoria päättyi fatalistiseen ja luhistuneeseen asenteeseen si-
ten, että henkisesti vahvimpienkin työttömien oletettiin murtuvan niin, että pro-
sessi vain kestäisi pidemmän ajan (Eisenberg & Lazarsfeld, 1938). Tuloksia 
arvioitaessa on muistettava, että taustalla oli työttömyyden aiheuttama abso-
luuttinen kurjistuminen ilman yhteiskunnallisia tukiresursseja. Oletusta työttö-
myydestä mahdollisesti seuraavasta umpikujasta ei voida pitää kärjistettynä, 
mutta yleistys kaikkiin työttömiin voidaan arvioida liialliseksi. 

Vaikka 1930-luvun työttömyystutkimusta hallitseva teema oli talouden heiken-
tyminen ja köyhyys, sisälsi se muita esiin nostettuja teemoja. Bakken mukaan 
yksilöt pyrkivät työnteolla palkan ansainnan lisäksi ansiotyön ulkopuolisiin ta-
voitteisiin (1969, 33), ja työttömätkin yrittivät laajentaa olemassa olonsa edelly-
tyksiä. (1969, 383 385.) Bakke näki työttömyyden ongelman aiheutuvan talou-
den heikentymisestä (1969, 280) siten, että se rajoitti yksilön olemisen edelly-
tyksiä, mutta silti työttömät yrittivät kontrolloida asioitaan ja osoittivat työnhaus-
sa itseluottamusta. (1969, 228 230, xiii.) Kysymyksessä oli yksilön toimintaa 
painottava näkökulma, jolla se erosi Marienthalin tutkijoiden näkökulmasta si-
ten, että molemmissa tunnistettiin yksilöllisten voimavarojen olemassaolo.  

1930-luvun työttömyystutkimukselle oli tyypillistä kvalitatiivisten menetelmien 
käyttö. Erityisesti Marienthalin tutkijoiden etnografinen ote on saanut huomiota 
osakseen. Tutkijat osallistuivat yhteisön toimintaan ja pyrkivät edistämään sen 
selviytymistaitoja. Aineistoa kerättiin monipuolisin keinoin kuten antamalla kylän 
kouluun ainekirjoitusten aiheita. Kun kirjoituksia joululahjatoiveista ja ammatti-
haaveista verrattiin naapurikylien koululaisten samojen aiheiden teksteihin, oli-
vat Marienthalin lasten joululahjatoivomukset rahassa mitattuna pienemmät kuin 
naapurikylissä, mutta materiaalisten seikkojen lisäksi työttömyysperheiden arjel-
la kuvailtiin yhteys myös ajatuksiin tulevaisuudesta. Kun lapset yleensä haavei-
levat erilaisista jännittävistä ammateista, kirjoittivat Marienthalin koululaiset tule-
vaisuudesta usein köyhyyttä ennakoiden. Jos ammatteja mainittiin, liittyivät ne 
tekstiilitehtaaseen. Se oli näköala, jonka he olivat kotona kohdanneet kertomuk-
sina ja kokemuksina myös siten, että asiat olivat hyvin silloin kun vanhemmat 
olivat tehtaassa töissä. Poikkeuksena yhden pojan raportoitiin halunneen lentä-
jäksi tai intiaanipäälliköksi, mutta hän epäili avointen paikkojen löytämisen ole-
van erittäin vaikeaa. (Jahoda ym., 2002, 57 62; ks. Neurath, 1995.) Tätä ei tar-
koitettu tutkimuksen perhetarkastelun kantavaksi tulokseksi, mutta kvalitatiivis-
ten menetelmien mahdollisuuksia tutkittavan ilmiön monitasoisuuden ymmärtä-
misessä se kuvaa erinomaisesti. Tulokset avasivat näköalaa työttömyyteen 
perheasetelmassa, ja pohjustivat käsitystä työttömyyden sosiaalisesta välittymi-
sestä. Työttömyyden ja perheen asetelman kokoavana tuloksena voidaan Ma-
rienthalissa pitää vaikeuksien kasaantumista, perhesiteiden rakoilemista, välin-
pitämättömyyden ja erimielisyyksien lisääntymistä. (Jahoda ym., 2002, 47 52.)  
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Myös Bakke käytti osallistuvaa havainnointia. Marienthalin tuloksista poiketen 
hän arvioi, että työttömyys ennemmin linkittyi esimerkiksi perheiden työttömyyt-
tä edeltävien toimintamallien tai kulutuskäyttäytymisen ongelmien kanssa kuin 
aiheutti täysin uusia. (1969, 122 123.) Samansisältöiseen arvioon päätyi Koma-
rovsky, joka lähestyi asetelmaa parisuhteen työttömyyttä edeltäneen ja työttö-
myyden aikaisen vuorovaikutuksen ja sen laadun näkökulmasta. (1940, 24 30.) 
Perhesiteiden havaittiin työttömyyden aikana myös vahvistuvan esimerkiksi 
työttömän isän ja lasten välillä. (1940, 90 91.) Tieteellisessä työssä Komarovs-
kya ohjasi Marienthal-tutkija Lazarsfeld (Fryer, 1992, 194). 

1930-luvun työttömyystutkimuksesta on jo aikanaan tehty yli sadan viitteen 
kooste (Eisenberg & Lazarsfeld, 1938). Siitä voidaan vielä nostaa esiin tutki-
mus, jonka kohteena olleita työttömiä miehiä ei luonnehtinut alemmuudentunto, 
vaan kyky selittää työttömyys 1930-luvun laman perusteella. (Rundquist & Slet-
to, 1975, 341, 367.) Tästä Eisenberg ja Lazarsfeld päättelivät alemmuudentun-
non liittyvän tilanteisiin, jossa työtön tiedosti tulleensa irtisanotuksi henkilökoh-
taisten vajavaisuuksien takia. Jatkotutkimuksessa oli heidän mukaansa erotel-
tava joukko- ja osaan työntekijöistä kohdistuvat irtisanomiset (1938). Hekin tar-
kastelivat työttömyyttä tarkemmin erotellen kuin deterministisenä vaiheteoriana.  

Yhteenvetona 1930-luvun tutkimuksesta voidaan sanoa, että työttömyys temati-
soitiin ensimmäistä kertaa tutkimusongelmaksi, ja että työttömyydestä seuraava 
kurjistuminen tuli Marienthalin tutkijoiden työnä käsitteellisesti muotoilluksi. (La-
helma, 1994, 7.) Samoin osa materiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin kysymyk-
sistä asetettiin ensimmäisen kerran. Tuloksia saavutettiin ennen muuta työttö-
myyden, talouden ja köyhyyden yhteydestä, mutta samalla avautui näköaloja 
perheeseen ja sosiaaliseen tukeen ja syntyi oletuksia työttömyyden kokemusta 
muovaavista tekijöistä. Työttömyyden pakottavat seuraukset ja yksilön kyky sel-
viytyä ovat edelleen yksi tutkimuksen teema. Kun 1930-luvun tutkimusta tarkas-
telee tämän tutkimuksen kolmen keskeisen näkökulman kannalta, ovat talous ja 
toiminnan rajoittumisen ajatus jo esillä niin, että myös hypoteesin varsinainen 
muotoilija Fryer nimeää Bakken varhaiseksi toiminnan rajoittumisen teoreeti-
koksi. (Fryer, 1992, 201.) Toinen linkki on Marienthal-tutkija Jahoda, joka 1980-
luvulla kehitti suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesin. Niiden lisäksi sosiaali-
sen ulkopuolelle jäämisen näkökulman juuret on yhdistetty Marienthalissa osoi-
tettuun työttömyydestä seuraavaan yksilön ja yhteisön vuorovaikutussuhteiden 
rikkoutumiseen ja sosiaaliseen eristäytymiseen (Gallie, 1999). 

 

 3.1.2 Suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen  

hypoteesit ja kriittinen keskustelu niiden välillä 

1940 1960-luvuilla työttömyyttä ei juuri tutkittu, mutta 1970-luvun öljykriisin ai-
kana kasvanut työttömyys alettiin nähdä yhteiskunnallisena ongelmana ja tutki-
mus vireytyi (Vähätalo, 1983; Lahelma, 1989). Länsimaisten yhteiskuntien ta-
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loudellinen vaurastuminen, sosiaalipolitiikan kehittyminen, koulutustason ko-
hoaminen ja muiden elämänalueiden ansiotyön rinnalle nouseminen olivat 
1980-luvulla nähtävissä. Kotimaastaan Itävallasta ja sen pääkaupungista Wie-
nistä ennen toista maailmansotaa lähtenyt ja sen jälkeen Amerikassa ja Eng-
lannissa työskennellyt sosiaalitieteilijä Marie Jahoda asetti kysymyksen, miksi 
työttömyys näytti edelleen aiheuttavan ihmisille kärsimystä, vaikka ei enää joh-
tanut absoluuttiseen kurjistumiseen, kuten 1930-luvulla yhteiskunnallisten tuki-
mekanismien puuttuessa tapahtui. Vastaukseksi hän päätteli ansiotyön sisältä-
vän inhimillisiä perustarpeita tyydyttäviä kokemuksen kategorioita, ja oletti an-
siotyön olevan länsimaisissa yhteiskunnissa dominantti, mutta ei ainut, instituu-
tio niiden tuottamisessa. Ansiotyön merkitystä instituutiona perusteltiin sillä, että 
vain se yhdistää kokemuksen kategoriat toimeentulon kannalta välttämättö-
mään elannon ansaintaan. (Jahoda, 1982, 58 59.) 

Mertonin jaottelua instituutioiden ilmi- ja piilofunktioista (1966, 51, 60 64) hyö-
dyntäen Jahoda määritteli ansiotyön ilmifunktioksi tulojen ansainnan siten, että 
työhön osallistuessaan ihmiset samalla hyötyvät sen ei-tarkoitettuina sivutuot-
teina syntyvistä piilofunktioista eli ansiotyön sisältämistä kokemuksen kategori-
oista. (Jahoda, 1982, 83.) Kategoriat ovat: 

1. Ansiotyö jäsentää ajan (Jahoda, 1979, 1981, 1982, 1984) päiviksi, viikoiksi, 
vuosiksi (Jahoda, 1988) ja eliniäksi (Jahoda, 1989). 

2. Ansiotyö sisältää sosiaalisia kontakteja ja kokemuksia ydinperheen ulkopuo-
lella (Jahoda, 1979, 1981; Jahoda & Rush, 1980) laajentaen sosiaalisen ho-
risontin sitä vähemmän tunneladatulle alueelle (Jahoda, 1982, 59), ja vuoro-
vaikutuksen naapuruston ja ystäväpiirin ulkopuolelle (Jahoda, 1989). 

3. Ansiotyö yhdistää yksilön organisaation tarkoituksiin ja päämääriin, joita ei 
yksin olisi mahdollista tavoitella (Jahoda, 1979). Organisaation toimintaan 
osallistuessa yksilö voi kokea itsensä tarpeelliseksi (Jahoda, 1984). 

4. Ansiotyö määrittää statusta ja identiteettiä (Jahoda, 1979), selkeyttää identi-
teettiä (Jahoda, 1982, 59), ja antaa tiedon tunnustetusta asemasta yhteis-
kunnassa (Jahoda 1984), jolloin käsite laajentuu sosiaaliseksi statukseksi ja 
identiteetiksi (Jahoda, 1988, 1989). 

5. Ansiotyö edellyttää säännöllistä aktiivisuutta (Jahoda, 1979), ja sisältää toi-
minnan kontrollin (Jahoda, 1989).  

Jahodan mukaan ansiotyö avaa pääsyn kokemuksen kategorioihin, jolloin työt-
tömyys johtaa kategorioiden mukaisten kokemusten puuttumisesta aiheutuvaan 
suhteelliseen kurjistumiseen. Piilomerkitykset voidaan ansiotyössä kokea myön-
teisinä tai kielteisinä, mutta kielteinen kokemus on Jahodan formuloinnissa yksi-
lön kannalta parempi tilanne kuin työttömyyden aikainen kategorioiden puuttu-
minen (1989) kuitenkin siten, että epäinhimilliset työolosuhteet on rajattu ulko-
puolelle (Jahoda, 1982, 86). Hypoteesi sisältää siten kaksi terävää rajausta. 
Ensimmäisen mukaan työttömyyden ongelmaksi kokeminen johtuu ansiotyön 
piilofunktioiden puuttumisesta aiheutuvasta suhteellisesta kurjistumisesta, ei 
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taloudellisista tekijöistä. Toisen mukaan huono ansiotyö on henkisen hyvinvoin-
nin kannalta parempi tilanne kuin työttömyys. Näillä väittämillä hypoteesi voi-
daan arvioida tarkoitukselliseksi keskusteluavaukseksi. Kritiikin esittäminen 
myös käynnistyi ja erityisesti kohdista, joihin oli asetettu eniten ehdottomuutta.  

Englantilainen psykologi David Fryer esitteli kollegansa Roy Paynen kanssa 
1984 toiminnan rajoittumisen hypoteesin. Sen mukaan työttömyyden ongelma 
välittyy toisaalta talouden heikentymisenä ja johtuu toisaalta sen elämänuraan 
aiheuttamasta katkoksesta, jolloin tulevaisuuden suunnitelmat vaarantuvat, 
suunnittelu vaikeutuu ja toimintamahdollisuudet kaventuvat. Hypoteesi nojasi 11 
proaktiiviseksi kuvailtuun yksilöön, jotka yhtä lukuun ottamatta johtajatason teh-
tävistä työttömiksi jäätyään eivät kärsineet ansiotyön menettämisestä, vaan 
etenivät päämäärätietoisesti elämälle asetettuja tavoitteita kohti. Tämän päätel-
tiin osoittavan, että ansiotyön piilofunktiot eivät selitä työttömyyden ongelmaksi 
kokemista. Talouden ohittamisen lisäksi suhteellisen kurjistumisen hypoteesia 
kritisoitiin tulkitsemalla sen yksilöille antama rooli passiiviseksi alistuvaksi so-
peutumiseksi (Fryer & Payne, 1984). Jahoda vastasi kritiikkiin siten, että proak-
tiiviset toimijat eivät ole todiste suhteellista kurjistumista vastaan, vaan ovat itse 
tuottaneet vastaavat kategoriat ansiotyön ulkopuolella. Ansiotyö oli kuitenkin 
yhä dominantti instituutio kokemusten kategorioiden tuottamisessa. Jahoda 
myös korosti, että ei tarkastele yksilöiden toimintaa passivoitumisena muistutta-
en Marienthalin murtumattomista työttömistä (Jahoda, 1984, 1988, 1992). 

Jahodan määrittelemissä kokemuksen kategorioissa on nähtävissä ajan oloon 
toteutettua täsmentämistä, ansiotyön instituution ulkopuolisten elämänalueiden 
huomioon ottamisen lisäämistä sekä yksilöä kohden lähentymistä. Hypoteesin 
perusteluissa on muutossuunta perustarveselityksestä etääntymiseksi, mutta ei 
irtaantumiseksi siten, että ansiotyön kokemusten kategorioiden määritellään 
tuottavan päivittäisiä piiloseurauksia, joita suurin osa ihmisistä arvostaa ja joita 
he näyttävät tarvitsevan voidakseen hyvin. (Jahoda, 1998, 17.) Myös Fryer on 
täsmentänyt toiminnan rajoittumista. Täsmentyneen formuloinnin mukaan se 
perustuu ajatukseen, jonka mukaan yksilöt ovat sosiaalisesti juurtuneita toimijoi-
ta, jotka pyrkivät määrätietoisesti päättämään asioista, jotka yrittävät ymmärtää, 
olla aloitteellisia, vaikuttaa ja selviytyä tilanteista ja tapahtumista arvojen, tavoit-
teiden ja tulevaisuuden odotusten pohjalta kulttuuristen normien, traditioiden ja 
kokemusten kontekstissa. Työttömyys kurjistaa ja rajoittaa työttömän toiminta-
mahdollisuuksia aiheuttamalla psykologista hyvinvointia heikentävää köyhyyttä 
ja ikään kuin leikkaa yksilön irti tulevaisuudesta tehden sen hahmottamisen ja 
suunnittelun vaikeaksi (Fryer, 1995). 

Hypoteesien välisessä kriittisessä vuoropuhelussa päädyttiin kompromissiin, 
kun molempien näkökulmien tarpeellisuus todettiin Fryerin tekemässä Jahodan 
haastattelussa (Fryer, 1986). Aiheeseen palattiin vielä 1998, jolloin Fryer ehdotti 
Jahodalle, että suhteellinen kurjistuminen liittyisi työttömyyden alkuvaiheen rea-
gointiin, jolloin ansiotyöhön ikään kuin toiminta-alustana liittyvät menetyskoke-
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mukset olisivat voimakkaimmillaan. Talouden heikentyminen ja tulevaisuuden 
hahmottamisen vaikeutuminen puolestaan selittäisivät pitkittyvän työttömyyden 
ongelmaksi kokemisen. Jahodan vastaus kuului än, mitä tarkoitat. Saa-
tat(pa) olla . (Fryer, 1998, 91.)  

Jahodan ja Fryerin näkökulmien keskeinen ero taloustekijöille annetun merki-
tyksen lisäksi on ympäristön ja yksilön painottamisessa. Jahoda lähestyy työt-
tömyyttä toisaalta instituutioiden ja Mertonin funktionalismin (1966) näkökulmas-
ta ja toisaalta keskustelua käyden Freudin arvion kanssa, jonka mukaan työ on 
yksilön vahvin side todellisuuteen. (2002, 23.) Jahodan mukaan työttömyys 
merkitsee otteen löystymistä, mutta ei irtoamista. (Jahoda, 1982, 60 61.) Fryer 
taas lähtee tarkastelussa liikkeelle yksilöiden toiminnasta, ei toimintaympäris-
töstä. Ansiotyön merkityksessä Jahoda painottaa itseisarvoa ja Fryer välinear-
voa. Myös hypoteesien aikaperspektiivissä on ero. Suhteellinen piilokurjistumi-
nen avaa näkymän menneisyyteen, siihen mitä on menetetty ja mitä ilman jou-
dutaan elämään. Toiminnan rajoittumisen hypoteesi luotaa tulevaisuuteen eli 
tavoitteisiin ja asioihin, joiden saavuttaminen on vaarantunut ja jotka ollaan 
mahdollisesti menettämässä. Keskeisin ero on kuitenkin hypoteesien taustalla. 
Kun suhteellinen piilokurjistuminen tarkastelee ansiotyön instituutiota sen tuot-
tamien hyötyjen näkökulmasta, tarkastelee Fryer ansiotyötä samoin kuin työt-
tömyyttä yksilöitä rajoittavana ja ohjaavana järjestelmänä. (Fryer, 2012, 480.) 

Yhteinen piirre hypoteeseille on, että niiden muodostamisessa ei suoranaisesti 
tutkittu ansiotyötä. Suhteellisen piilokurjistumisen selitysmallissa ansiotyön mer-
kitykset on johdettu työttömien kokemuksista samalla kun työttömyys ilmiönä on 
upotettu ansiotyön instituution sisälle. On kuitenkin mainittava, että ansiotyö 
nousi teemana esiin Jahodan 1930-luvun Walesin Monmouthshiren tutkimuk-
sessa. Sen kohteena oli avustusrahoitteinen työosuuskunta, jonka jäsenet olivat 
paikallisia työttömiksi jääneitä kaivostyöläisiä. Työosuuskunnan toiminnan ta-
voitteena oli työttömien elintason nostaminen siten, että jäsenillä oli työvelvoite, 
minkä vastineeksi he saivat palkan sijaan oikeuden ostaa osuuskunnassa tuo-
tettuja hyödykkeitä tuotantokustannusten mukaisesti eli alle markkinahinnan. 
(1987, 23 24.) Tutkimuksessa nousi alustavassa muodossa esiin näköaloja 
suhteelliseen piilokurjistumiseen. Ensimmäisenä voidaan mainita ansiotyö käsit-
teellisenä kokonaisuutena (vrt. instituutio), joka oli arkea jäsentävänä tekijänä 
vedetty kaivosyhdyskunnalta pois. (Jahoda, 1987, 4 5, 12 14.) Toisaalta sään-
nöllinen työnteko nähtiin mentaalisesti ja emotionaalisesti hyödylliseksi, minkä 
kontekstina oli työosuuskunnan turvallisiksi arvioitavien töiden lisäksi raskas ja 
vaarallinen kaivostyö. (Jahoda, 1987, 4 5, 48.)  

Jahodan toteuttamassa ja raportoimassa työosuuskunnan tarkastelussa ansio-
työn kokemuksen kategorioiden ituina kuitenkaan itse hypoteesiin viittaamatta 
esiin nousivat työ merkityksellisenä sisältönä ja toimintana (1987, 48), ja toisek-
si kollektiivisena ponnisteluna yhteisten tavoitteiden eteen (1987, 37), mihin 
kolmantena liittyi kontrollin teema siten, että työsuoritusten vähäinen valvonta 
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nähtiin yhteydessä työosuuskunnan alhaisempaan tuloksellisuuteen kuin mitä 
teollisuudessa siihen aikaan yleisesti saavutettiin. (1987, 56 57.) Näköaloina 
avautuivat myös sosiaalisten suhteiden laajentuminen (1987, 48 49, 61) sekä 
status ja identiteetti siten, että ansiotyö nähtiin osana normaalia elämänkulkua. 
Työttömyyden havaittiin esimerkiksi aiheuttavan nuorissa miehissä tuntemuksia 
kykyjen hukkaantumisesta ja tyytymättömyyttä elämää kohtaan. (1987, 32 34.) 
Lisäksi on nähtävissä viite päämääriin, joita voi tavoitella työssä, mutta ei yksi-
tyishenkilönä. Työosuuskunnan arvioitiin sisältäneen vastuuhenkilöinä toimineil-
le vähän koulutetuille työläisille mahdollisuuden kokemuksiin tuotannosta ja ja-
kelusta, mikä muutoin oli vain teollisuuden avainpaikoilla toimivien henkilöiden 
saavutettavissa. (1987, 69.) Ennen vuotta 1987 Jahoda esitteli tutkimusta viita-
ten julkaisemattomaan raporttiin. (1982, 31 32.) Marienthalin (Jahoda ym., 
2002, 66) yhteys suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesiin voidaan puolestaan 
nähdä ajan jäsentymisen kategoriassa. 

Toiminnan rajoittumisen selitysmallissakaan ei varsinaisesti tutkittu ansiotyön 
olosuhteita, mutta elämänuraperspektiivissä yksilöiden kokemukset työelämästä 
tulevat huomioonotetuiksi. Työelämäkonteksti on siten subjektien välityksellä 
olemassa, missä se eroaa ansiotyön instituutiona hahmottavasta suhteellisen 
piilokurjistumisen hypoteesista. Yhteenvetona voidaan todeta, että suhteellisen 
piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen hypoteesit eivät näkemys- ja paino-
tuseroissaan kiistä, vaan täydentävät toisiaan työttömyyden ymmärtämisessä.  

Vaikka Fryer ehkä näyttäisi jääneen Jahodan haastajan asemaan, on hänen 
tekemänsä tutkimustyö ja Jahodan kanssa käymä avoin keskustelu työttömyys-
tutkimuksen kehittymisen kannalta merkittävä. Jahodan instituutiokontekstiin 
upottama näkemys, jonka mukaan työttömyydestä seuraavassa kurjistumisessa 
ansiotyön piilofunktioiden menettäminen on ilmifunktioon nähden ensisijainen 
henkisen hyvinvoinnin alentumisen selittäjä, oli avaintekijä, jolla työttömyys erot-
tui omaksi alueeksi taloudellisia tekijöitä näkökulmana painottaneesta tutkimuk-
sesta. Kun Fryer lähti mukaan keskusteluun, sijoitti hän talousnäkökulman insti-
tutionaalisesti formuloidun työttömyystutkimuksen sisälle, minkä seurauksena 
työttömyyttä ei enää tarkasteltu köyhyyden osa-alueena tai ilmentymänä. Lä-
hestymistavan voi sanoa muuttuneen siten, että työttömyys rajautui erilliseksi 
tutkimusalueeksi, jonka sisällä ansiotyön ei-materiaaliset merkitykset jäivät talo-
ustekijöiden rinnalla pysyväksi osaksi työttömyyden vaikutusten tarkastelua.  

Fryerilla oli Jahodan haastattelujen lisäksi tärkeä rooli Monmouthshiren tutki-
muksen julkaisemisessa ja tulkitsemisessa suhteellisen piilokurjistumisen hypo-
teesin muodostumista alustaneena tutkimustyönä jo ennen kuin Merton oli esit-
tänyt ilmi- ja piilofunktioiden teorian (1966). Fryer on myös päätellyt Jahodan 
Marienthalin pääkirjoittajaksi, vaikka ensimmäisen lyhyen lähinnä taloutta ja 
työttömyyteen reagoimista tarkastelleen raportin kirjoitti Lazarsfeld (1932). Var-
sinaisessa raportissa Lazarsfeldin osuus on johdanto, ja historialiitteenä oleva 
jälkikirjoitus on Zeiselin käsialaa. (1987, 81.)  
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Fryeria voidaan pitää paitsi Jahodan kriitikkona myös hänen tutkimustyönsä 
asiantuntijana. Fryer näyttää erityisesti arvostavan tutkittavien parissa toimimis-
ta sekä menetelmien rikasta käyttöä. Samalla kun Fryer on alleviivannut köy-
hyyden merkitystä työttömyyden kokemuksen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta 
sekä rakenteiden, ansiotyö mukaan lukien, yksilöitä alistavia ominaisuuksia, on 
hän suositellut, että työttömyyttä pitäisi tutkia perheiden parissa köyhyyden ai-
heuttamaa toiminnan rajoittumista kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin sekä interven-
tion metodein ja tutkijakumppanuuksia hyödyntäen. (Fryer, 1992, 201.) Tätä 
perustellaan jatkotutkimuksen tarpeella siitä, kuinka työttömyyskokemukset voi-
vat eriytyä perheiden sisällä ja kuinka aika voi jäsentyä useilla eri tavoilla. Inter-
ventiolla viitataan yhteisökriittiseen psykologiaan (Fryer, 2012, 474 475, 485), 
jonka juuret istutetaan osittain klassiseen Marienthal-tutkimukseen (Fryer & Fa-
gan, 2003). Fryerin mukaan yksilöt ovat aktiivisia ja pystyvät usein hahmotta-
maan tilanteensa, mutta heiltä puuttuu monasti välineitä ongelmien ratkaisemi-
seksi. Yhteisökriittisen psykologian tavoitteena on parantaa erityisesti heikoim-
massa asemassa olevien mahdollisuuksia ongelmien ratkaisemiseen, ei ainoas-
taan dokumentoida ja ymmärtää ahdistusta. (Fryer, 2012, 476.) 

Jahoda toisin kuin Fryer ei nimennyt hypoteesiaan eksaktisti, vaan keskusteli 
suhteellisesta kurjistumisesta, ansiotyön piilofunktioiden myönteisistä piiloseu-
rauksista henkiselle hyvinvoinnille tai pelkistetysti kurjistumisesta. Ilmeisesti täs-
tä johtuen hypoteesiin ei muussa tutkimuksessa ole viitattu yhtenäisesti, vaan 
on käytetty eri nimityksiä kuten piilofunktioiden, piilokurjistumisen ja kurjistumi-
sen hypoteesi ja on keskusteltu ansiotyön piilohyödyistä. Näissä versioissa on 
puutteensa. Piilofunktioiden yksin otsikkona käyttäminen hukkaa pääasian eli 
kurjistumisen. Piilohyödyistä keskusteleminen sopii hypoteesin tulkitsemiseen ja 
on nähtävissä myös alkuperäisissä perusteluissa, mutta kääntää näkökulman 
kurjistumisesta päinvastaiseksi. Piilokurjistuminen on parempi versio, mutta jät-
tää sivuun suhteellisuuden eli juuri sen, millä hypoteesi on erotettu talouden 
heikentymisestä aiheutuvasta absoluuttisesta kurjistumisesta. Myös pelkän kur-
jistumisen käyttö on ongelma. Se sisältää kaiken kurjistumisen ja toisaalta otsi-
kointia hankaloittaa hypoteesin irrottaminen köyhyystutkimuksesta, jossa on 
myös käytetty suhteellisen kurjistumisen käsitettä (Townsend, 1962). Se tunnis-
taa ei-materiaalisen kurjistumisen antaen sille kuitenkin pienemmän painoarvon 
kuin Jahodan määrittely, minkä lisäksi köyhyystutkimuksen talousnäkökulma 
ansiotyöhön on ratkaisevasti eri kuin Jahodalla. Lisäksi sosiaalitieteistä löytyy 
vielä erillinen teorialinja, jossa suhteellisen kurjistumisen oletetaan muodostu-
van yksilön odottaman tai oikeutetuksi arvioiman ja todellisen statuksen ristirii-
dasta (Crosby, 1976; Walker & Mann, 1987; Dollard & Winefield, 2002).  

Tässä tutkimuksessa käytetään edellä mainitut olennaiset ulottuvuudet tavoitta-
vaa nimitystä suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesi aina silloin, kun ei suo-
raan lainata Jahodan tai muiden tutkijoiden tekstiä, jossa he ovat valinneet jon-
kin muun version käyttämisen. 
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3.1.3 Suhteellinen piilokurjistuminen ja toiminnan rajoittuminen  

arvioinnin, vertailun ja integroinnin kohteina 

Ansiotyön, työttömyyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteyksien tutkimista vei 
1980-luvulla eksplisiittisesti Jahodaan nojaten eteenpäin englantilainen työpsy-
kologi Peter Warr kehittämällä niin sanotun toimintaympäristön vitamiinimallin. 
Sen ensimmäisen version osat ovat: 1) mahdollisuus kontrolliin, 2) mahdollisuus 
kykyjen käyttämiseen, 3) ulkoapäin asetetut tavoitteet, 4) vaihtelu 5) ympäristön 
selkeys, 6) rahan saatavuus, 7) fyysinen turvallisuus, 8) mahdollisuus vuorovai-
kutukseen ja 9) arvioitu sosiaalinen asema. (1987, 282.) Warrin mukaan malli 
sisältää talousaspektin ja Jahodan määrittelemien piilofunktioiden lisäksi Hack-
manin ja Oldhamin työn piirteiden (1980) ja Karasekin työn vaatimusten ja hal-
linnan mallin (1979). (2007, 233 234.) Jahodan piilofunktioista sivun 24 luette-
lon numeroita 2 ja 4 vastaavat osat vitamiinimallissa ovat numerot 8 ja 9. Kolme 
muuta piilofunktiota sisältyvät osaan 3. (Warr, 2007, 90.) Yhtäläisyyksistä huo-
limatta vitamiinimallissa ei käytetä ilmi- tai piilofunktion käsitteitä. Alun perin 
Warr määritteli mallin soveltuvan ansiotyön ja työttömyyden tutkimiseen (Warr, 
Jackson & Banks, 1988; Warr, 1994), mutta on myöhemmin arvioinut sen sopi-
van minkä tahansa toimintaympäristön tarkasteluun. Tässä yhteydessä mallia 
on laajennettu ansiotyön ympäristöstä johdetuilla osilla, jotka ovat 10) kannus-
tava valvonta, 11) uranäkymät ja 12) tasavertaisuus. (Warr, 2007, 113 114.)  

Ympäristötekijät toimivat Warrin mukaan ikään kuin henkisen hyvinvoinnin vita-
miineina, jotka voidaan jakaa vaikutuksiltaan kahteen ryhmään. Ensimmäisen 
ryhmän vitamiineilla eli ympäristötekijöillä 1 5 ja 8 on alaraja, jonka tasolle pää-
seminen on edellytys hyvälle henkiselle hyvinvoinnille. Niillä on myös niin sanot-
tu terveellinen keskialue, jonka ylittymisen jälkeen vaikutukset ovat kielteisiä. 
Toisessa ryhmässä terveellisen alarajan saavuttamisen jälkeen vitamiinien eli 
ympäristötekijöiden 6,7 ja 9 12 määrän lisäyksellä ei ole vaikutusta henkiseen 
hyvinvointiin. (1987, 9 15.) 

Warrin mukaan mallia voidaan tutkimuksessa käyttää sekä objektiivisena väli-
neenä että subjektiivisten arvioiden mittarina. (1987, 24 26.) Aikaisemmassa 
tutkimuksessa subjektiiviset arviot on nähty edellytykseksi kaikille mielenterveyt-
tä tutkiville lähestymistavoille, ja monissa käyttötarkoituksissa tämä mielenter-
veyden käsitteen päädimensio eli subjektiivinen ulottuvuus on arvioitu myös 
riittäväksi lähtökohdaksi tutkimuksen tekemiselle (Lahelma, 1992b).  

Warrin tutkimusotteen vahvuutena voidaan pitää eri toimintaympäristöjen tar-
kastelua samalla mallilla sekä ansiotyön ominaisuuksien ja määriteltyjen henki-
sen hyvinvoinnin osa-alueiden yhteyksien systemaattista tilastollista testaamista 
niin, että vaikutuksissa otetaan huomioon myös määrä ja kesto. Näin ollen an-
siotyön hyötyjä painottavaan suhteelliseen piilokurjistumiseen verrattuna vita-
miinimallissa erotellaan sekä ansiotyön että työttömyyden mahdolliset hyödylli-
set ja haitalliset ominaisuudet ja seuraukset. (Warr, 1987, 291 292.) 
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Vitamiinimalliin nojaavissa työttömien selviytymistä tarkastelleissa tutkimuksissa 
erotellaan kolme sopeutumistyyppiä. Alistuvassa sopeutumisessa yksilöiden 
tavoitetaso alentuu työttömyyden pitkittyessä (Warr & Jackson, 1987), ja lopulta 
haluamalla vähemmän yksilöt saavuttavat vähemmän ja muuttuvat vähäisem-
miksi (Warr, 1989, 29). Konstruktiivisessa sopeutumisessa työttömät kehittävät 
kiinnostuksen kohteita ja aktiviteetteja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Kolmas 
sopeutumisen tyyppi on epätoivoon vajoaminen (Warr & Jackson, 1987). Myös 
Fryerin esittelemät työttömyydessä hyvin selviytyvät yksilöt tunnistetaan, mutta 
ryhmä arvioidaan kokonaisuuden kannalta pieneksi (Warr ym., 1988). Warr on 
edelleen arvioinut, että proaktiivisesta toiminnasta ei välttämättä seuraa laadu-
kasta selviytymistä, vaan riskien suosiminen voi johtaa vaikeutuneeseen vuoro-
vaikutukseen ympäristön kanssa ja aiheuttaa aktiivisesti toimivassa ja eteen-
päin pyrkivässä yksilössä pitkäaikaista ahdistusta (1994). 

Warrin esittämän toisen tärkeän tuloksen mukaan työttömäksi jäävien henkinen 
hyvinvointi alentuu aluksi jyrkästi, mutta tasaantuu kolmen ja kuuden kuukau-
den välillä jääden ansiotyön aikaisen henkisen hyvinvoinnin tason alapuolelle. 
Tasaantumista selitetään toimintaympäristön selkiytymisellä, elämäntilanteen 
vakiintumisella ja uusien vuorovaikutuksen mallien oppimisella. Työttömien kur-
jistuminen ei siten kasva ja kasaudu loputtomasti, mutta toisaalta henkisen hy-
vinvoinnin vakiintumista ei esitetä säännöksi ilman mahdollisia poikkeuksia. 
(1987, 232.) Tämä voidaan suhteuttaa siihen, että Warrin kuvailemassa alistu-
van sopeutumisen prosessissa työttömät tulevat kunnianhimoa ja tavoitteita 
alentamalla riippuvaisiksi aktiviteettien kaventuneesta valikoimasta. Pitkäaikais-
työttömät voivat alentuneen ympäristöön investoimisen seurauksena tuntea 
olonsa hieman paremmaksi, mutta laajemmin tarkasteltuna henkinen hyvinvointi 
alentuu (1994). Warr on myöhemmin ottanut henkisen hyvinvoinnin sijaan seli-
tettäväksi käsitteeksi onnellisuuden (2007), mistä on seurannut joitain mallin 
sisäisiä muutoksia ilman, että sen perusoletukset ovat muuttuneet. Henkinen 
hyvinvointi on luonnollisesti muun tutkimuksen puolesta, mutta myös suhteessa 
Warrin tutkimustyöhön käsitteenä käytettävissä.  

Työttömyyden tutkiminen suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumi-
sen hypoteesien näkökulmista voidaan arvioida laajaksi, pitkäaikaiseksi ja edel-
leen vireäksi. Aihepiirin tutkimus on jaoteltavissa hypoteeseille löydetyn tuen 
mukaan. Kokonaisuutena painotus on se, että toiminnan rajoittuminen on saa-
nut enemmän tukea osakseen kuin suhteellinen piilokurjistuminen. Joissain tut-
kimuksissa otettu kantaa myös vitamiinimallin pohjalta saatuihin tuloksiin. 

Suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesille selvintä tukea osoitetaan kolmikon 
Paul, Batinic ja Selenko tutkimuksissa. Ensinnäkin työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevien on havaittu raportoivan merkitsevästi enemmän suhteellista piilokurjis-
tumista kuin töissä olevien, mutta vähemmän kuin työttömien. Kun taloudellinen 
kurjistuminen kontrolloitiin, säilyi suhteellisen piilokurjistumisen vaikutus henki-
seen hyvinvointiin vakaana (Paul, Geithner & Moser, 2009). Toiseksi tutkijat 
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argumentoivat, että suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesi on sovellettavissa 
henkisen hyvinvoinnin erojen tutkimiseen ammattien statushierarkiassa oletuk-
sen ollessa että pääsy kokemuksen kategorioihin on yhteydessä ammatin sta-
tukseen. Tulosten mukaan valkokaulusammateissa pääsy kategorioihin oli suu-
rempi ja henkinen hyvinvointi korkeampi kuin sinikaulusammateissa, mutta erot 
olivat kuitenkin pienemmät kuin työtä tekevien ja työttömien välillä. Tulos liittyi 
vain ajan jäsentymiseen ja sosiaalisiin kontakteihin, mutta osoitti tutkijoiden mu-
kaan, että kategorioihin pääsyn lisäksi niiden mukaisten kokemusten määrä voi 
vaihdella ammattiryhmittäin (Batinic, Selenko, Stiglbauer & Paul, 2010). 

Kolmanneksi suhteellisella piilokurjistumisella havaittiin yhteys demografisten 
tekijöiden kanssa siten, että iällä oli voimakkaampi yhteys piilofunktioihin kuin 
sukupuolella tai siviilisäädyllä. Nuoren iän positiivinen yhteys sosiaalisten kon-
taktien kanssa toistui usean kerran (Paul & Batinic, 2010). Neljänneksi suhteel-
liselle piilokurjistumiselle on raportoitu tuki neljässä kokemuksen kategoriassa, 
joiden rinnalla löydettiin osittainen tuki statukselle ja identiteetille. Myös katego-
rioihin pääsyn yhteys henkiseen hyvinvointiin raportoitiin hypoteesin mukaisek-
si. Talouden yhteys henkiseen hyvinvointiin todettiin merkitseväksi, mutta vaiku-
tukseltaan pienemmäksi kuin piilofunktioiden yhteisvaikutus. Tuloksen kuitenkin 
tulkittiin tukevan suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesiin kohdistettua talou-
den aliarvioinnin kritiikkiä (Paul & Batinic, 2010). Lisäksi seurantatutkimuksessa 
on havaittu, että suhteellisen piilokurjistumisen kokemus johtaa henkisen hyvin-
voinnin alentumiseen kuuden kuukauden periodilla, ja arvioitu jatkotutkimus tar-
peelliseksi vaikutuksen nopeuden ja keston selvittämiseksi. Samalla työvoiman 
ulkopuolella olevien asemasta suhteessa työttömiin ja työtä tekeviin saatiin ai-
kaisempaan raporttiin (Paul ym., 2009) nähden poikkeavia ja suhteellisen kurjis-
tumisen kanssa epäyhteensopivia tuloksia. Tämän arvioitiin edellyttävän jatko-
tutkimusta siksi, että työvoiman ulkopuolella olemisessa voi olla ansiotyötä vas-
taavia kokemuksia tuottavia muotoja (Selenko, Batinic & Paul, 2011). 

Nämä saksalais-itävaltalaiset tutkimukset tukevat suhteellisen piilokurjistumisen 
hypoteesia siten, että taloudelliset tekijät on työttömyyden aikaisten henkisen 
hyvinvoinnin muutosten aiheuttajana noteerattu. Toisaalta tutkimusote ei ole 
rajoittunut ansiotyön piilofunktioihin, vaan asetelmaa on selvitetty myös velkojen 
perusteella muodostuvan taloudellisen paineen suhteen. Yli 100:aa konkurssin 
partaalla ollutta ihmistä tarkasteltaessa taloudellisen paineen havaittiin olevan 
suurin yksittäinen ahdistusta ennustava tekijä. Moderoivaksi tekijäksi havaittiin 
ansiotyössä olevilla osallisuus työyhteisön pyrkimyksistä, joka lievensi velkapai-
neen aiheuttamaa ahdistusta. Ansiotyön sosiaaliset kontaktit olivat yhteydessä 
parempaan henkiseen hyvinvointiin vain alhaisen taloudellisen paineen tapauk-
sessa. Lisäksi yksilön vahva käsitys asioiden kontrolloitavuudesta suojasi hen-
kistä hyvinvointia taloudelliselta paineelta (Selenko & Batinic, 2011).  

Tukea suhteelliselle piilokurjistumiselle ovat brittitutkijoista löytäneet esimerkiksi 
Gershuny (1994) ja pienen aineiston rajoitetussa mitassa Haworth ja Paterson 
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(1995). Näistä tarkemmin esiteltynä Gershunyn tutkimuksessa havaittiin koke-
muksen kategorioiden olevan yhteydessä ansiotyöhön. Pääsy kategorioihin kor-
reloi merkittävästi henkisen hyvinvoinnin kanssa, mutta kuitenkin siten, että vain 
pieni osa varianssista oli selitettävissä itse kategorioilla. Silti kokemuksen kate-
gorioihin pääsyn vaikutus arvioitiin merkitseväksi miehillä ja jonkin verran vä-
hemmän merkitseväksi naisilla. Lisäksi vaikutus havaittiin tärkeämmäksi työttö-
millä kuin ansiotyössä olevilla. (1994, 229 230.) Pohjois-Irlannissa toteutettu 
tutkimus puolestaan korosti talouden heikentymisen merkitystä työttömyyden 
aikaisessa henkisen hyvinvoinnin laskussa. Samalla tuotiin esiin, että ansiotyö 
antaa enemmän kuin palkkatulon kuten sen mahdollistaman elämäntyylin yllä-
pidon (Whelan, 1992). Nuoriin kohdistuneessa tutkimuksessa löydettiin tukea 
suhteelliselle piilokurjistumiselle siten, että henkisen hyvinvoinnin kohoamisen 
havaittiin olevan yhteydessä kokemuksen kategorioihin pääsyn kasvun kanssa. 
Samalla asetelmaa hahmoteltiin toiminnan rajoittumisen näkökulmasta. Nuorilla 
on koulutuksen jälkeisiä odotuksia tulevaisuudesta. Jos ne eivät ole saavutetta-
vissa, voi seurata menetyskokemus suhteessa tulevaisuuteen, mitä piilokurjis-
tumisen malli ei pysty ennustamaan. (Evans & Banks, 1992, 289 290.) Tukea 
sekä suhteellisen piilokurjistumisen että toiminnan rajoittumisen hypoteesille ja 
niiden avaaman näköalan rajallisuudelle on löydetty myös työttömiä johtajia kä-
sittelevässä tutkimuksessa (Johnson & Jackson, 2012), joka esitellään tarkem-
min toimihenkilöihin kohdistunutta tutkimusta tarkastelevassa luvussa 3.5. 

Työttömyyden ja terveyden välistä yhteyttä selittämään pyrkiviä hypoteeseja 
testanneessa ja henkistä hyvinvointia painottaneessa tutkimuksessa todettiin, 
että työttömyydestä seurannutta sairastelua parhaiten selittivät suhteellisen pii-
lokurjistumisen ja taloudellisen kurjistumisen hypoteesi. Myös sosiaalinen tuki ja 
niin sanotut kontrollimallit toimivat selittäjinä melko hyvin. Vähin selitysvoima 
löydettiin työsitoutuneisuus- ja stressimalleille (Janlert & Hammarström, 2009). 
Julkisten sosiaalipalvelujen nuoria miesasiakkaita tutkittaessa havaittiin, että 
työttömien kokema ahdistus oli korkeampi kuin työssä käyvien, ja että ne työt-
tömät, joilla oli alhainen pääsy Jahodan tarkoittamiin kokemuksen kategorioihin, 
kokivat muita työttömiä enemmän ahdistusta. Samalla arvioitiin, että ongelman 
selvittäminen edellyttää pitkittäistutkimusta (Isaksson, 1989). 

Suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesia on sovellettu myös harmaaseen ta-
louteen. Säännöllisen harmaan talouden töiden tekemisen on havaittu vähentä-
vän piilokurjistumista verrattaessa satunnaisesti tai ei lainkaan harmaan talou-
den töitä tekeviin työttömiin. Alhaisin henkinen hyvinvointi oli satunnaisesti har-
maita töitä tekevillä. Tulos on suuntaa-antava, mutta viittaa siihen, että har-
maassa taloudessa työskentely sisältää talousaspektin lisäksi myös suhteelli-
sen piilokurjistumisen hypoteesin mukaisia psykologisia hyötyjä, jolloin ne yh-
dessä tarjoavat selityspohjaa sille, miksi harmaata taloutta on vaikea eliminoida 
( ,   2008). Toisessa edellisen tavoin kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa arvioitiin, että harmaaseen talouteen osallistuminen avasi 
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pääsyn useaan Jahodan tarkoittamaan kokemuksen kategoriaan kuten ajan 
jäsentymiseen, perheen ulkopuoliseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen 
mielenkiintoiseksi koettuun toimintaan (Sixsmith, 1999). Toisaalta myös Fryer 
on viitannut harmaaseen talouteen henkistä hyvinvointia mahdollisesti tukevana 
toimintana (1997), jolloin asetelmassa on nähtävä myös taloudelliset tekijät. 
Aktiivinen harmaan talouden töiden tekeminen voi kohottaa tulotasoa työttömiin 
tai satunnaisesti harmaan talouden töitä tekeviin verrattuna siten, että verraten 
korkealla tulotasolla on myönteinen vaikutus henkiseen hyvinvointiin. 

Selvimmän tuen toiminnan rajoittumiselle on esittänyt Halvorsen, jonka mukaan 
suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesi ei selitä työttömyyden aikaista henki-
sen hyvinvoinnin laskua. Keskeiset tekijät ovat talouden heikentymisestä johtu-
va köyhyys ja työttömyydestä seuraava toiminnan rajoittuminen ja suunnitelmiin 
ja strategioihin aiheutuva katkos. Hän myös arvioi uudelleentyöllistymisen hen-
kistä hyvinvointia kohottavan vaikutuksen liittyvän uuden työn varmuuteen (Hal-
vorsen, 1998). Pitkäaikaistyöttömien selviytymisstrategioita kvantitatiivisin ja 
kvalitatiivisin menetelmin selvittäneessä tutkimuksessa todettiin taloudellisten 
vaikeuksien liittyvän huonoon selviytymiseen ja vähäisten talousongelmien ja 
suhteellisen hyvän henkisen hyvinvoinnin liittyvän yhteisö- ja vapaa-ajan aktivi-
teetteihin osallistumiseen, minkä sinänsä havaittiin edistävän selviytymistä. Tä-
män pääteltiin tukevan toiminnan rajoittumista ja olevan ristiriidassa suhteellisen 
piilokurjistumisen hypoteesin kanssa (Patton & Donohue, 1998).  

Australialaisissa ohjelmallisesti toteutetuissa tutkimuksissa työttömyyden on-
gelmaksi kokemisen selittäminen on painottunut talouden heikentymiseen ja 
köyhtymiseen. Piilokurjistumisen havaittiin menettävän merkitystä henkisen hy-
vinvoinnin selittäjänä, kun sitä tärkeämmiksi osoittautuneita muuttujia, ennen 
muuta talous ja tulevaisuudennäkymät, otettiin huomioon. Tämä tulkittiin voi-
makkaaksi tueksi toiminnan rajoittumisen hypoteesille (Creed & Ewans, 2002; 
Creed & Klisch, 2005; Hoare & Machin, 2006). Taloustekijöiden dominoidessa 
on osittaista tukea löydetty suhteellisen piilokurjistumisen status-ulottuvuudelle 
(Creed & Muller, 2006). Myös ajan jäsentymisellä ja yksilötason ylittävien yhtei-
söllisten päämäärien tavoittelemisella on havaittu merkitys työttömyyden on-
gelmaksi kokemisessa (Creed & MacIntyre, 2001), mutta ne eivät ansiotyön 
ilmi- ja piilohyödyt integroivalla niin sanotulla LAMB-skaalalla (latent and mani-
fest benefits) (Muller, Creed, Waters & Machin, 2005) mitattuna ole nousseet 
selitysvoimaisina esiin (Creed & Muller, 2006). Kun tutkimusasetelma ansiotyön 
ilmi- ja piilohyödyt kohdistettiin sosiaalisen yksinäisyyden hypoteesin kanssa 
melko pieneen ryhmään nuoria, havaittiin, että ansiotyöhön osallistumisen eri 
tasoilla oli yhteys henkiseen hyvinvointiin, niin että suhteellisen piilokurjistumi-
sen ja talousvaikutusten hypoteeseille syntyi tukea. Lisäksi talouden heikenty-
misellä havaittiin yhteys sosiaaliseen yksinäisyyteen, jonka todettiin toimivan eri 
tavoin kuin, miten ansiotyön piilohyödyt kohtaavat yksilön tarpeet. Sosiaalinen 
yksinäisyys saattoi toteutua myös ansiotyössä (Creed & Reynolds, 2001).  
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Tukea suhteelliselle piilokurjistumiselle ovat löytäneet myös Waters ja Moore 
(2002a), mutta toisaalta he ovat todenneet taloudellisen kurjistumisen itsetuntoa 
heikentävän vaikutuksen niin, että se oli voimakkaampi miehillä kuin naisilla 
(Waters & Moore, 2002b). Myös tulojen menetys on havaittu työttömyyden ai-
kaisen psykologisen ahdistuksen päätekijäksi siksi, että se rajoittaa hyvinvoin-
nin ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa. Yksilöiden, jotka pystyivät käyttämään 
aikaa rakentavasti, havaittiin todennäköisesti kärsivän muita vähemmän ma-
sennuksesta ja ahdistuksesta (Waters & Muller, 2003). 

Portugalilaisessa tutkimuksessa esitettiin, että Jahodan (1982) oletus ansiotyön 
instituutiosta kokemuksen kategorioiden tuottajana ja piilofunktioiden merkityk-
sestä työttömyyden aikaisen henkisen hyvinvoinnin alentumisen aiheuttajana on 
syytä asettaa oletusta pienempään, mutta ei merkityksettömään asemaan. Sa-
malla päädyttiin suosittelemaan ansiotyön tutkimista taloudellisten tekijöiden ja 
piilofunktioiden näkökulmasta. Keskeinen tulos johtopäätösten taustalla oli, että 
ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuvien työttömien ja vakinaisissa 
töissä olevien kesken ei löydetty kokemuksen kategorioiden perusteella eroja. 
(Sousa-Ribeiro & Coimbra, 2012, 151 153.)  

Samansuuntaisesti pienellä aineistolla toteutetussa kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa havaittiin 19 34-vuotiaiden työttömien rakentavan merkityksellisiksi koet-
tuja toimintamuotoja ansiotyön ulkopuolella. Sen pääteltiin haastavan piilokurjis-
tumisen hypoteesin universaalin soveltamisen sekä Jahodan arvion, jonka mu-
kaan kokemusten kategorioiden rakentaminen ansiotyön ulkopuolelle on harvi-
naista etenkin kouluttamattomien ja nuorten keskuudessa. Tulosten arvioitiin 
olevan parhaiten linjassa toiminnan rajoittumisen ja proaktiivisen toiminnan 
kanssa (Ball & Orford, 2002). Toisaalta voidaan arvioida, että merkitykselliseksi 
koettu toiminta ansiotyön ulkopuolella ei tarkoita ansiotyössä koettujen merki-
tysten tyhjentymistä. Lisäksi tulkinnan universaali taso ja pieni aineisto ovat 
epätasapainossa keskenään.  

Suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesiin kohdistettua kritiikkiä pitkälti toista-
van, mutta sen rajoitusten ja hyötyjen esiin tuonnin kannalta melko tasapainoi-
sen arvioinnin mukaan hypoteesi ei tavoita ansiotyön kaikkia ominaisuuksia, 
eikä kykene selittämään miten sukupuoli, ikä, elämänvaihe tai työttömyyden 
kesto voivat eriyttää työttömyyden kokemusta. Samalla hypoteesi kuitenkin ar-
vioidaan avoimeksi työttömyyden kokemuksen muodostumisen variaatiota ta-
voitteleville laajennuksille. Näin ollen se auttaisi ymmärtämään työttömyyden ja 
sosiaalisen muutoksen kustannuksia. (Wacker, 2012, 138 139.) 

Suomessa työttömyyttä suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumi-
sen hypoteeseja vertaillen ovat 2000-luvulla tutkineet Ervasti ja Venetoklis, joi-
den tulokset tukevat talouden heikentymisenä ja toiminnan rajoittumisena välit-
tyviä työttömyyden haitallisia vaikutuksia. Heidän mukaan työttömyydestä seu-
raava taloudellinen paine on työttömien hyvinvoinnin ratkaiseva tekijä, mutta 
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Jahodan kurjistumisen teoria osoittaa kuitenkin oikeaan suuntaan painottaes-
saan ansiotyöhön ja työttömyyteen yhteydessä olevia psykologisia tekijöitä (Er-
vasti & Venetoklis, 2006, 2010). Samansuuntaisesti suomalaisten teollisuus-
työntekijöiden joukkoirtisanomista tutkittaessa havaittiin taloustilanteen huonok-
si raportoivien kokevan muita enemmän alhaista henkistä hyvinvointia (Viina-
mäki, Koskela, Niskanen & Arnkil, 1993). 

Suhteellisen piilokurjistumisen, toiminnan rajoittumisen ja vitamiinimallin lähtö-
kohdista ehyintä soveltavaa ja testaavaa tutkimustyötä on Suomessa toteutta-
nut Lahelma. Suomalaisiin teollisuustyöntekijöihin kohdistuneessa tutkimukses-
sa todettiin, että työttömyys johti henkisen hyvinvoinnin laskuun ja uudelleen-
työllistyminen sen kohoamiseen työttömyyttä edeltäneelle tasolle. (Lahelma, 
1989, 115 117.) Tulos oli Warrin (1987, 232 235) teoretisoinnin mukainen kui-
tenkin siten, että uudelleentyöllistymisen vaikutus henkisen hyvinvoinnin ko-
hoamiseen tuli pitävästi ja aikaisempaan tutkimukseen nähden selvemmin osoi-
tetuksi. Myöhemmin Lahelma arvioi, että suhteellisen kurjistumisen lähestymis-
tapaa voidaan pitää oikeutettuna, kun tavoitteena on lisätä ymmärrystä ansio-
työtä vailla olemisen seurauksista. Toiminnan rajoittumisen hypoteesi puoles-
taan auttaa ymmärtämään reagointitapojen eroja työttömien keskuudessa. Joka 
tapauksessa työttömillä nähtiin olevan tarpeita, joita ei voi rahalla tyydyttää, jol-
loin riittäväkään työttömyyskorvaus ei poista kaikkea koettua ahdistusta. (La-
helma, 1994, 6 8.) Lahelman kontribuutiota voidaan pitää myös työttömyystut-
kimuksen teoreettisen linjan hahmottamisessa tärkeänä. Hänen vuoden 1989 ja 
1994 tutkimuksissaan esitetään työttömyystutkimuksen historian ja kehittymisen 
tarkastelussa teoria- ja keskustelujatkumona kolmijako Jahodan, Fryerin ja War-
rin tutkimuksista ja niiden merkityksestä työttömyyden ymmärtämisessä. Kolmi-
jako toistetaan useissa muiden tutkijoiden myöhemmin julkaisemissa raporteis-
sa, mutta tyypillisesti ilman pohdintaa näkökulmien merkityksestä työttömyyden 
ymmärtämisessä ja viitteitä aikaisempaan ennen muuta 1930-luvun tutkimuk-
seen. 

Warrin vitamiinimallia (1987) eivät muut tutkijat ole juuri testanneet. Sen ulottu-
vuuksista on tukea kuitenkin löydetty esimerkiksi rahan saatavuudelle ja toimin-
taympäristön selkeydelle (Halvorsen, 1998), sekä ajan jäsentymisen ja merki-
tyksellisen ajankäytön, kykyjen käyttämisen, vaihtelun, sosiaalisen tuen ja ta-
loudellisen stressin suhteen tutkimuksessa, jonka yleistettävyys on rajallinen 
(Jackson, 1999). Mallin eduksi on myös arvioitu aikarakenteen ja henkisen hy-
vinvoinnin yhteyden epälineaarinen hahmottaminen. (Rogge, 2012, 160.) 

Warrin (1987, 232) määrittelemästä työttömyydestä seuraavasta aikaan sido-
tusta henkisen hyvinvoinnin alentumisesta on esitetty muissa tutkimuksissa 
poikkeavia tuloksia. Paulin ja Moserin meta-analyysissä havaittiin, että henkisen 
hyvinvoinnin heikentymisen oireet kasvoivat jyrkästi ensimmäisen työttömyys-
vuoden aikana huipun ollessa yhdeksän kuukauden kohdalla. Sitä seurasi alen-
tuminen, vaihtelu ja tasaantuminen toisen ja kolmannen työttömyysvuoden ai-
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kana. Havainto, jonka mukaan 29 kuukauden työttömyyden jälkeen seuraisi 
uusi henkisen hyvinvoinnin heikentyminen, oli tutkijoiden mukaan epävarma 
perustuen viiteen alkuperäistutkimukseen (2009). Suomalaisessa yhteenvedos-
sa päädyttiin tutkimusnäytön viittaavan siihen, että mielenterveyden ongelmat 
tasoittuvat kohonneelle tasolle 12 18 kuukauden työttömyyden jälkeen. (Marti-
kainen & Mäki, 2011, 98.) Yli vuoden yhtäjaksoinen psyykkisen terveyden hei-
kentyminen on todettu Suomessa jo 1980-luvulla. (Lahelma 1989, 122; Lahelma 
& Kangas, 1989, 150.) Rinnalle voidaan nostaa norjalainen tutkimus, jonka mu-
kaan alle puoli vuotta ja 7 12 kuukautta työttömänä olleet olivat ahdistuneempia 
kuin 32 kuukautta tai pidempään työttömänä olleet (Halvorsen, 1998). Kaikkiaan 
tulosten voidaan arvioida tukevan Warrin mallia siihen variaatiota lisäten. 

Warrin vitamiinimallia on niin sanotun positiivisen psykologian pohjalta kritisoitu 
siitä, että se hahmottaa hyvän ja huonon henkisen hyvinvoinnin saman ulottu-
vuuden ääripäinä, ei erillisinä ulottuvuuksina, joiden mukaisia tuntemuksia voi-
daan kokea samanaikaisesti (Folkman, 2008). Eräissä tutkimuksissa on päädyt-
ty siihen, että työhön liittyvät negatiiviset ja positiiviset henkisen hyvinvoinnin 
tilat eivät ole toisiaan täysin pois sulkevia, vaan voivat esiintyä samanaikaisesti 
(Mäkikangas, Feldt & Kinnunen, 2007; Mäkikangas, Hyvönen, Leskinen, Kinnu-
nen & Feldt, 2011). Oletus hyvästä ja huonosta henkisestä hyvinvoinnista erilli-
sinä ulottuvuuksina on tarpeellinen, mutta samalla on todettava, että Warrin tut-
kimustyö ja ajattelutapa on laajempi kuin kaksinapaisuuden kritiikki tavoittaa. 

Niin sanotussa PEN-mallissa (psychosocial and economic need for emplo-
yment) henkistä hyvinvointia tarkastellaan suhteessa ansiotyön taloudelliseen ja 
psykososiaaliseen tarpeeseen, mikä tarkoittaa suhteellisen piilokurjistumisen ja 
toiminnan rajoittumisen hypoteesien integroimista. Malli olettaa, että sosiaali-
sesti määrittynyt ansiotyön korkea psykososiaalinen ja taloudellinen tarve johtaa 
työttömyydessä turhautumiseen ja henkisen hyvinvoinnin alentumiseen. Jos 
taloudellisia ja psykososiaalisia tarpeita pystytään tyydyttämään ansiotyön ulko-
puolella, säilyy henkinen hyvinvointi todennäköisesti suhteellisen korkealla ta-
solla (Nordenmark & Strandh, 1999; Nordenmark, Strandh & Layte, 2006). Kol-
mantena osana PEN-malli nojaa Ezzyn teoriaan status-siirtymistä (1993), jossa 
henkinen hyvinvointi nähdään objektiivisille vuorovaikutus- ja olosuhteille annet-
tujen subjektiivisten merkitysten tuotteeksi. Työttömyyden yhteys henkiseen 
hyvinvointiin muodostuu siitä, missä määrin ansiotyössä voidaan ylläpitää kes-
keisiksi koettuja identiteettejä ja miten reitti työttömyyteen vahingoittaa positiivi-
sen minäkuvan ylläpitämisen strategioita. Yksilön on mahdollista tulkita työttö-
myystilanne uudelleen ja rakentaa tyydyttäviä vaihtoehtoisia identiteettejä (Ez-
zy, 1993; Nordenmark & Strandh, 1999; Nordenmark ym., 2006).  

PEN-mallia soveltavassa tutkimuksessa on havaittu, että työttömyyttä seuran-
nut vakituiseen työsuhteeseen työllistyminen kohotti henkistä hyvinvointia 
enemmän kuin väliaikainen työ tai itsensä työllistäminen. Vaikka työllistymisen 
tai työmarkkinoiden ulkopuolisen toiminnan nähtiin avaavan pääsyn Jahodan 
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tarkoittamiin kokemuksen kategorioihin, arvioitiin työttömyydestä ulosjohtavien 
reittien ja henkisen hyvinvoinnin yhteyden selittämisessä hyödylliseksi toimin-
nan rajoittumisen hypoteesi talouden ja tulevaisuuden ennustettavuuden näkö-
kulmasta (Strandh, 2000). Työttömien valmennuskursseja tutkittaessa todettiin, 
että osallistumisesta seurannut henkisen hyvinvoinnin kohoaminen selittyi sekä 
pääsyllä kokemuksen kategorioihin että toiminnan rajoittumisen hypoteesin mu-
kaisella mahdollisuuksien ja kontrollin lisääntymisellä. Vaikutuksen henkiseen 
hyvinvointiin todettiin heikentyvän kurssin päätyttyä (Andersen, 2008). 

Suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen hypoteeseille on löy-
dettävissä vielä läheisiä tutkimusasetelmia. Marienthal-tutkimukseen (Jahoda 
ym., 2002) nojaavan hypoteesin mukainen tulos esimerkiksi oli, että mielek-
kääksi koettua ansiotyön ulkopuolista tekemistä löytäneiden työttömien miesten 
henkinen hyvinvointi oli korkeampi kuin toimettomiksi jääneiden (Hepworth 
1980). Ajan täyttymisen ja aktiivisuuden henkistä hyvinvointia kohottava vaiku-
tus on havaittu Pohjois-Irlannissa (Kilpatrick & Trew, 1985), ja amerikkalaistut-
kimuksessa siten, että ansiotyön menettämisestä seuraavan ajan jäsentymisen 
ongelman havaittiin johtavan hyvinvoinnin alentumiseen viiden kuukauden pe-
riodilla (Wanberg, Griffiths & Gavin, 1997). Taloudellisen ja kokemuksellisen 
kurjistumisen termejä käyttäneessä tutkimuksessa havaittiin molempien yhteys 
pitkittyvään työttömyyteen siten, että vain taloustekijöillä oli yhteys henkiseen 
hyvinvointiin (Brief, Konovski, Goodwin & Link, 1995). Samansuuntainen tulos 
on esitetty myös siten, että ansiotyön vaikutukset henkiseen hyvinvointiin ja ter-
veyteen välittyvät kahdella mekanismilla: työttömyys aiheuttaa kielteisiin terve-
ysvaikutuksiin johtavan taloudellisen paineen ja tekee yksilön heikommaksi 
elämän muiden tapahtumien vaikutuksille (Kessler, Turner & House, 1987).  

Hyvinvointivaltiokontekstissa toteutetun tanskalaistutkimuksen mukaan ihmiset 
olivat mieluummin töissä kuin työttömiä, mutta suurin osa työttömistä selviytyi 
melko hyvin osoittamatta merkittävää henkisen hyvinvoinnin alentumista. Työt-
tömyyden ongelman arvioitiin johtuvan taloustekijöistä ja ilmenevän esimerkiksi 
riippuvuuden kokemuksina. Autonomian tunteen tulkittiin liittyvän ansiotyöhön, 
jonka menettämisestä seuraava itsetunnon alentuminen määriteltiin työorientoi-
tuneessa yhteiskunnassa vakavaksi ongelmaksi. Johtopäätöksenä esitettiin, 
että ansiotyö mahdollistaa suurimmalle osalle ihmisistä elämän laadun, jota ei 
voi korvata taloudellisella turvallisuudella, ja että työttömien taloudellista hyvin-
vointia voidaan korkeaksi havaitun työhalukkuuden takia lisätä ilman pelkoa 
työmarkkinoille osallistumisen vähentymisestä (Goul Andersen, 2002). Työttö-
myyttä, uudelleentyöllistymistä ja työn epävarmuutta selvittäneessä tanskalais-
ten telakkatyöntekijöiden seurantatutkimuksessa saatiin samankaltaiset tulokset 
kuin Lahelman suomalaisten teollisuustyöntekijöiden joukossa tekemässä tut-
kimuksessa. (1989, 115 117.) Henkinen hyvinvointi heikentyi työttömyyden ja 
kohosi uudelleentyöllistymisen seurauksena. Lisäksi työn epävarmuuden ha-
vaittiin heikentävän henkistä hyvinvointia (Iversen & Sabroe, 1988). 



42  
  

Kaiken kaikkiaan suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen hypo-
teesit näyttävät pysyvän osana työttömyystutkimusta. Niiden näkökulmat ovat 
hioutuneet, tutkimustulokset kasautuneet ja tarkentuneet samalla kun kysymyk-
senasettelun perusteet ja kritiikin lähtökohdat ovat lisääntyneistä integroimis-
pyrkimyksistä huolimatta säilyneet. Yksi viite lähtökohtien säilymisestä on suh-
teellisen piilokurjistumisen hypoteesiin toistuvasti kohdistettu kritiikki, jonka mu-
kaan se on ansiotyötä ihannoiva olettaen sen lähtökohtaisesti ihmisille sopivaksi 
ja arvokkaaksi toiminnaksi (Cole, 2007). Jahodan vastaus kritiikkiin on ollut, että 
hypoteesilla on pyritty osoittamaan ansiotyön institutionaalinen merkitys yhteis-
kunnassa (1984). Sen Jahodan voidaan arvioida myös kyenneen tekemään 
ilman, että olisi arvottanut ansiotyötä, jonka merkitys on johdettu siitä, miten 
ihmisten on tyypillisesti havaittu reagoivan ansiotyön menettämiseen. Toinen 
kritiikin aihe on ollut hypoteesin väitetyssä kumoamattomuudessa (Fryer & Pay-
ne, 1984). Kritiikissä on perusteltu lähtökohta, mutta kumoamattomuudesta ei 
oikeastaan voi syyttää vankalle perustalle rakennettua hypoteesia, vaan kyse 
on lähes triviaalisti siitä, että ansiotyö on instituutiona säilyttänyt asemansa län-
simaisissa yhteiskunnissa siten, että siihen osallistuminen vaatimustensa ja kiis-
tämättömien epäkohtiensa ohella antaa ja mahdollistaa yksilöille enemmän kuin 
palkkatulon. Samoin toiminnan rajoittumisen hypoteesia voisi kritisoida kumoa-
mattomuudesta, mutta ilmiselvien taloudellisten tekijöiden ohittamista ei ole Ja-
hodan tavoin yksikään muu tutkija yrittänyt, missä ilmeisesti osin piilee hänen 
tutkimustyönsä pitkäaikainen vaikutus. Kysymys on tutkittavan ilmiön pinnan 
alle katsomisesta ja tutkimisesta sosiologisena kerrostumittain kuorimisena. 

Luvun tarkoituksena oli luoda käsitys suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan 
rajoittumisen hypoteeseja testanneen tutkimuksen painotuksista. Kun seuraa-
vissa luvuissa keskitytään esittelemään työttömyystutkimusta ja tuloksia laa-
jemmin, nousevat nämä hypoteesit vielä paikoitellen esiin ilman, että niistä 
muodostettu käsitys muuttuu. 

   

3.2 Yhteiskunnallinen toimintaympäristö, sosiaalinen  

ulkopuolelle jääminen ja suodattavat mekanismit 

Työttömyystutkimuksen kytkemistä työmarkkinoiden tilanteeseen on painotettu 
jo 1990-luvun alkupuolella. (Burchell, 1992, 1994, 207 209.) Suomessa Vähä-
talo on todennut, että työttömien asemaan, aktiivisuuteen ja sopeutumiseen 
vaikuttavat yhteiskunnan suodattavat mekanismit, joista sosiaaliturvan sisällä 
keskeisiä ovat työttömyysturva, työvoima-, koulutus- ja asuntopolitiikka. (1998, 
63 64.) Näkemykset ovat tärkeitä. Yhteiskunta- ja työmarkkinakontekstilla on 
merkitys työttömien selviytymisessä. Suodattavat mekanismit tukevat, ohjaavat 
ja rajoittavat selviytymistä ja ovat yhteydessä arjen jäsentymiseen.  

Samoin kuin suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen hypo-
teesien suhteen on suodattavien mekanismien yhteydessä syytä havaita länsi-
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maisten yhteiskuntien vaurastumis- ja hyvinvointikehitys, mikä tarkoittaa muu-
tosta työttömyydestä aiheutuvien ongelmien muodostumisessa ja mahdollisesti 
myös ongelmaksi kokemisen sisällöissä. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on 
vielä oma mallinsa sosiaaliturvan yleisen kehityksen sisällä. Yksistään suoma-
lainen ansiosidonnainen työttömyysturva ehkäisee taloudellisten katastrofien 
aiheutumista, mutta voi samalla toimia eriarvoistumisen lähtökohtana rajoittavi-
en säännösten ja vapaaehtoisen osallistumisen takia.  

Lisäksi työmarkkinakontekstissa tärkeä taustatekijä on Suomen 1990-luvun al-
kupuolen lama ja sen aikana toteutunut työttömyyden kasvu, työmarkkinoiden ja 
työvoimapolitiikan muutos. Ansiotyön loppuminen kasvavan työttömyyden ja 
vähenevien avointen työpaikkojen epävarmoilla työmarkkinoilla näköpiirissä 
olevan matalana jatkuvan taloudellisen suhdanteen aikana on eri tilanne kuin 
realistinen odotus melko nopeasta uudelleentyöllistymisestä vireän taloudellisen 
toiminnan ympäristössä. Toisaalta myös yhteiskunnan tukimekanismit olivat 
syvän laman aikana poikkeuksellisen suuren haasteen edessä. Kun osa työttö-
myyskokemuksista muodostuu suodattavien mekanismien yksilöille antamista 
mahdollisuuksia ja asettamista rajoituksista sekä työvoimahallinnossa asioita-
essa koetusta vuorovaikutuksesta, oli laman aikana kysymys yhteiskunnan tuki-
resurssien riittämättömyydestä seuranneista työttömien kokemuksista. Esimer-
kiksi työnhaun onnistumisen ja epäonnistumisen on havaittu muokkaavan käsi-
tyksiä toimintaympäristön ominaisuuksista ja onnistumisen ja selviytymisen 
mahdollisuuksista (Fielden & Davidson, 1999). Aktiivisen työnhaun on havaittu 
olevan lyhyellä aikavälillä yhteydessä masennukseen (Pietiläinen, 2005). 

Pitkäaikaistyöttömyyttä ja työllistymistä Suomessa vuosina 1988 1990 selvittä-
neessä Vähätalon tutkimuksessa tarkasteltiin työvoimahallinnon toimenpiteitä ja 
kykyä toimia väylänä takaisin avoimille työmarkkinoille. Pitkäaikaistyöttömissä 
eroteltiin syrjäytymistaustan perustella 12 alaryhmää. Jaottelun kriteerinä oli 
esimerkiksi ammattitaito, perheasetelma, terveys ja normeista poikkeava käyt-
täytyminen. Työmarkkinoilla menestymisen havaittiin vaikeutuvan mitä useam-
pia syrjäytymisriskiä kasvattavia tekijöitä yksilöihin kasautui. (1991, 122 124, 
189.) Tutkimus osoitti työvoimahallinnon pyrkimyksen poimia pitkäaikaistyöttö-
mistä aktiivisten toimenpiteiden kohteiksi parasta ainesta, jonka uudelleentyöl-
listymistä avoimille markkinoille pystyttiin edistämään, mutta työllistävyyden ko-
konaisteho todettiin pieneksi. (1991, 191 192.) Merkille pantava ryhmä oli työ-
voimahallinnon toimenpiteiden ja työttömyyden välille salpautunut pitkäaikais-
työttömien joukko. Työvoimapoliittisesti vaikeimmiksi osoittautuivat terveys- ja 
päihdeongelmaiset, eläkkeen väliinputoajat ja henkilökohtaisten ominaisuuksien 
takia syrjityt. (1991, 108 109, 189.) 

1990-luvun laman aikana toteutetussa Vähätalon tutkimuksessa pitkäaikaistyöt-
tömät jaoteltiin työuran muotoutumisen mukaan 1) pistäytyjiin, jotka saavuttivat 
vakaan aseman ja palasivat suhteellisen pysyvästi vapaille työmarkkinoille tai 
siirtyivät pysyvänoloisesti työmarkkinoiden ulkopuolelle, 2) ajelehtijoihin, joille oli 
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ominaista tilapäistöiden, tukitöiden, työttömyyden ja työmarkkinoiden ulkopuo-
lella käyntien jatkuva vaihtelu, ja 3) juuttuneisiin, joille oli tyypillistä lähes jatkuva 
työttömyys. (1996, 98 100.) Toisaalta pitkäaikaistyöttömät jaoteltiin huono-
osaisuuden perusteella kolmeen ryhmään eli 1) karsiutuneisiin, jotka olivat työ-
markkina-asemaltaan pistäytyjiä ilman viranomaisten toteamia sosiaalisia on-
gelmia, 2) syrjäytyneisiin, joiden pääasiallinen työmarkkina-asema oli pistäytyjä 
tai ajelehtija ja joilla saattoi esiintyä huono-osaisuuden ongelmia satunnaisesti 
ja 3) uloslyötyihin, joka ryhmänä muodostui työmarkkina-asemaltaan ajelehti-
joista, joilla esiintyi jatkuvia huono-osaisuuden ongelmia tai juuttuneista, joilla oli 
satunnaisia tai jatkuvia huono-osaisuuden ongelmia. (1996, 103.) Ryhmittelyjen 
jälkeen todettiin, että huono-osaisuuden vakavampien ongelmien ja työmarkki-
na-aseman yhteys ei ollut voimakas tai välitön. (1996, 221.) Työvoimapoliittisten 
toimenpiteiden havaittiin kasautuvan eniten ajelehtijoiden ryhmään. Juuttujat 
sitä vastoin alkoivat syrjäytyä aktiivisten työvoimapalvelujen ulkopuolelle. Työ-
voimahallinnon toteuttaman sopivien asiakkaiden poiminnan arvioitiin kohden-
tuneen lamasta seuranneiden lainsäädännön muutosten ja kuntien niukentunei-
den työllistämisedellytysten jälkeen pitkäaikaistyöttömien keskiryhmään. Kui-
tenkin myös tässä ryhmässä työvoima- ja koulutuspoliittisten palvelujen välit 
olivat harvat, eivätkä ne johtaneet uudelleentyöllistymiseen, vaan lähinnä kat-
koivat työttömyysjaksoja ja takasivat ansiosidonnaisen työttömyysturvan saajille 
turvan jatkumisen. Keskiryhmä erosi juuttujista, joille työvoimapalvelujen ulko-
puolelle jäämisen arvioitiin aiheuttaneen myös mittavia toimeentulon ongelmia. 
(1996, 221 222.)  

Ikään kuin näiden tutkimusten yhteenvetona laman ajan työttömyyden seurauk-
set arvioitiin verrattain vaatimattomiksi vakavaa syrjäytymistä kuten rikollisuutta 
ja mielenterveyden ongelmia räjähdysmäisesti ennustaneisiin uhkakuviin näh-
den. Riski työmarkkinoilla mahdollisesti toteutuvaan eriarvoistumiskehitykseen 
kuitenkin tuotiin painavasti esiin. (Vähätalo, 1998, 158.) 1990-luvun laman aika-
na havaittiin työttömyydestä seuraavan absoluuttisen kurjistumisen tunnus-
merkkejä esimerkiksi työttömien nälkäkokemuksia kartoittaneessa tutkimukses-
sa (Heikkilä, Hänninen & Karjalainen, 1994). 

Suomen 1990-luvun alkupuolen laman aiheuttamaa työttömyyttä ja erityisesti 
pitkäaikaistyöttömyyttä kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin menetelmin selvittänees-
sä laajassa myös yhteiskunnan suodattavat mekanismit huomioon ottaneessa 
tutkimuksessa todettiin, että enemmistö työttömistä oli selviytynyt hyvin, mutta 
huono-osaisuus oli alkanut kasautua työttömyyden, sairauksien ja köyhyyden 
keskittymisenä samoille pitkäaikaistyöttömien vähemmistöä edustaville ihmisille. 
Taloudellisten tekijöiden vaikuttavuutta määriteltiin siten, että työttömien selviy-
tyminen edellytti muutakin kuin rahaa ja kykyä osallistua taloudelliseen vaih-
toon. Tutkimuksen mukaan selviytymisessä tarvittiin yhteisesti omaksuttuihin 
arvoihin perustuvia yhteisöllisiä suhteita, joissa ihmiset toimivat vastavuoroises-
ti, minkä suhteen keskustellaan lahjan logiikasta mikro- ja makrotason vuoro-
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vaikutuksessa. Työttömien selviytymisen työ- ja toimintakykyisenä pääteltiin 
perustuvan ratkaisevalla tavalla yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen kannatte-
luun, jolloin palkkatyötä ei nähty välttämättömänä yksilön selviytymisen tai sosi-
aalisen integraation kannalta. Yhteisöllinen ankkuroituminen näytti kuitenkin 
olevan taloudellisesti määräytynyt ja taloudellinen asema heikkeni työttömyyden 
pitkittyessä. Huono-osaisuuden kasautumisen estämisessä hyvinvointivaltion 
ensisijaiseksi mekanismiksi arvioitiin sosiaaliturvan pohjimmaisen tason riittä-
vyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen (Kortteinen & Tuomikoski, 1998, 
166 182). Mainittakoon, että tutkimuksen laadullinen aineisto on koottu Kan-
sanrunousarkiston Työttömän tarina -kirjoituskilpailusta, josta tehty antologia 
itsessään avaa laajan näkymän työttömyyden kokemiseen ja selviytymiseen 
(Laaksonen & Piela, 1993). Kysymyksessä on sama aineisto, josta tämän tut-
kimuksen tutkimusjoukko on koottu. 

Suomalaiset syrjäytymistä ja suodattavia mekanismeja tarkastelevat tutkimuk-
set eivät suoranaisesti nojaa sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen käsitteeseen, 
mutta yhtymäkohdat ovat ilmeiset. Sekä syrjäytymisriskin että sosiaalisen ulko-
puolelle jäämisen käsitteissä lähtökohtana ovat yhteiskunnan rakenteellisen 
eriarvoistumisen prosessit, joita tutkitaan riskitekijöinä huono-osaisuuden muo-
dostumiselle. Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen käsitettä ei siten ole tarkoitettu 
väittämäksi yhteiskuntien jakautumisesta kahtia sisä- ja ulkopuolella oleviin. Sitä 
vastoin ulkopuolelle jäämisen prosessi alkaa sille altistumisesta, joka voi johtaa 
sosiaalisten siteiden katkeamiseen ja kurjistumiseen. Tämä ei kuitenkaan to-
teudu väistämättä tai peruuttamattomasti. Prosessia on kutsuttu sosiaaliseksi 
diskvalifioitumiseksi eli poissulkeutumiseksi. (Paugam, 1996, 1998, 42 43.)  

Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen saksalainen lähestymistapa asettuu lähelle 
syrjäytymisen ja sosiaalisen huono-osaisuuden problematiikkaa erityyppisiä 
yhteiskunnallisen erottelun mekanismeja tunnistaessaan. Tutkimuksissa esitetty 
ja laajemmin käytetty jaottelu on 1) työmarkkinoilla tapahtuva ulkopuolelle jää-
minen, 2) taloudellinen ulkopuolelle jääminen, 3) institutionaalinen ulkopuolelle 
jääminen, 4) sosiaalinen eristyminen, 5) kulttuurinen ulkopuolelle jääminen ja 6) 
maantieteellinen ulkopuolelle jääminen. (Kronauer, 1998, 62 67.)  

Työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämisen oletetaan aiheuttavan marginalisoitu-
mista ja vähäisen arvon tuntemuksia suhteessa yhteisöön. Köyhyyden olete-
taan johtavan taloudelliseen riippuvuuteen valtiosta ja kyvyttömyyteen huolehtia 
itsestä ja perheestä yhteiskunnan normien mukaisesti. Institutionaalisella ulko-
puolelle jäämisellä viitataan siihen, että köyhillä ja työttömillä ei ole pääsyä yksi-
tyisten instituutioiden esimerkiksi pankkien ja vakuutuslaitosten asiakkaiksi, joi-
den avulla elämän epävarmuutta voisi lievittää. Sitä vastoin työttömien pitää 
turvautua valtion instituutioiden marginalisoituneille henkilöille suunnattuihin 
palveluihin, mikä voi aiheuttaa riippuvuuden tunteen ja johtaa häpeään ja passi-
voitumiseen. Tässä suhteessa erotellaan työttömyyttä ja köyhyyttä hallinnoivien 
instituutioiden paradoksaalinen taipumus sekä päästää asiakkaita osalliseksi 



46  
  

yhteiskunnasta että sulkea sen ulkopuolelle. Muina institutionaalisen ulkopuolel-
le jäämisen aiheuttajina pidetään koulutusjärjestelmää ja julkisten ja yksityisten 
palvelujen vetäytymistä köyhien ulottuvilta. Sosiaalinen eristyminen tarkoittaa 
sosiaalisten verkostojen menettämistä tai niistä vetäytymistä ja sosiaalisten 
kontaktien vähentymistä. Kulttuurisella ulkopuolelle jäämisellä tarkoitetaan lei-
mautumista ja sanktioita, jotka seuraavat sosiaalisessa ympäristössä kyvyttö-
myydestä noudattaa sosiaalisia normeja ja arvoja. Maantieteellisellä ulkopuolel-
le jäämisellä viitataan taloudellisesti rajoitettujen resurssien varassa elävien ih-
misten keskittymiseen ja eristymiseen infrastruktuuriltaan usein puutteellisille 
alueille. Sosiaalinen ulkopuolelle jääminen toteutuu edellisten tekijöiden vuoro-
vaikutuksena ja summana. (Kronauer, 1998, 62 67.)  

Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen tärkeimpinä muotoina pidetään työmarkkinoi-
den ja taloudellista ulkopuolelle jäämistä sekä sosiaalista eristymistä. Tutkimuk-
sissa korkeana sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen riskinä on pidetty korkeiksi 
mitattuja arvoja vähintään kolmessa ja kohonneena riskinä korkeita arvoja kah-
dessa sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen luokassa. Matalan riskin ryhmässä on 
korkeintaan yksi korkea arvo niin, että se ei liity talouteen tai sosiaalisen eristy-
miseen (Kieselbach, 2003). Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen käsitteen tarpeel-
lisuutta on perusteltu sillä, että siirtymällä eriytettyjen muuttujaryhmien ulkopuo-
lelle ja yhdistämällä yksilön elämänkulun ja työttömyyden vaikutukset yhteis-
kunnallisiin rakenne- ja tilannetekijöihin se tarjoaa monitasoisemman ja syste-
maattisemman lähestymistavan työttömyyden tutkimiselle kuin sosiaalipsykolo-
ginen näkökulma. Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen riskiä kohottavien meka-
nismien ja prosessien löytämisen arvioidaan auttavan tunnistamaan kriittisiä 
käännekohtia yksilöiden elämänkulussa, ja paikallistamaan esimerkiksi elämän-
vaiheita, jolloin sosiaalinen tuki on erityisen tarpeellista selviytymisen kannalta. 
(Kieselbach, 2004, 79.) Esimerkkinä voidaan mainita 13 EU-maata Suomi mu-
kaan lukien vertaileva tutkimus, jonka tuloksissa todettiin esimerkiksi yksinasu-
misen ja taloudellisten vaikeuksien samanaikainen ilmeneminen ja kasautumi-
nen, ja sosiaalisen eristymisen yhteys henkisen hyvinvoinnin alentumiseen. 
Eristyminen oli kuitenkin henkisen hyvinvoinnin suhteen vähäisempi tekijä kuin 
taloudellinen kurjistuminen (Gallie, 1999). 

Työmarkkinoiden, työllistymisen, työttömyyden ja yhteiskunnan suodattavien 
mekanismien näkökulmasta on toteutettu laajasti tutkimusta Suomessa ja län-
simaissa. Keskeinen kysymyksenasettelu käsittelee Vähätalon (1991, 1996) 
tavoin yhteiskunnan interventioiden kuten työvoimakoulutuksen, tukitöiden ja 
työhallinnon palvelujen vaikutuksia työttömien kannalta. Painopiste on usein 
työurien tarkastelussa, mutta myös työttömien kokemuksia on painotettu. Sa-
malla liikutaan käsitteeseen harvoin viitaten sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen 
työmarkkinoiden, talouden ja sosiaalisen eristymisen luokissa. 

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrä kasvoi 1990-luvun alkupuolella 
Suomessa runsaasti. Kun tukityöllistämiseen ja työvoimakoulutukseen osallistui 
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vuonna 1990 yhteensä noin 47 400 henkilöä, oli vastaava määrä vuonna 1994 
noin 95 000 henkilöä. (Aho, Halme & Nätti, 1999, 30.) Työikäiseen väestöön 
1994 kuuluneista noin joka viides osallistui johonkin työvoimapoliittiseen toi-
menpiteeseen vuosien 1991 ja 1995 välillä (Aho ym., 1999, 194). Enemmän 
kuin mikään interventiotoimenpide vaikutti työllistymisen mahdollisuuksiin aikai-
sempi vakaa työura myönteisesti ja ikääntyminen kielteisesti. Näiden jälkeen 
työllistymistä edisti yrittäjärahan saaminen eli viime kädessä liikeidean keksimi-
nen ja valmiudet toimia yrittäjänä. (Aho ym., 1999, 161.) Toimenpiteiden suh-
teellinen vaikutus arvioitiin parhaaksi taustaltaan heikoimmissa eli kouluttamat-
tomien ja pitkäaikaistyöttömien ryhmissä. (Aho ym., 1999, 198.) Kuitenkin ha-
vaittiin suuri yli 100 000 pitkäaikaistyöttömän joukko, jonka työllistymistä juuri 
mikään interventiotoimenpide ei näyttänyt edistäneen. (Aho ym., 1999, 209.)  

Työmarkkinainterventioita arvioineessa tutkimuksessa on saatu samansuuntai-
sia tuloksia siten, että uudelleentyöllistyminen näytti laman jälkeen lisääntyneen 
työmarkkinoiden vetävyyden seurauksena. Vuoden 1993 työttömistä 40 pro-
senttia oli töissä kolme vuotta myöhemmin, ja työttömiksi jääneistä puolet rapor-
toi hakevansa töitä. Suurin osa vuoden 1993 työttömistä oli myös osallistunut 
työmarkkinainterventioihin, millä ei kuitenkaan havaittu vaikutusta uudelleentyöl-
listymiseen. Vain yleisille opastuskursseille osallistuminen oli yhteydessä uudel-
leentyöllistymiseen vuoden, mutta ei enää kolmen vuoden sisällä. Ammatillisella 
työvoimakoulutuksella tai tukityöllistymisellä ei havaittu pidemmän aikavälin vai-
kutuksia työllistymiseen. Uudelleentyöllistymisen tärkeimmät tekijät olivat hyvä 
ammatillinen peruskoulutus ja aktiivinen työnhaku. Työmarkkinoilla alaspäin 
sopeutumiselle ei löydetty tukea (Vesalainen & Vuori, 1999).  

Tukityön on myös havaittu kohottavan työllistymisen todennäköisyyttä niin, että 
yksityisellä sektorilla vaikutus oli suurempi kuin julkisella sektorilla. Samalla tuki-
työhön osallistuneiden riski vetäytyä työmarkkinoilta oli pienempi kuin niihin 
osallistumattomalla vertailuryhmällä. (Santamäki-Vuori, 1996, 58.) Työvoimapo-
liittiseen koulutukseen todettiin 1990-luvun laman aikana hakeudutun ammatil-
listen syiden lisäksi myös toimintahakuisesti, jolloin etsittiin aktiivista toimintaa 
työttömänä olemisen sijaan. (Mikkonen, 1995, 53.) Kaikkiaan osallistujista noin 
kolmannes arvioi ammattivalmiuksien kohentuneen, mutta työllistymismahdolli-
suuksien arvioi huomattavasti parantuneen vain noin 15 prosenttia. Mitä pidem-
pään työttömyys oli jatkunut ennen koulutusta, sitä todennäköisempää oli työt-
tömäksi jääminen sen päätyttyä. (Mikkonen, 1995, 71 76.) Työttömien toimen-
pideohjelmia tarkastelevien tutkimusten yhteenvedossa arvioitiin niiden keskei-
seksi rajoitteeksi puutteellinen valikoitumisen määrittely ja tarkastelu. (Tervahar-
tiala, Vesalainen & Vuori, 1996, 78.) Silti tulokset vaikuttavat riittävän luotettavil-
ta taustatietoina käytettäviksi. 1990-luvun työttömyystutkimuksesta voidaan vie-
lä mainita, että työttömien taustoja ovat selvittäneet Myrskylä ja Ruotsalainen 
(1994) ja pitkäaikaistyöttömäksi valikoitumista Mustonen (1998). Pitkäaikaistyöt-
tömyyden ja epävakaan työmarkkina-aseman kanssa yhteydessä oleviksi teki-
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jöiksi on toistuvasti todettu alhainen koulutus, ikääntyminen ja sosioekonominen 
asema siten, että työnantajilla ja yrittäjillä on muita alhaisempi työttömyyden ja 
työttömyysjaksojen toistumisen riski.  

Uudelleentyöllistymistä on tutkittu myös palkansaajien osaryhmissä. Diagnosoi-
duista terveysongelmista kärsineille suunnatussa Polku työhön-projektissa to-
dettiin intervention parantaneen työhön osallistumista vertailuryhmään nähden, 
mutta pidempiaikainen vaikutus oli pieni. Henkisen hyvinvoinnin suhteen osallis-
tujien kokema ahdistus vähentyi ja pätevyyden tunne lisääntyi. Silti tutkimuk-
sessa todettiin, että vaikka osallistujat pystyivät arvioimaan potentiaalinsa työn-
tekijöinä, eivät he kyenneet ennustamaan työmarkkinoiden kehitystä, ja jättivät 
työelämään liittyvän päätöksenteon projektin asiantuntijoiden tehtäväksi (Juvo-
nen-Posti, Kallanranta, Eksymä, Piirainen & Keinänen-Kiukaanniemi, 2002; Ju-
vonen-Posti, Piirainen, Kallanranta, Eksymä & Keinänen-Kiukaanniemi, 2004). 
Havainto on työttömien tukipalveluja ajatellen tärkeä myös yleistetymmin. Kun 
ajatellaan työttömien työnhakijoiden kykyä hahmottaa asema ja mahdollisuudet 
työmarkkinoilla, voidaan hahmottamisen tason olettaa vaihtelevan ja olevan 
puutteellinen ennen muuta suhteessa toimintaympäristöön. Asetelman voi olet-
taa koskevan yhtä lailla työllistymistä kuin kouluttautumista. Esimerkiksi kvalita-
tiivisessa tutkimuksessa on havaittu, että jatkokoulutuksen yhteensopivuus yksi-
lön pitkäaikaistavoitteiden kanssa oli yhteydessä tutkinnon suorittamiseen ja 
väärä kurssivalinta tai tavoitteiden epämääräisyys olivat yhteydessä koulutuk-
sen keskeyttämiseen (Bolam & Sixsmith, 2002).  

Työmarkkinoiden osaryhmiin keskittyvä tutkimusote ei ole uusi. Vaikeasti työllis-
tyvien terveysongelmaisten elämänkulkua, työhistoriaa ja syrjäytymistä eksak-
tisti selvittäneessä tutkimuksessa muodostettiin vaikeasti työllistyvän terveys-
ongelmaisen miehen ja naisen erotteleva sekä niistä erillinen sukupuolet yhdis-
tävä ideaalityyppi. Miehillä työuran epävakaus tai pitkäaikainen ansiotyön ulko-
puolelle sijoittuminen liittyivät yleisesti marginaaliseen elämäntapaan, mutta 
naisilla ne liittyivät lasten saamiseen ja hoitamiseen tai puolison työn ensisijais-
tamiseen. Sukupuolet yhdistävän ideaalityypin työhistoria oli katkennut koko-
naan terveydellisten syiden takia. (Mannila 1993, 142 143.) Kokonaisuutena 
tutkimus tuki käsitystä, jonka mukaan työttömyys kohottaa syrjäytymisriskiä, 
mutta ei yksin merkitse syrjäytymistä (Mannila, 1993).  

Työvoimapoliittisten interventioiden tutkimisen yksi alue on arvioida niiden akti-
voivia ja passivoivia vaikutuksia. Suomessa työttömyysturvan passivoivalle vai-
kutukselle esimerkiksi työhalukkuuden suhteen on löydetty vähän (Virjo ym., 
2006, 76) tai ei lainkaan tukea (Ervasti & Venetoklis, 2010). 1990-luvun alku-
puolen laman ajan tarkastelussa havaittiin, että työllistyminen oli lähes poikke-
uksetta ollut taloudellisesti kannattavampaa kuin ansiosidonnaisella työttömyys-
turvalla tai perusturvalla ja niihin mahdollisesti liittyvillä tuilla eläminen. Niin sa-
nottu työttömyysloukku todettiin harvinaiseksi, mutta työllistymisen positiivisen 
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kannustinvaikutuksen arvioitiin voivan vaihdella runsaasti eri ryhmien välillä. 
(Holm, Pyy & Rantala, 1996, 39 41.)  

15 EU-maata Suomi mukaan lukien vertailevassa tutkimuksessa todettiin, että 
työttömät kokivat ansiotyön saamisen tärkeämpänä kuin ansiotyössä olevat. 
Sukupuolten kesken ei ollut nähtävissä eroja. Tuloksen arvioitiin myös tukevan 
suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesia siksi, että se viittasi siihen, että ansio-
työ voi sisältää psykologisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä piilofunktioita, joita 
pidetään itsestään selvyytenä, kunnes muodostuu kokemus niitä ilman elämi-
sestä. Lisäksi todettiin, että verrattain anteliaaksi luokitellut sosiaaliturvan maat 
olivat myös korkeimman työhön sitoutumisen maiden joukossa. (Gallie & Alm, 
2000, 113, 119, 132.) Toisaalta anteliaan työttömyysturvan on arvioitu vähentä-
vän paitsi työttömien myös mahdollisesti töissä olevien kokemaa epävarmuutta 
siksi, että tieto korvauksen saamisesta mahdollisen työttömäksi jäämisen yh-
teydessä on olemassa. Tällä oletettiin voivan olla työn tekemiseen ja tuottavuu-
teen kannustavia vaikutuksia (Sjöberg, 2010). 

Työvoimapoliittisiin interventioihin kohdistuneiden tutkimusten tuloksista voi-
daan todeta, että perusturvan tasoa korkeamman palkkatuloon sidotun työttö-
myysturvan on havaittu ehkäisevän henkisen hyvinvoinnin heikentymistä 
(Strandh, 2001), tai kohottavan sitä muihin ryhmiin verrattuna (Nordenmark ym., 
2006). Työvoimapolitiikan toimenpiteistä vain töihin osallistumisen on havaittu 
kohottavan työttömien henkistä hyvinvointia, kun yleisellä aktivoimisella ja am-
mattikoulutuksella ei vaikutusta havaittu (Strandh, 2001). Ammattitaitoa ja hen-
kilökohtaista kehittymistä edistäville kursseille osallistumisen on havaittu vahvis-
tavan itsetuntoa, minkä on tulkittu myös tukevan suhteellisen piilokurjistumisen 
hypoteesia kurssista aiheutuvana ajan jäsentymisenä ja opettajien ja kurssilais-
ten välisenä vuorovaikutuksena. Hyödyn todettiin jatkuvan kurssin jälkeen siten, 
että osallistujien usko pätevyyteen oli parantunut (Creed, Bloxsome & Johnston, 
2001). Toisessa tutkimuksessa havaittiin kurssin suorittamisen olevan yhtey-
dessä alhaisempaan masennuksen, avuttomuuden tunteeseen ja ahdistukseen, 
korkeampaan itsetuntoon ja tyytyväisyyteen elämää kohtaan ennen kurssia val-
linneeseen tilanteeseen ja kurssille osallistumattomien vertailuryhmään nähden 
(Creed, Hicks & Machin, 1998). Suomessa ammatillisen työvoimakoulutuksen 
on havaittu vähentävän työttömien osallistujien psykologista ahdistusta, mutta 
vaikutus oli väliaikainen (Vuori & Vesalainen, 1999). Työnhakuohjelmaan osal-
listumisessa vaikutus kuitenkin havaittiin myös kahden vuoden seurannassa, 
missä sen arvioitiin voivan olla yhteydessä suotuisiin työuriin, parempaan ase-
maan työmarkkinoilla ja elämänhallintaan (Vuori & Silvonen, 2005). 

Työnhakua ajatellen on keskusteltu myös yksilöiden työllistettävyydestä. Sen on 
määritelty koostuvan kolmesta erillisestä mutta toisiinsa yhteydessä olevasta 
osasta, jotka ovat joustavuus, uraidentiteetti sekä inhimillinen ja sosiaalinen 
pääoma. Joustavuudella tarkoitetaan halua ja kykyä muuttaa käyttäytymistä 
toimintaympäristön vaatimusten muuttuessa. Uraidentiteetillä tarkoitetaan sitä, 
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miten yksilöt määrittelevät itsensä urakontekstissa. Se voidaan nähdä uramah-
dollisuuksien arvioinnin kognitiivisena kompassina. Inhimillinen pääoma viittaa 
ikään, koulutukseen, työkokemukseen, taitoihin ja tietoihin. Sosiaalisella pääo-
malla viitataan yksilön toimintaa tukeviin verkostoihin ja edistävään vuorovaiku-
tukseen (Fugate, Kinicki & Ashfort, 2004). Näin määritellyn työllistettävyyden on 
havaittu olevan yhteydessä uudelleentyöllistymiseen ja tukevan itsetuntoa työt-
tömyyden aikana (McArdle, Waters, Briscoe & Hall, 2007). Toisaalta työn saanti 
on arvioitu pääasiassa yksilön ponnistelujen tulokseksi (Schaufeli & Vanyperen, 
1993). Työnhakijan sosiaalisten ja psykologisten ominaisuuksien painottamisen 
anti on työllistymisessä mahdollisesti vaikuttavien yksilöllisten tekijöiden esiin 
nostamisessa. Tärkeimmiksi voidaan olettaa koulutus, osaaminen ja käsitys 
halutusta työpaikasta, mutta tärkeä osa asetelmassa on myös työnantajien pre-
ferensseillä, minkä lisäksi työllistyminen pohjimmiltaan riippuu työmarkkinoiden 
tilanteesta eli avoimien työpaikkojen suhteesta työnhakijoiden määrään. 

On selvää, että suhteellisen piilokurjistumisen tai toiminnan rajoittumisen hypo-
teeseilla ei suomalaisen työttömyyden yhteiskunnallisen muotoutumisen ja ko-
honneen syrjäytymisriskin tiettyihin alaryhmiin kohdentumisen osoittavia tulok-
sia olisi saavutettu. Näitä näkökulmia: 1) yhteiskuntakonteksti, 2) ansiotyön ins-
tituutio ja 3) yksilö selviytyjänä ja toimijana, on kuitenkin oletettavasti hyödyllistä 
käyttää rinnakkain. Tällöin yhteiskunnan suodattavissa mekanismeissa on syytä 
kiinnittää huomiota työvoimahallinnon lisäksi myös muihin julkisiin palveluihin, 
sillä niillä voi selviytymisen kannalta olla erilaisia myönteisiä ja kielteisiä piirteitä. 
Esimerkiksi terveydenhuollon on Suomessa havaittu olevan muita sidosryhmiä 
jäljessä työttömän työelämävalmiuksia tukevan verkoston kehittämisessä (Nii-
ranen, Hakulinen, Huuskonen, Jahkola & Räsänen, 2011). 

 

3.3  Sukupuoli, perhe ja sosiaalinen tuki 

Sukupuoli on tärkeä toimintaan, vuorovaikutukseen ja kokemusten muotoutumi-
seen yhteydessä oleva tekijä työmarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Miesten ja 
naisten eroja ja yhtäläisyyksiä, rooleja ja ansiotyölle antamia merkityksiä tutkit-
taessa on tyypillisesti käsitelty myös perhettä, sosiaalista tukea ja selviytymistä.  

Perhekontekstissa perinteinen miesten ja naisten työttömyyden kokemuksen 
eriytymisen hypoteesi on, että naiset eivät kokisi ansiotyötä yhtä tärkeänä elä-
mänalueena kuin miehet, ja että naiset voisivat hyötyä eräänlaisen kaksoisroo-
lin mahdollisuudesta sopeutumalla ansiotyön päättymisen jälkeen kotiäidin roo-
liin. Perheiden pääasiallisina elättäjinä toimivien miesten sosiaalinen rooli pe-
rustuisi yksinomaan tai pääosin ansiotyöhön. Esimerkiksi on oletettu, että i-
set eivät koe työttömyyttä niin vakavasti kuin miehet oletettavasti siksi, että 
palkkatyö kodin ulkopuolella ei ole osa naisten perinteistä sukupuoliroolia sa-
malla tavalla kuin se miehillä on. Naiset voivat aina säilyttää perheensä ja ym-
päristönsä kunnioituksen tekemällä palkatonta koti , 1978, 55.) 
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Myös Jahoda oletti, että työttömyyden taakka olisi vähäisin niille naisille, jotka 
voisivat palata traditionaaliseen kotiäidin rooliin, ja siten saada osittaisen pää-
syn kokemuksen kategorioihin ajan jäsentymisen, merkityksellisen toiminnan 
sekä statuksen ja identiteetin suhteen. (1982, 53.) Hän kuitenkin totesi, että 
monille naisille kotiäitiys ei ole mahdollista ja monille niistä, joille se on mahdol-
lista, on se toiseksi paras vaihtoehto. (Jahoda, 1982, 94.) 

Traditionaalista kotiäidin roolia naisille mahdollisena sopeutumisen mallina tu-
kevia tutkimustuloksia on raportoitu siten, että lisääntynyt roolinotto kotitöiden 
tekemisessä toteutui riippumatta siitä olivatko työttömäksi jääneet naiset naimi-
sissa vai eivät ja oliko heillä lapsia vai ei, mutta huolimatta siitä, että kotitöitä ei 
koettu mielenkiintoisiksi tehtäviksi. (Martin & Wallace, 1984, 418 419, 429.) 
Toisaalta on raportoitu, että miesten yleisin reaktio työttömyyteen oli toiminnan 
vähentyminen, ei lisääntynyt kotitöiden tekeminen tai lastenhoitoon osallistumi-
nen, vaikka sellaisiakin muutoksia havaittiin. Miesten asenteiden ja toiminnan 
arvioitiin muuttuvan lähinnä siten, että töissä olevat naiset neuvottelivat kotita-
louden työnjaon uusiksi ansiotyön edellyttämien aktiviteettien perusteella. (Laite 
& Halfpenny, 1987, 239.) Tulokset on syytä erotella mieslähtöisestä työttömyys-
tutkimuksesta, joka on näkynyt useiden nimissä kuten esimerkiksi Bakken The 
unemployed man: a social study (1935). Sen mieskeskeisyys on ilmeinen kui-
tenkin siten, että tutkimuksen pääongelma oli tutkia työttömyysturvan vaikutuk-
sia työttömiin työntekijöihin Lontoon Greenwichissä. Tuolloin perheiden pääasi-
allinen työnjako oli se, että miehet kävivät töissä ja naiset hoitivat kodin. Bakken 
mukaan työttömyysturva antoi työttömille mahdollisuuden tavoitella paluuta 
työmarkkinoille omaisuutta ja mielenrauhaa menettämättä. (1935, 252 253.) 
Järjestelmän havaittu marginaalinen hyväksikäyttö ei Bakken mukaan perustel-
lut työttömyysturvan lakkauttamista, vaan tarkoitti tarvetta sopeuttaa järjestelmä 
yhteiskunnallisiin olosuhteisiin. (1935, 268 269.) 

Käsitystä, jonka mukaan työttömyys on vain miesten ongelma ja miehet kärsivät 
työttömyydestä naisia enemmän, on kritisoitu kapeasta näkökulmasta, jossa 
naiset on nähty vain työttömien miesten vaimoina tai heidän lastensa äiteinä 
(Kelvin & Jarrett, 1985, 65), ja yksinkertaistavasta oletuksesta, jonka mukaan 
ansiotyö on tärkeämpää miehille kuin naisille. (Jackson & Walsh, 1987, 197.) 
Naisten työssäkäynnin yleistymisen seurauksena traditionaalinen hypoteesi ky-
seenalaistettiin esimerkiksi tutkimuksessa, jossa havaittiin, että naisten myön-
teinen käsitys itsestä horjui ansiotyötä vailla olemisen seurauksena ja että koti-
työt eivät kompensoineet ansiotyön menetystä (Davies & Essevald, 1982). Käsi-
tys on myöhemmin toistettu eli kotiin sopeutuminen ei välttämättä edusta miehil-
le eikä naisille pysyvää tai tyydyttävää ratkaisua työttömyyteen (Halvorsen, 
1998; Ström, 2002). Työttömyyden on havaittu olevan yhteydessä miesten ja 
naisten heikentyneeseen fyysiseen ja henkiseen terveyteen (Kroll & Lampert, 
2011). Terveydentilan heikentymisessä ei sukupuolten välillä löydetty eroja 
(Hammarström, Gustafsson, Strandh, Virtanen & Janlert, 2011).  



52  
  

Sukupuolirooliasetelmalta neljää erilaista EU-maata (Tanska, Ranska, Iso-
Britannia ja Italia) vertailtaessa todettiin perheen elättäjän roolin merkitys ansio-
työhön ja työttömyyteen suhtautumisessa siten, että Tanskassa, jossa naisten 
työhön osallistumisaste on korkea ja tulot perheiden taloudenpidossa tärkeitä, ei 
eroja sukupuolten kesken löydetty työttömyyden taloudellisia vaikutuksia tutkit-
taessa. Kun perheen elättäjän roolia ei pystytty työttömyyden seurauksena to-
teuttamaan, oli seurauksena samantasoinen kurjistuminen miehillä ja naisilla. 
(Russell & Barbieri, 2000, 331.) Elättäjän rooli on siten nähtävä tärkeänä tekijä-
nä työttömyyden kokemisessa, ja perheasetelmassa omana ryhmänä on syytä 
nähdä yksinhuoltajanaiset, joiden henkistä hyvinvointia työttömyyden on havait-
tu heikentävän (Puig-Barrachina, Malmusi, Martínez & Benach, 2011). Toisaalta 
yksinhuoltajanaisten työllisyysaste havaittiin kuutta maata (Suomi, Ruotsi, Nor-
ja, Saksa, Iso-Britannia ja USA) vertailevassa vuodet 1990 2000 kattavassa 
tutkimuksessa matalammaksi ja työttömyysriski korkeammaksi kuin puolisoäi-
tien. Kaikissa maissa yksinhuoltajanaisten, myös työssäkäyvien, todettiin kärsi-
vän köyhyydestä. Pohjoismaissa yksinhuoltajanaisten köyhyysaste oli kuitenkin 
matala, mutta nousi 1990-luvulla Suomessa ja Ruotsissa. (Hakovirta, 2006, 82
91.) Samalla Suomessa yksinhuoltajanaisten työllisyys heikentyi, mutta työ-
orientaatio arvioitiin voimakkaaksi siten, että ansiotyö koettiin tärkeäksi myös 
muiden kuin taloustekijöiden takia. (Hakovirta, 2006, 144.) 

Tutkimusten päälinjana voidaan pitää miesten ja naisten reagointia työttömyy-
teen melko samoilla tavoilla (Kaul & Kvande, 1991; Creed & Watson, 2003). Silti 
on huomattava, että joissain tutkimuksissa miesten on todettu kärsivän esimer-
kiksi taloudellisten, asemaan tai elämäntyyliin liittyvien seikkojen takia työttö-
myydestä naisia enemmän (Lahelma, 1989, 116, 1992a; Mannila, 1993, 131
135, 138 141; Waters & Moore, 2002b; Paul & Moser, 2009), ja joissain tutki-
muksissa naisten on suhteessa työhön tai esimerkiksi puuttuvan sosiaalisen 
tuen seurauksena havaittu kärsivän työttömyydestä miehiä enemmän tai hyöty-
vän sosiaalisesta tuesta miehiä enemmän (Fielden & Davidson, 1991, 2001; 
Walsh & Jackson, 1995; Waters & Moore, 2002b; McKee-Ryan, Zong, Wanberg 
& Kinicki, 2005). Lisäksi proaktiivisen toimintamallin toteuttamisen on havaittu 
olevan helpompaa työttömille perheellisille miehille kuin naisille (Walsh & Jack-
son, 1995), ja naisten työmarkkinoille paluun on havaittu kasvattajana toimimi-
sen jälkeen vaikeutuneen. (Mannila, 1993, 134.)  

Naisten perusteltu subjektin asema työttömyystutkimuksessa ei siten tarkoita 
sitä, että sukupuolten erot työttömyyden kokemisessa ja siitä selviytymisessä 
olisivat hävinneet. Toisaalta naisten työssäkäynnin yleistymisen seurauksena ei 
voida olettaa, että traditionaaliset käsitykset perheiden työnjaosta olisivat pois-
tuneet. Esimerkiksi kotitalouden työnjakoa tutkittaessa on havaittu, että suurin 
muutos työttömien miesten kotitöiden tekemisessä tapahtui silloin kun puolisot 
olivat kokopäiväisessä ansiotyössä. Tutkijat kuitenkin puhuivat miesten kotitöi-
den määrän vähäisestä lisääntymisestä ennemmin kuin perustavaa laatua ole-
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vasta muutoksesta traditionaaliseen kotitöiden jakoon nähden. (Gallie, Gershu-
ny & Vogler, 1994, 262.) Toisaalta Italiassa työttömyyden aiheuttamassa kurjis-
tumisessa havaittujen sukupuolierojen on arveltu liittyvän yhteiskunnassa ilme-
nevään tukeen miesten ja naisten perinteiselle työnjaolle. (Russell & Barbieri, 
2000, 332.) Vaikka tuki perinteisille sukupuolirooleille ei olisi yhteiskunnallisella 
tasolla merkittävä, voivat käsitykset sukupuolirooleista vaihdella sukupolvien, 
yhteiskunnallisten ryhmien ja perheiden välillä ja sisällä. Seurauksena ei välttä-
mättä ole tuki perinteisille käsityksille, vaan kysymyksessä voivat olla sukupuo-
len perusteella uudella tavalla eriytyvät sopeutumis- ja selviytymismallit ja risti-
paineiset asetelmat perheiden vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi yksi vähän esil-
lä ollut tutkimusalue on työttömien yksinhuoltajamiesten selviytyminen. 

Tuen ja mahdollisuuksien lisäksi perheet asettavat sukupuoleen, rooleihin ja 
työnjakoon liittyviä edellytyksiä ja rajoituksia. Voidaan olettaa, että työttömyyden 
kokemus ja selviytyminen eriytyy sukupuolen mukaan, perheissä ja niiden välillä 
siten, että työttömyydellä on haitallisia vaikutuksia. (Warr, 1987, 206 208.)  

Sosiaalinen tuki on työttömyyden kokemusta muovaava ja selviytymistä eriyttä-
vä vuorovaikutuksen tekijä. Yleisesti käytetyn määritelmän mukaan sosiaalisella 
tuella tarkoitetaan verkostoissa ja vuorovaikutuksessa toteutuvaa muiden tär-
keinä pidettyjen ihmisten yksilöä emotionaalisesti, informatiivisesti tai instru-
mentaalisesti tukevaa toimintaa. (House & Kahn, 1985, 102.) Emotionaalinen 
tuki tarkoittaa välittämistä, sympatiaa, ymmärtämystä ja arvostamista. Informa-
tiivinen tuki merkitsee tiedollista hahmottamista, ymmärtämistä ja tulkitsemista 
sekä toiminnan suunnittelun tukemista. Instrumentaalisella tuella tarkoitetaan 
välineellistä tukea ja palveluja (Thoits, 1982). 

Puskurihypoteesin mukaan sosiaalinen tuki suojaa yksilöitä stressitekijöiden 
haittavaikutuksilta joko sijoittumalla stressaavan tilanteen tai sen odotuksen ja 
yksilön väliin, missä se toimii stressireaktion lieventäjänä. Toiseksi sosiaalinen 
tuki voi suojata vaikuttamalla stressikokemuksen ja sen haitallisten terveysseu-
rausten välissä joko lieventämällä stressikokemusta tai poistamalla sen tai vai-
kuttamalla suoraan terveysseurauksiin. Suoran vaikutuksen hypoteesi olettaa, 
että tuki vahvistaa terveyttä ja hyvinvointia riippumatta stressitasosta. Esimer-
kiksi havainto muiden auttamishalusta lisää itsetuntoa, kokemusta vakaudesta 
ja mahdollisuuksista kontrolloida ympäristöä. (Cohen & Syme, 1985, 6 7.) 

Rakenteella viitataan vuorovaikutussuhteiden määrään ja organisoitumiseen, 
yksilön sosiaalisten roolien määrään sekä vuorovaikutuksen useuteen, tihey-
teen, monitasoisuuteen ja kertautumiseen. Funktioilla viitataan tuen laatuun eli 
toteutumisen muotoon ja sisältöön ja yksilön kokemuksiin. Sosiaalinen tuki käsi-
tetään selviytymisen resurssiksi, sosiaaliseksi varannoksi, josta yksilöt voivat 
ammentaa stressitekijöiden kanssa toimiessa, mutta varannot eivät välttämättä 
ole kaikkien saatavilla, tai samalla tavalla saatavilla, eivätkä ne ole ehtymättö-
miä (Thoits, 1982, 1995). Sen lisäksi, että sosiaalinen tuki voi vuorovaikutuk-
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sessa toteutua, muuntua tai muuttua voi se myös puuttua. Lisäksi tutkimukses-
sa on käytetty sosiaalisen horjuttamisen käsitettä (Vinokur, Price & Kaplan, 
1996; Creed & Moore, 2006). Se voi esimerkiksi perheessä olla kielteiseksi ko-
ettua työttömyyteen tai työnhakuun liittyvää suoraa tai epäsuoraa palautetta.  

Sosiaalisessa tuessa erotellaan vastaanottaminen ja antaminen sekä vastavuo-
roisuus. Yksilöt ovat sekä sosiaalisen tuen saajia että antajia siten, että vasta-
vuoroisuus voi toteutua monella eri tasolla vuorovaikutuksen laadusta ja rooleis-
ta riippuen. (Pearlin, 1985, 48 50.) Sosiaalisen tuen vastavuoroisuuden näkö-
kulma on tärkeä esimerkiksi työttömyyttä ja perheitä tarkasteltaessa samoin 
kuin sosiaalisen tuen tilannekohtaisuus, pysyvyys ja katkoksellisuus (Cohen & 
Syme, 1985, 10) sekä merkitykselliset lähteet elämänkulun eri vaiheissa. 
(Schulz & Rau, 1985, 143 144.) Työttömyyttä ja vapaaehtoistyötä tarkastel-
leessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa esimerkiksi on sosiaalisen tuen arvioitu 
olevan implisiittisesti vastavuoroista siten, että auttamisen nähdään sisältävän 
viestin korkeammasta kyvykkyydestä. Sen seurauksena tuen antaja on ainakin 
väliaikaisesti parempi kuin vastaanottaja, ja tuen vastaanottaminen on oikeutet-
tua siksi, että antaja saa jotain takaisin eli kokemuksen korkeammasta kyvyk-
kyydestä (Garrett-Peters, 2009). Vastavuoroisuudella voi tämän logiikan mu-
kaan olla useita muita kuin täydellistä tasapainoa edustavia tiloja.  

Tutkimuksissa on todettu, että sosiaalinen tuki toimii puskurina työttömyyden 
ongelmaksi kokemista vastaan (Paul & Moser, 2009). Keskeinen tuen alue on 
perhe, mikä nähtiin jo 1930-luvun tutkimuksissa (Jahoda ym., 2002; Komarovs-
ky, 1940). Tulokset perheen vuorovaikutuksen vaikeuksista ja vahvuuksista 
ovat toistuneet myöhemmin. Esimerkiksi joidenkin perheiden on todettu työttö-
myyden seurauksena sulkeutuneen ja interaktion kääntyneen negatiiviseksi. 
Kuluneeseen kotiin ei kehdattu kutsua vieraita, riidat puhkesivat herkästi ja so-
vitteleminen vaati henkisiä voimavaroja. Perheet ikään kuin taistelivat demorali-
soitumista vastaan. (Seabrook, 1982, 14.)  

Vallitsevaksi näkökulmaksi on kuitenkin noussut perheiden tarkastelu sosiaali-
sen tuen alueena, jolla työttömyyden kokeminen voi muovautua siten, että per-
he ja sen ulkopuolella ystävät voivat toimia tuen lähteinä lievittäen työttömien 
kokemaa ahdistusta, masennusta ja pelkoja (Warr ym., 1988). Toisaalta perhe 
voi rajoittaa tai vaikeuttaa työttömän toimintaa ja aktiivisuutta ja aiheuttaa työt-
tömyydestä erillisiä ongelmia (Walsh & Jackson, 1995). Vuorovaikutus on siten 
usein ehtinyt vakiintua määrältä ja laadulta ennen työttömyyden alkua. (Kelvin & 
Jarrett, 1985, 59.) Työttömyyttä ja avioeroa tutkittaessa on havaittu, että jotkin 
avioliitot purkautuivat työttömyyden seurauksena, mutta joissain tapauksissa 
työttömyys seurasi avioeroa, minkä lisäksi jotkin yksilöt olivat alttiita sekä työt-
tömyydelle että avioeroille. (Lampard, 1994, 295 296.) Vuorovaikutuksen 
myönteinen ja kielteinen laatu on perhepiirissä havaittu myös työttömillä nuorilla 
aikuisilla siten, että vanhemmilta saatu sosiaalinen tuki vähensi ja sosiaalinen 
paine lisäsi ahdistusta (Bjarnason & Sigurdardottir, 2003).  
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Myönteiseksi koetun sosiaalisen tuen on havaittu tukevan työttömien sinnikkyyt-
tä, odotuksia työllistymisestä ja työllistymisen määrittelemistä arvokkaaksi ta-
voitteeksi, mikä edisti toimintaa työmarkkinoilla (Ball & Orford, 2002; Slebarska, 
Moser & Gunnesch-Luca, 2009). Toisaalta perhekontekstissa on havaittu, että 
hyväksytty reitti ulos työttömyydestä voi olla sairaan rooli siten, että diagnosoitu 
terveydellinen haitta muodostuu oikeutetuksi syyksi ansiotyötä vailla olemiselle. 
(Fagin & Little, 1984, 200 201.)  

Perhe muodostaa monitasoisen taustan työttömyyden kokemuksen muovautu-
miselle. Ydinperhe on tyypillinen, mutta vain yksi perhemalli, minkä lisäksi per-
heet vaihtelevat historioilta ja vuorovaikutuksen dynamiikalta. Sosiaaliselle tuel-
le saatetaan asettaa odotuksia tai ehtoja. Esimerkiksi johtajamiesten on havaittu 
usein saavan puolisoilta emotionaalista tukea, mutta johtajanaisten usein koke-
van tuen puuttuvan tai sen olevan instrumentaalista (Fielden & Davidson, 
1999). Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan työttömien miesten oli vaikeampaa 
vastaanottaa taloudellista tukea vaimoilta kuin työttömien naisten aviomiehiltä 
(Ranzijn, Carson, Winefield & Price, 2006). 

Yksilöiden työttömyyteen sopeutumisen rinnalla puhutaan perheiden eriytyneis-
tä sopeutumismalleista työttömyyteen. (Jackson & Walsh, 1987, 195.) Perheet, 
vanhemmat ja lapset oletettavasti kohtaavat työttömyyden eri tavoin (Fryer & 
Fagan, 2003). Työttömyys voi vaikuttaa perheen vuorovaikutuksessa esimer-
kiksi siten, että vanhemmat alkavat selittää omaa ja työmarkkinoiden tilannetta 
lapsille ja korostavat esimerkiksi koulutuksen tärkeyttä suojautumiskeinona työ-
elämän epävarmuutta vastaan (Mendenhall, Kalil, Spindel & Hart, 2008). On 
myös oletettu, että työttömyys vaikuttaa perheessä nuorten työtä koskeviin 
asenteisiin ja motivaatioon. (Payne, 1987; Virmasalo, 2002, 105.) Riskiyhteis-
kunnan käsitettä soveltaneessa kvalitatiivisessa tutkimuksessa perheiden ha-
vaittiin yksiköinä reagoivan eri tavoin työmarkkinoiden, työn jatkuvuuden ja työt-
tömyyden aiheuttamaan epävarmuuteen. Vaikka tilanne nähtiin yleisesti riskialt-
tiiksi, arvioitiin riski samankaltaisissa olosuhdeasetelmissa elävissä perheissä 
eri tavoin. Kaikki perheet eivät suojautuneet riskejä vastaan, vaan osassa tilan-
ne koettiin liian vaikeaksi omin keinoin hallita (Quilgars & Abbot, 2000). 

Nämä lähtökohdat ja tulokset on nähtävä suuntaa-antavina viitepisteinä siksi, 
että perheen asema vaihtelee eri kulttuureissa. Kuutta EU-maata vertailtaessa 
esimerkiksi on havaittu, että Espanjassa ja Hollannissa työtä vailla ja töissä ole-
vien perhesuhteiden laadulla ei ollut eroa. Ranskassa, Saksassa ja Englannissa 
epävarmuuden ja työttömyyden puolestaan havaittiin olevan yhteydessä sosiaa-
listen suhteiden huonontumiseen, kun Italiassa työtä vailla olevien perhesitei-
den havaittiin vahvistuvan. Perheeltä ja ystäviltä saadun sosiaalisen tuen tasos-
sa korkean tuen ryhmän muodostivat Espanja, Hollanti ja Italia yhdessä Tans-
kan kanssa (Paugam, 1996). 



56  
  

Perheestä sen ulkopuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen tukeen siirryt-
täessä on Komarovskyn uraa uurtavasta tutkimuksesta lähtien toistunut tulos, 
jonka mukaan työttömyys johtaa sosiaaliseen vetäytymiseen ja eristymiseen 
(1940, 122 130) sekä sosiaalisen tuen heikentymiseen. Tyypillinen työttömyy-
den seuraus on, että yhteydenpito aikaisempien työtovereiden kanssa katkeaa, 
mikä voi tapahtua myös muissa perheen ulkopuolisissa vuorovaikutussuhteissa 
(Warr & Jackson, 1985; Waters & Moore, 2002a). Sen on toisaalta arvioitu joh-
tuvan sosiaalisen osallistumisen edellyttämien taloudellisten resurssien puut-
teesta ja toisaalta siitä, että työttömät välttävät sosiaalisia kontakteja, jotka voi-
sivat vahingoittaa työttömyyden seurauksena heikentynyttä itsetuntoa. Toisaalta 
aikaisemmat ystävät ja tutut voivat katkaista yhteydenpidon työttömään. Ase-
telmassa on myös havaittu sukupuolieroja esimerkiksi siten, että naisjohtajien 
sosiaalisen tuen verkostot näyttivät kestävän heikommin työttömyyttä, mikä 
saattoi johtaa sosiaalisen tuen ehtymiseen ja toimia stressin lähteenä (Fielden 
& Davidson, 1998). Sosiaalinen eristyminen ei kuitenkaan ole sääntö, vaan on 
parempi puhua vuorovaikutuksen vähentymisen riskistä. Työttömien on esimer-
kiksi havaittu aktiivisesti jatkavan harrastuksiaan siten, että toteuttamiselle saa-
tetaan etsiä aikaisempaa edullisempia tapoja. (Gallie ym., 1994, 262.)  

Selviytyminen määritellään yksilön tiedolliseksi ja toiminnalliseksi pyrkimykseksi 
hallita stressaaviksi koettuja tilanteita ja tapahtumia, päästä niistä eroon ja eh-
käistä niiden syntyä. Selviytyminen on siten käsitteenä eri asia kuin selviytymis-
käyttäytymisen tehokkuus. Selviytymisstrategiat jaotellaan tavallisesti ongelma- 
ja tunnekeskeisiin. (Pearlin & Schooler 1978; Lazarus & Folkman, 1984, 150.) 
Ongelmakeskeisessä strategiassa pyritään ongelman ratkaisemiseen ja tunne-
keskeisessä strategiassa vähentämään ongelmasta aiheutuvia kielteisiä tuntei-
ta. On oletettu, että ongelman ratkaiseminen vähentäisi ahdistusta, kun asetel-
man muuntaminen tai kompensoiminen vähentäisi ongelman muodostumisesta 
seurannutta järkytystä sitä välttämättä kokonaan poistamatta (Thoits, 2006).  

Kanadassa työttömyyttä, työn epävarmuutta ja stressiä tarkastelleessa tutki-
muksessa havaittiin emotionaalisten selviytymisstrategioiden liittyvän korkeaan 
ja ongelmakeskeisten strategioiden matalaan stressiin. Tutkijoiden mukaan 
proaktiiviset ongelmanratkaisuun pyrkivät strategiat olivat selviytymisen kannal-
ta hyödyllisempiä kuin emotionaaliset menetyskokemuksen käsittelyyn liittyvät 
reaktiot (Mantler, Matejicek, Matheson & Anisman, 2005). Samankaltainen tulos 
on saatu australialaistutkimuksessa, jossa havaittiin ongelmanratkaisuun pyrki-
vän selviytymisen vähentävän masennusta ja stressiä taloudesta. Liiallisen tur-
vautumisen tunnekeskeiseen selviytymiseen sitä vastoin havaittiin voimistavan 
työttömyyden vaikutusta masennuksen kokemiseen (Waters & Moore, 2001). 
Työttömillä ongelmakeskeistä mallia esimerkiksi edustaa aktiivinen työnhaku ja 
tunnekeskeistä mallia suojautuminen ahdistavia kokemuksia vastaan työnhakua 
vähentämällä (Lin & Leung, 2010). 
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Tässä tutkimuksessa selviytymistä tarkastellaan suhteessa työmarkkinoihin. 
Kysymys on edellä kuvatun tavoin yksilöiden selviytymiskäyttäytymisestä ja 
toiminnasta, jonka keskeisiä sisältöjä ovat uudelleentyöllistymisen tavoittelu ja 
työttömyyteen sopeutuminen sosiaalisessa, taloudellisessa ja yhteiskunnalli-
sessa kontekstissa. Erityinen huomio kiinnitetään selviytymiseen prosessina. 
Uudelleentyöllistyminen edustaa selviytymisen onnistumista, mutta ei vielä vält-
tämättä selviytymisen hyväksi arvioitavaa laatua työmarkkinoilla tai niiden ulko-
puolisessa vuorovaikutuksessa. 

 

3.4  Työuran vaihe ja ikä 

Tutkimuksessa on havaittu työttömyyden ongelmaksi kokemisen ja iän välinen 
kurvilineaarinen malli, jossa työttömyydestä seuraava henkisen hyvinvoinnin 
alentuminen on lievintä nuorilla ja eläkeikää lähestyvillä ja voimakkainta keski-
ikäisillä. (Warr, 1987, 232; Warr & Jackson, 1987; Warr ym., 1988; Fryer, 1997.) 
Mallia on perusteltu keski-ikäisten taloudellisella ja henkisellä kiinnittymisellä 
työelämään sekä perheen elättäjän roolilla. Sitä tukevat tulokset ovat toistuneet 
siten, että variaatiota on esiintynyt nuoren ja ikääntyneen työntekijän rajan aset-
tamisen mukaan (Creed & Watson, 2003). Myös poikkeavia tuloksia on löydetty 
esimerkiksi siten, että 15 24- ja 30 49-vuotiaiden työttömien psykologisen ah-
distuksen ja taloudellisen paineen havaittiin kasvavan, itsetunnon laskevan ja 
ajan jäsentymisen heikentyvän työttömyyden pitkittyessä melko samassa mää-
rin (Rowley & Feather, 1987). Toisaalta pitkittyvän työtä vailla olemisen on ha-
vaittu vahingoittavan nuorten naisten ja työorientoituneiden miesten itsetuntoa 
(Goldsmith, Veum & Darity, 1997). On myös mahdollista olettaa, että ikääntymi-
sen myötä vähentyvät työtilaisuudet muodostaisivat ristiriidan työllistymisodo-
tusten kanssa siitä huolimatta, että odotukset iän karttumisen myötä alentuvat. 
Ristiriita puolestaan merkitsisi riskiä henkiselle hyvinvoinnille. (Wooten, Sulzer & 
Cornwell, 1994, 178.) 

Suomen työmarkkinoiden erityispiirteenä voidaan pitää työttömyyseläkkeelle 
pääsyn mahdollisuutta. Aihepiiriä tarkastelleen tutkimuksen mukaan työttömyys 
koetteli ennen 1990-luvun lamaa vähiten 55 vuotta täyttäneitä, mutta tilanne 
muuttui 1992 alkaen päinvastaiseksi ja työttömyyden vanhempia ikäryhmiä ko-
etteleva laatu jäi pysyvämmäksi ilmiöksi. Työttömäksi jäämisen riskin on havait-
tu nousevan jyrkästi niin sanotun työttömyyseläkeputken alaikärajalla, joka vuo-
teen 1996 asti oli noin 53 vuotta. Samalla rajalla myös työttömien uudelleentyöl-
listymisen mahdollisuuden on todettu romahtaneen, ja jo sen alapuolella on 
työllistymismahdollisuuksien tunnistettu pienentyneen. Ikääntyvien on arvioitu 
olevan nykyisen työpaikkansa varassa eli joko vakaasti työuralla tai kokonaan 
työttömänä tai työvoiman ulkopuolella. (Virjo & Aho, 2002, 91 92.) Työmarkki-
noilla on nähtävissä ikäsyrjintää aiheuttava mekanismi. Muita ikäsyrjinnän muo-
toja voivat olla sulkeminen työpaikan koulutus- ja ylenemismahdollisuuksien 
ulkopuolelle, koulutus- ja neuvontapalvelujen saamatta jääminen sekä syrjintä 
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työyhteisössä. (Kouvonen, 1999, 135.) Ikäsyrjintä ei kuitenkaan ole vain suoma-
lainen tai 1990-luvun laman ajan ilmiö. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on havaittu, 
että aktiivinen työnhaku paransi 39 vuotta nuorempien, mutta ei yli 40-
vuotiaiden uudelleentyöllistymistä (Wanberg, Watt & Rumsey, 1996). 

Työuraperspektiivissä on työn ja työttömyyden vaihtelun sisällä otettava huomi-
oon epätyypilliset työsuhteet ja epävarmuus. Suomalaisia johtajia tarkastellees-
sa seurantatutkimuksessa todettiin, että negatiiviset uramuutokset olivat yhtey-
dessä henkisen hyvinvoinnin alentumiseen ja alhainen henkinen hyvinvointi oli 
pitkällä aikavälillä yhteydessä negatiivisiin uramuutoksiin. Johtajien oletettiin 
negatiivisten uramuutosten yhteydessä hyötyvän henkistä kestävyyttä ja työllis-
tettävyyttä tukevista interventioista (Mauno, Feldt, Tolvanen, Hyvönen & Kinnu-
nen, 2011). Työn epävarmuudella, epätyydyttäväksi koetulla työllä, alityöllisty-
misellä ja työttömäksi jäämisen uhalla on havaittu myös laajemmin kielteisiä 
vaikutuksia terveydelle ja henkiselle hyvinvoinnille. (Burchell, 1994, 207; Kinnu-
nen, Mauno, Nätti & Happonen, 1999; Mauno & Kinnunen, 1999; Kinicki, Prus-
sia & McKee-Ryan, 2000; Ferrie, Shipley, Stansfeld & Marmot, 2002; Dooley, 
2003.) Niistä poiketen on työn epävarmuuden aiheuttaman psykologisen oireh-
timisen havaittu liittyvän vain vakinaisiin työsuhteisiin. Toisaalta käsityksen työl-
listettävyydestä on havaittu tukevan psykologista hyvinvointia, mikä ei kuiten-
kaan toiminut puskurina työn epävarmuuden ja psykologisen oirehtimisen välillä 
(Kirves, De Cuyper, Kinnunen & Nätti, 2011). 

Työuran alkua ja nuorisotyöttömyyttä on tutkittu runsaasti. Nuoria 1990-luvun 
alkupuolella modernisaatioperspektiivissä tarkastelleessa tutkimuksessa havait-
tiin, että työ oli nuorille tärkeää, mutta ei kulttuurisesti niin keskeistä kuin van-
hemmille ihmisille. Nuorten elämänalueiden todettiin fragmentoituneen koulu-
tukseen, työhön ja vapaa-aikaan, joiden sisältämät intressit ja käytännöt saat-
toivat olla ristiriidassa keskenään ja jotka pyrittiin limittämään toisiinsa "elämän-
aluesukkuloinnilla". Työ ei ollut nuorten sosiaalisen aseman muodostumisessa 
enää yhtä keskeinen elementti kuin vanhemmilla ikäryhmillä. (Siurala, 1994, 
198 199, 238 239.) Tulos toistui toisessa saman ajanjakson tutkimuksessa 
siten, että ansiotyön merkityksen nuorten keskeisenä elämänsisältönä nähtiin 
vähentyneen ja vapaa-ajan korostuneen. Suuri osa nuorista piti työtä toimeentu-
lon välineenä siten, että miesten työasennoituminen oli instrumentaalisempaa 
kuin naisten. Toisaalta suurimman osan nuorista havaittiin sitoutuneen palkka-
työhön, eikä työttömyys ollut vähentänyt kiinnostusta työntekoon. Tukea työttö-
mien nuorten passivoitumiselle ja yhteiskunnalliselle syrjään vetäytymiselle ei 
löydetty. Toisaalta nuoret osoittautuivat heterogeeniseksi joukoksi. Osalla oli 
samoja etuja menetettävänä kuin aikuisilla. (Nyyssölä, 1994, 134 155.) Nuori-
sotyöttömien työsitoutuneisuus on todettu myös laajemmin. Köyhyyskulttuurista 
tai yhteiskunnan tukiin nojaavasta riippuvuuskulttuurista ei ole löytynyt merkkejä 
(Hannan, Oriain & Whelan, 1997; Halvorsen, 1999). Vapaa-ajan merkitys nuoril-
le on niin ikään havaittu laajemmin. Esimerkiksi australialaistutkimuksessa arvi-
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oitiin, että vapaa-ajan merkitykselliseksi koettu käyttäminen voi puskuroida sekä 
työttömyyden että huonoksi koetun ansiotyön aiheuttamaa stressiä (Winefield, 
Tiggemann & Winefield, 1992). 

Fryer on arvioinut osoitetuksi, että nuoret selviytyvät työttömyydestä vähäisem-
min henkisen hyvinvoinnin vaurioin kuin ikääntyneet ja olettanut, että työttö-
myyttä vaikeampi ongelma nuorille olisi heidän vanhempiensa työttömyys, ja 
että nuorisotyöttömyys voi olla yhteiskunnalle ja ansiotyön instituution kestävyy-
delle suurempi uhka kuin nuorille itselleen. Toisaalta hän ei väitä, että työttö-
myys olisi nuorille ongelmatonta, vaan arvioi, että reagointi työttömyyteen ra-
kentuu elämänvaiheeseen kytkeytyvistä emootioista ja on siksi osin erilaista 
kuin vanhemmilla ikäryhmillä (Fryer, 1997). Oletusta tukee tutkimus, jossa nuor-
ten havaittiin sisäistäneen sopeutumisen ja elämänikäisen oppimisen retoriikan 
myönteisessä mielessä ja kohtaavan työttömyyden ongelmana ennen muuta 
talouden heikentymisen välityksellä. Nuoret osoittivat lannistumattomuutta ja 
taistelutahtoa rakenteellisia ongelmia vastaan ja kokivat tyytyväisyyttä elämäs-
sä. Tutkijat kuitenkin kysyivät, onko optimismi olemassa kymmenen vuoden 
kuluttua (Bradley & Devadason, 2008). Toisaalta nuorilla pitkäaikaistyöttömillä 
on seurantatutkimuksessa havaittu enemmän psykologista oirehtimista kuin 
vanhemmilla ikäryhmillä. (Hammarström, 2012, 112.) 

Vaikka nuoret eivät ehkä kärsisi työttömyydestä henkisesti yhtä paljon kuin 
vanhemmat ikäryhmät, mihin tutkimusten pääpainotus viittaa, ei ongelmaa eikä 
työuralle kiinnittymisen vaikeutumista ole syytä vähätellä. Kuuden EU-maan 
(Saksa, Belgia, Ruotsi, Kreikka, Italia ja Espanja) nuoria vertailtaessa on sosi-
aalisen ulkopuolelle jäämisen korkean riskin syyksi havaittu työttömyydestä ir-
taantumisessa tarvittavien kvalifikaatioiden puute ja vaikeudet kiinnittyä työ-
markkinoille. Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen riskin kasvuun vaikuttavia teki-
jöitä olivat esimerkiksi passiivisuus suhteessa työmarkkinoihin, sosiaalisen tuen 
puute ja eräät henkilökohtaisiksi luokitellut ominaisuudet kuten alhainen itsetun-
to ja henkinen hyvinvointi. Riskin kasautumiselta suojaavia tekijöitä olivat talou-
dellisen ja sosiaalisen kantopinnan kestävyys, verrattain korkeat kvalifikaatiot, 
aktiivinen työnhaku ja eräät henkilökohtaisiksi luokitellut ominaisuudet kuten 
hyvä itsetunto, kommunikaatiotaidot ja kyky tehdä päätöksiä. Sosiaaliselle ulko-
puolelle jäämiselle tunnistettiin myös institutionaalisia, maantieteellisiä ja talou-
dellisia riskitekijöitä. Riskin vastavoimaksi havaittiin sosiaalinen tuki perheessä 
tai laajemmin sosiaalisessa ympäristössä sekä aktiivisuuden verrattain korkea 
taso. Kohonneen ja korkean sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen riskin ryhmiä 
erottelevaksi tekijäksi havaittiin sosiaalisten siteiden vahvuus. (Kieselbach, 
2003, 2004, 79 80.)  

Norjalaisessa pitkittäistutkimuksessa todettiin, että työttömyys nuorena ei vält-
tämättä johtanut marginalisoitumiseen, vaan työmarkkinoille kiinnittyminen sujui 
pidemmällä aikavälillä normaalisti. Erottelevaksi tekijäksi kuitenkin havaittiin 
sosiaalituen vastaanottaminen, joka oli yhteydessä myöhemmin toteutuvaan 
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työmarkkinoiden ulkopuolella olemiseen ja rikkinäisempään sosiaalisen taus-
taan. Yhteiskunnan suodattaviin mekanismeihin liittyen havaittiin myös, että 
useat nuoret eivät olleet oikeutettuja työttömyyskorvauksiin, mikä johti taloudel-
liseen riippuvuuteen vanhemmista tai yhteiskunnan tuesta (Hammer, 2007), 
mikä kuitenkin on eri asia kuin riippuvuuskulttuurin käsite.  

Nuorisotyöttömyyden tutkimuksissa on selvitetty myös työmarkkina-aseman, 
työsuhteen muotojen ja työn koetun laadun yhteyttä henkiseen hyvinvointiin ja 
selviytymiseen. Vakinaisessa työssä olevien nuorten on havaittu olevan merkit-
tävästi vähemmän ahdistuneita kuin työttömien siten, että ryhmien väliin sijoit-
tuivat tilapäistä työtä tekevät sekä koulutuksessa olleet tai kotiin palanneet nuo-
ret. Taloudellisen kurjistumisen vaikutukset olivat samanlaisia kaikissa ryhmissä 
siten, että ongelmat saattoivat jatkua vakinaisen työllistymisen jälkeen (Bjarna-
son & Sigurdardottir, 2003). Toisaalta nuorten henkisen hyvinvoinnin on havait-
tu alentuvan työmarkkina-aseman mukaan. Huonoin tilanne oli työttömillä ja 
satunnaisesti töitä tekevillä, mihin nähden työttömyyden aikana usein toistuva 
työnteko oli parempi tilanne ja vakinainen työ paras tilanne (Creed & Reynolds, 
2001). Negatiivisten psykologisten oireiden on havaittu vähentyvän paitsi työt-
tömyydestä myös epävarmasta työllisyydestä vakinaiseen työsuhteeseen siir-
tymisen seurauksena (Reine, Novo & Hammarström, 2008).  

Edelliset tulokset ovat suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesin (Jahoda, 1982) 
mukaisia siten, että ansiotyö on henkisen hyvinvoinnin kannalta parempi tilanne 
kuin työttömyys. Asetelma on kuitenkin muuttunut, kun huomio on kiinnitetty 
työn laatuun. Vaikka ansiotyötä tekevät nuoret raportoivat vähemmän mielen-
terveyden häiriöitä kuin työttömät ja uudelleentyöllistyminen kohotti henkistä 
hyvinvointia, todettiin korkein terveysriski työhön tyytymättömimpien ryhmässä 
ja alhaisin työhön tyytyväisten ryhmässä (Graetz, 1993). Jos koulutuksen jälkei-
sen ansiotyön koettiin vastaavan osaamista, oli se yhteydessä tyytyväisyyteen 
elämässä ja käsitykseen asioiden hallittavuudesta. Jos työn koettiin olevan alle 
osaamistason, oli se yhteydessä tyytymättömyyteen elämässä, masennukseen 
ja käsitykseen kontrolloituna olemisesta. Ansiotyön arvioitiin voivan olla henki-
selle hyvinvoinnille yhtä haitallista kuin työttömyyden, minkä pääteltiin haasta-
van suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesin ja tukevan Warrin käsitystä ansio-
työn ja työttömyyden hyödyistä ja haitoista. Nuorten ei arvioitu hyötyvän työ- tai 
harjoitteluohjelmista, joissa ei ollut käyttöä koulutukselle tai kyvyille (O´Brien & 
Feather, 1990). Nuorten velvoitetöitä Suomessa tutkittaessa on havaittu, että 
työ ei ole itseisarvo, vaan intervention pitäisi edistää myös urakehitystä, jolloin 
huomiota pitäisi kiinnittää työn laatuun. (Seppälä, 1991,122.)  

Työttömyyden ongelmaksi kokemisen ja iän välistä kurvilineaarista mallia voi-
daan pitää perusteltuna lähtökohtana selviytymisen tarkastelulle, mikä on syytä 
suhteuttaa rakenteellisten tekijöiden ja elämäntilanteisiin liittyvien materiaalisten 
ja sosiaalisten seikkojen kanssa. Ikä on nähtävissä eriytyvien työttömyyskoke-
musten ryhmittelijänä. 
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Työuraa tarkastellaan tässä tutkimuksessa jaotellen se kolmeen vaiheeseen. 
Ne ovat työuralle kiinnittyminen, ansiotyö arjen rakentumisen perustana ja elä-
kettä kohti siirtyminen. Tavoitteena ei esimerkiksi ole hahmotella erilaisia työ-
uratyyppejä, vaan kiinnittää huomio kolmessa työuravaiheessa kuvailtuun toi-
mintaan työmarkkinoilla, ansiotyöhön ja työttömyyteen ja niiden vaihteluun. 

 

3.5 Toimihenkilötyöttömyyden ominaispiirteet 

Toimihenkilötyöttömyyden ominaispiirteet on aikaisemmassa tutkimuksessa 
pitkälti johdettu vertailuasetelmista suorittavan työn tekijöiden kanssa eli kysy-
mys on niin sanottujen valkokaulustoimihenkilöiden ja sinikaulustyöntekijöiden 
tarkastelemisesta.  

Perusteluja on löydetty sekä sille, miksi toimihenkilöt kärsisivät työttömyydestä 
työntekijöitä enemmän ja sille miksi työntekijät kärsisivät työttömyydestä 
enemmän kuin toimihenkilöt. Yksi oletus on ollut, että ansiotyö tarjoaa keski-
luokkaisille henkisen työn tekijöille sellaisia laadullisia ominaisuuksia, joita työ-
väestön suorittava työ ei sisällä. Toisaalta on arvioitu, että toimihenkilöillä työt-
tömäksi jäämiseen liittyy korkeamman statuksen menettäminen kuin työntekijöil-
lä. Vankkaa tukea oletuksille ei kuitenkaan ole löydetty, jolloin on tuotu esiin, 
että työntekijäasemasta työttömäksi jäävillä on todennäköisesti vähemmän ra-
haa ja muita selviytymisen resursseja käytettävissä kuin korkeammin palkatuis-
ta töistä työttömäksi jäävillä (Warr ym., 1988).  

Esimerkiksi englantilaisessa luokka-asetelmaan nojanneessa tutkimuksessa 
oletettiin työttömien työntekijämiesten kärsivän huonommasta henkisestä hyvin-
voinnista kuin toimihenkilömiesten, mutta eroja ryhmien välille ei syntynyt. Psy-
kologinen kokemus oli samanlainen, vaikka työntekijämiesten materiaaliset olo-
suhteet olivat heikommat kuin toimihenkilöiden. Vastapainoksi oletettiin, että 
toimihenkilöt kärsivät työntekijöitä enemmän sosiaalisen aseman ja itsetunnon 
alentumisesta. Työttömyyden nähtiin yhtenäistävän ryhmien henkistä hyvinvoin-
tia (Payne, Warr & Hartley, 1984). Toisaalta työttömyyden vaikutusta toimihen-
kilöihin on selitetty korkeasti koulutettujen työsitoutuneisuudella ja työn merki-
tyksellä tyytyväisyyden muodostumisessa elämään. (Kaufman, 1982, 22 25, 
74 75.) Työhön sitoutuminen on nostettu merkittävänä toimihenkilötyöttömyy-
den osana esiin myös siten, että henkisen hyvinvoinnin on havaittu alentuvan 
suoraan talouden heikentymisen ja käänteisesti työsitoutuneisuuden voimak-
kuuden seurauksena (Warr ym., 1988; Rantakeisu & Jönsson, 2003). 

Kysymys kärsivätkö sinikaulustyöntekijät vai valkokaulustoimihenkilöt työttö-
myydestä enemmän, ei ole saanut tyhjentävää vastausta. Lienee kuitenkin niin, 
että olennaisinta ei ole kärsimyksen määrän mukainen luokitus, vaan tärkeää 
on havaita työttömyyden seurausten erilaiset muodot ja eriytyminen ammatti-
ryhmittäin. Yksi tällainen ammattiryhmiä erotteleva tekijä voi olla työnantajan 
osoittama taloudellinen tuki irtisanomisen yhteydessä, jota on tarkasteltu keski-
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tason johtajiin kohdistuneessa tutkimuksessa, jossa on käytetty sekä kvalitatiivi-
sia että kvantitatiivisia menetelmiä ja sovellettu tämän tutkimuksen kannalta 
olennaisia työttömyysspesifejä taustateorioita (Johnson & Jackson, 2012) siten, 
että laajempi esittely on perusteltu.  

Tutkimuksen kvalitatiivisessa osassa tarkastellaan työttömyyttä kokemuksena ja 
arvioidaan tuloksia suhteellisen piilokurjistumisen (Jahoda, 1982), toiminnan 
rajoittumisen hypoteesin (Fryer & Payne, 1984) ja vitamiinimallin (Warr, 1987) 
perusteella. Työttömyyden kokemuksen mukaan erotellut reagointiryhmät olivat 
1) suhteellisen piilokurjistumisen mukainen menetyskokemus sosiaalisten sitei-
den, itsetunnon, statuksen, identiteetin ja arvostuksen suhteen, minkä todettiin 
sopivan myös vitamiinimalliin, 2) suhteellisen piilokurjistumisen mukainen ajan 
jäsentymiseen liittyvä reagointi, mihin sisältyivät aikarakenteen puuttuminen, 
tylsyys, rutiinit ja työnhaku, 3) toiminnan rajoittumisen hypoteesin kanssa yh-
teensopiva kokemus tulevaisuuden hämärtymisestä ja sen suunnittelemisen 
vaikeutumisesta ja kokemus kontrollin vähentymisestä sekä talouden heikenty-
minen ja vaikeus ylläpitää elämäntyyliä ja 4) edellisten ulkopuolelle sijoittuva 
käsitys työttömyydestä aikalisänä, mihin sisältyivät kokemukset vapaudesta, 
levosta ja ajasta perheen kanssa. Hypoteesien arvioitiin avaavan näköalan sini-
kaulus- ja nuorisotyöttömyyden lisäksi myös johtajien työttömyyden tarkastelul-
le. Näkökulmien rinnakkain käyttäminen arvioitiin perustelluksi, koska niitä ei 
voitu asettaa paremmuusjärjestykseen (Johnson & Jackson, 2012). 

Havaitun hylätyksi tulemisen kokemuksen ja ansiotyön menetyksen rinnastami-
sen menehtymiseen ei arvioitu sopivan hypoteeseihin, vaan linkitettiin surutyön 
vaiheisiin (Archer & Rhodes, 1995). Kysymyksessä arveltiin voivan olla pitkän 
uran tehneille työsitoutuneille ja kultaisen laskuvarjon, Suomessa kultainen kä-
denpuristus, saaneille johtajille erityinen tapa reagoida työttömyyteen. Myös 
aikalisän mukaisten myönteisten kokemusten arveltiin olevan erityisesti talou-
dellista tukea saaneiden johtajien piirre. Aikalisän havaittiin voivan sisältää 
myös yksilön arvojen, vahvuuksien ja heikkouksien uudelleenarvioinnin sekä 
uusien tavoitteiden asettamisen uralle ja elämälle (Johnson & Jackson, 2012). 
Samassa linjassa on havainto keski-iässä työttömiksi jääneistä johtajista, jotka 
omaksuivat vapaan toimijan roolin, vähensivät lojaaliutta työnantajia kohtaan ja 
selittivät työn menetyksen globaalilla kehityksellä (Mendenhall ym., 2008). 

Johnsonin ja Jacksonin tutkimuksen kvantitatiivisen osan tuloksissa työttömyys 
oli yhteydessä johtajien korkeampaan psykologiseen rasitukseen, joka palautui 
uudelleentyöllistymisen myötä työttömyyttä edeltäneelle tasolle. Tuen saaminen 
uramuutostilanteessa vaimensi työttömyyden ja henkisen hyvinvoinnin heiken-
tymisen yhteyttä suojaamalla suhteellisen kurjistumisen olettamalta menetysko-
kemukselta sekä vahvistamalla tunnetta tulevaisuuden kontrolloitavuudesta 
toiminnan rajoittumisen oletuksen kanssa yhteensopien. Varallisuuden havaittiin 
vähentävän ansiotyön menetykseen liittyviä emootioita, tehostavan kontrollin 
tunnetta ja lisäävän positiivisia kokemuksia. Taloudellisen tuen saaminen puo-
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lestaan havaittiin puskuriksi työttömyyden psykologiselle rasitukselle, mutta vä-
hemmässä määrin kuin uramuutoksen tukeminen. Varallisuuden suoran yhtey-
den psykologiseen hyvinvointiin arvioitiin haastavan suhteellisen piilokurjistumi-
sen, mutta tukevan toiminnan rajoittumisen hypoteesia toimintakyvyn koetun 
vankistumisen ja tulevaisuuden kontrolloitavuuden suhteen. Sosiaalisten re-
surssien havaittiin suojaavan työttömyyden kielteisiltä vaikutuksilta, mutta siten, 
että toiminta oli välittävä tekijä. Sosiaalinen osallistuminen on tutkijoiden mu-
kaan enemmän kuin suojamekanismi. Se on tilaisuus vahvistaa selviyty-
misasenteita ja taitoja sekä synnyttää luottamusta tulevaisuuteen vaikuttamisen 
mahdollisuuksista (Johnson & Jackson, 2012).  

Voidaan siis olettaa, että sosiaalinen osallistuminen voi tukea yksilöiden itse-
määrittelyä. Esimerkiksi uran keskivaiheilla työttömiksi jääneiden itsensä työt-
tömiksi määritelleiden johtajien havaittiin kärsivän heikentyneestä kyvystä rat-
kaista ongelmia, vähentyneestä sosiaalisesta tuesta ja kontrollin tunteesta, kun 
taas itsensä työttömänäkin ammatin perusteella määritelleiden johtajien sosiaa-
linen tuki, ongelmanratkaisu ja kontrollin tunne oli parempi. Itsemäärittelylle löy-
dettiin kuitenkin koetuista tapahtumista rajat. Toistuvana koettu työttömyys hei-
kensi selviytymisen resursseja (Cassidy, 2001). Johtajien uudelleentyöllistymis-
tä tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin kykyjen ja osaamisen vajavaiseksi 
koetulla hyödyntämisellä olevan negatiivisia vaikutuksia työ- ja ura-asenteisiin 
(Feldman, Leana & Bolino, 2002). 

Luvun tulokset määrittelevät toimihenkilöiden ammattiasemaa ja ominaisuuksia. 
Tärkeimmät ulottuvuudet ovat: 1) keskimääräistä parempi taloudellinen liikku-
mavara, 2) ansiotyölle annettu tärkeä merkitys, 3) työn sisällön korostunut mer-
kitys, 4) työhön sitoutuminen, 5) uraperspektiivi ja 6) pyrkimys tilanteen hallin-
taan tulkintoja tekemällä. 

 

3.6  Työttömäksi valikoituminen ja työttömyyden seuraukset 

Ansiotyön, työttömyyden ja terveyden tutkimuksessa on yksilö- ja ympäristöteki-
jöiden suhdetta tarkasteltu seurausten ja valikoitumisen näkökulmista. Seura-
usmallin mukaan, mitä suurin osa tähän mennessä esitellyistä tutkimuksista 
edustaa, työttömyys aiheuttaa terveysongelmia. Valikoitumismallin mukaan ter-
veysongelmista kärsivien todennäköisyys ansiotyötä vaille jäämiseen on taval-
lista korkeampi, ja todennäköisyys työllistyä uudelleen on tavallista alhaisempi. 
(Mastekaasa, 1996; Fryer, 1997; Martikainen & Mäki, 2011, 92 93.)  

Työttömyyden kausaalisia vaikutuksia ja työttömäksi valikoitumista selvittävissä 
tutkimusasetelmissa voidaan erottaa kaksi lähestymistapaa. Niistä toinen tar-
kastelee työttömyyden ja terveyden osa-alueiden spesifejä yhteyksiä kuten 
esimerkiksi työttömyyden ja kuoleman riskin yhteyttä, ja toinen työttömyyden ja 
selviytymisen yleisempää yhteyttä. Hypoteesien välillä on ollut nähtävissä kilpai-
luasetelma, jossa toinen ikään kuin leikkaisi toisen selitysvoimaa pois, mutta 
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nykyisin vallalla on käsitys, jonka mukaan selitysmallit täydentävät toisiaan. 
Esimerkiksi heikentynyt mielenterveys voidaan makrotasolla nähdä enemmän 
työttömyyden seurauksena kuin sen aiheuttajana, mutta joissain tapauksissa 
työttömyys voi johtua mielenterveyden ongelmista, ja jos näin tapahtuu, on ole-
massa riski mielenterveyden heikentymisestä työttömyyden seurauksena 
(Fryer, 1997). Valikoitumisen ja seurausten toisiaan ruokkiva ominaisuus on 
havaittu esimerkiksi siten, että sosiaalista epävakautta aiheuttavilla tekijöillä on 
yhteys sekä häiriökäyttäytymisen (itsemurha-ajatukset, päihteet, rikollisuus ja 
oikeustuomiot) kehittymiseen että työttömäksi jäämiseen, ja työttömyydellä on 
yhteys häiriökäyttäytymisen lisääntymiseen (Fergusson, Horwood & Woodward, 
2001). Samankaltaiseen ajatteluun on päädytty myös muissa työtä vaille jäämi-
sen ja terveyden yhteyksien tarkasteluissa eli yhteys on havaittu sekä valikoiva-
na että seurauksina, mutta painotus on seurausten puolella (Halvorsen, 1998; 
Gallo, Bradley, Siegel & Kasl, 2000).  

Valikoitumisesta on arvioitu olevan vahvaa näyttöä (Martikainen & Mäki, 2011, 
99) esimerkiksi siten, että mielenterveysongelmat ja fyysiset sairaudet ennusti-
vat vuoden periodilla keski-ikäisten rakennustyöntekijöiden työttömyyttä (Leino-
Arjas, Liira, Mutanen, Malmivaara & Matikainen, 1999), ja että heikko terveys 
altisti työttömyydelle. Vasta pitkäaikaistyöttömyydellä alettiin nähdä terveydelli-
siä vaikutuksia (Böckerman & Ilmakunnas, 2009). Terveyden takia työttömäksi 
valikoituminen oletettavasti on tapaturmat ja vakavat sairastumiset poissulkien 
pitkä tapahtumasarja, mihin sisältyy vaivojen kehittyminen, toteaminen, mahdol-
linen kuntoutusjakso ja eläkkeen haku (Mauno ym., 2011). Ajallisesti erittäin 
pitkä valikoitumisen yhteys on esitetty lapsuuden aggressiivisuuden ja aikuisiän 
pitkäaikaistyöttömyyden välillä. (Kokko, Pulkkinen & Puustinen, 2000; Kokko, 
2001, 32 34.) 

Työttömyysastetta on tulkittu valikoitumista ajatellen kahdella tavalla. Kansanta-
louden suhdanne- tai rakennekehityksestä johtuvan joukkotyöttömyyden ja al-
haisen työvoiman kysynnän aikana periaatteessa kuka tahansa voi joutua työt-
tömäksi, jolloin työttömyyden kasvun on vaikea nähdä johtuvan työikäisten ter-
veydellisistä ongelmista (Fryer, 1997). Toisaalta alhaisen työttömyyden ja suu-
ren työvoiman kysynnän aikana työttömäksi mahdollisesti valikoidutaan enem-
män terveystekijöiden perusteella. (Martikainen & Mäki, 2011, 97.)  

Pitkittäisnäyttö fyysisten sairauksien esiintymisestä työttömyyden seurauksena 
on arvioitu melko vähäiseksi ja hajanaiseksi. (Martikainen & Mäki, 2011, 99). 
Toisaalta 1990-luvun alkupuolen lamaa käsitelleessä suomalaisessa tutkimuk-
sessa työttömyydellä arvioitiin olevan yhteys sairastavuuteen. (Kortteinen & 
Tuomikoski, 1998, 38.) Kuitenkin ensin mainitun yhteenvedon mukaan työttö-
myyden vaikutuksista selvin näyttö on löydetty suhteessa kuolleisuuteen siten, 
että se on huomattavinta nuorilla miehillä ja naisilla, vanhemmilla ikäryhmillä 
sekä pitkäaikaistyöttömillä. (Martikainen & Mäki, 2011, 99 102.) Suomessa 
työttömyyden ja kuolleisuuden yhteys osoitettiin pian 1990-luvun laman jälkeen 
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(Martikainen & Valkonen, 1996). Lama-aikaan liittyen työttömien miesten ja 
naisten kuolleisuus on havaittu keskimääräistä korkeammaksi kaikilla tuotan-
nonaloilla (Pensola & Notkola, 2012, 341) ja pitkäaikaistyöttömien kuolleisuus 
erityisen korkeaksi. (Pensola & Notkola, 2012, 353.) 

Kokoavasti on arvioitu, että valikoitumisen mekanismien merkitys työttömyydes-
sä ja epävarmassa työllisyydessä voi vaihdella ajan, paikan ja tutkimuksen koh-
teena olevan terveyden osa-alueen perusteella, ja todettu, että valikoitumisen 
merkitystä tuloksiin on hankala kontrolloida. (Martikainen & Mäki, 2011, 96.) 
Kuutta EU-maata (Saksa, Belgia, Ruotsi, Kreikka, Italia ja Espanja) vertailtaes-
sa havaittiin, että nuoret, jotka olivat sekä pitkäaikaistyöttömiä että korkean so-
siaalisen ulkopuolelle jäämisen riskin ryhmässä, kohtasivat moninkertaisia ter-
veysongelmia. Sairastelevien valikoituminen korkean sosiaalisen ulkopuolelle 
jäämisen riskin ryhmään näytti vaihtelevan maittain, mikä tukee oletusta valikoi-
tumisen ja seurausten mekanismien paikallisesta vaihtelusta (Kieselbach, 
2003). Näin ollen on pidettävä mahdollisena, että terveysongelmista kärsivillä 
on terveitä korkeampi työttömyysriski ja alhaisempi todennäköisyys uuden työn 
saamiseen (Halvorsen, 1998). Toisaalta kysymys on myös työnantajien sovel-
tamista töihin ottamisen ja irtisanomisen perusteista (Fryer, 1997). 

Työttömyyden yhteyttä terveyskäyttäytymiseen on tutkittu alkoholinkäytön, tu-
pakoinnin ja liikunnan suhteen. Tulosten mukaan joillakin yksilöillä riskikäyttäy-
tyminen voi työttömyyden aikana lisääntyä, kun toisilla se saattaa vähentyä, 
minkä lisäksi työttömien keskuudessa on havaittu terveyttä edistävän käyttäy-
tymisen lisääntyminen. Muutokset voivat liittyä taloudellisiin tekijöihin tai käytös-
sä olevan ajan lisääntymiseen. (Martikainen & Mäki, 2011, 103 104.) Yksi 
mahdollisuus lisäksi on, että muutoksia ei työttömyyden seurauksena tapahdu. 
Esimerkiksi suomalaisten työttömien teollisuustyönhakijoiden alkoholinkäytön 
useudella tai humalajuomisella ei ollut yhteyttä työllisyysstatukseen. Alkoholin-
käytöstä johtuvilla terveysongelmilla ja työttömyydellä sitä vastoin havaittiin 
merkitsevä yhteys miesten joukossa, kun naisilla yhteys oli ennemminkin päin-
vastainen, mutta tilastollisesti merkitsevä. Johtopäätöksen mukaan on tärkeää 
erottaa alkoholin käyttö sen ongelmakäytöstä sekä miesten ja naisten alkoho-
linkäyttö (Lahelma, Kangas & Manderbacka, 1995). Rakennustyöläisiä tarkas-
telleen tutkimuksen mukaan työttömät vähensivät alkoholinkäyttöä ja lisäsivät 
liikuntaa (Leino-Arjas ym., 1999). Toisaalta diagnosoitua alkoholiriippuvuutta, 
ahdistusta ja masennusta on havaittu esiintyvän työttömillä useammin kuin 
työssä olevilla (Pirkola ym., 2005.) Runsaan alkoholinkäytön on todettu olevan 
työttömyyteen valikoiva tekijä, minkä jälkeen työttömyysprosessi voi vaikuttaa 
alkoholinkäyttöön. (Dooley, Catalano & Hough, 1992; Mannila, 1993, 141.)  

Varhaisella iällä toteutuneen työttömyyden on seurantatutkimuksessa havaittu 
selittävän tupakointia, psykologisia oireita miehillä ja naisilla sekä somaattisia 
oireita miehillä. Vastaavaa yhteyttä työttömyyden ja runsaan alkoholinkäytön 
välillä ei löydetty (Hammarström & Janlert, 2002). Saksassa pitkittyvällä työttö-
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myydellä on töissä olemiseen verrattuna löydetty yhteys tupakoinnin todennä-
köisyyden nousemiseen, minkä lisäksi painon kohoamisen riski havaittiin yli nel-
jän vuoden työttömyyden jälkeen (Schunck & Rogge, 2010). 

Suomessa on havaittu myös tulotason yhteys terveyteen. Huonon terveyden 
todennäköisyys oli korkein alhaisella tulotasolla elävillä työttömillä miehillä ja 
naisilla. Huonon terveyden todennäköisyys oli korkea edellistä vähemmän huo-
no-osaisilla työttömillä ja kohonnut epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevillä. 
Vakinaisissa työsuhteissa huonon terveyden todennäköisyyden ei enää todettu 
kohonneen. Tulotaso jakautui työttömyyskorvauksen muodon mukaan perus-
päivärahaan ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Työttömyys arvioitiin työ-
voiman heikon terveyden pääkorreloijaksi samalla, kun arvioitiin tarpeelliseksi 
ottaa huomioon eri työllisyystilanteet ja työsuhteet (Virtanen, Liukkonen, Vahte-
ra, Kivimäki & Koskenvuo, 2003).  

Epävarman työllisyyden on havaittu lisäävään itseraportoitua sairastavuutta. 
Heikentynyt hyvinvointi ei välttämättä palautunut ennalleen epävarmuuden pois-
tuttua ja sillä oli taipumus kasvaa stressin kroonistuttua (Ferrie ym., 2002). 
Suomessa työttömien on havaittu raportoivan työssä käyviä enemmän masen-
nusta (Virtanen ym., 2003). Selviytymisen näkökulmasta on koetulla terveydellä 
havaittu merkitys siten, että aktiiviset työnhakijat kokivat terveytensä parem-
maksi kuin passiiviset työnhakijat. (Tervahartiala & Vuori, 1995, 30.) Toisaalta 
aktiiviset työnhakijat tunsivat itsensä väsyneiksi ja jatkuvan rasituksen alaisiksi 
sekä epävarmoiksi useammin kuin passiiviset työnhakijat. (Tervahartiala & Vuo-
ri, 1995, 36.) Päinvastaiselta vaikuttava tulos on saatu siten, että mitä aktiivi-
sempia työttömät olivat, sitä parempi oli heidän henkinen hyvinvointinsa (Under-
lid, 1996). Ero kuitenkin selittyy sillä, että ensimmäisessä tarkoitetaan aktiivi-
suutta työmarkkinoilla ja jälkimmäisessä aktiivista toimintaa laajasti käsitettynä.  

Teoreettinen katsaus on koostunut pääosin kvantitatiivisista tilastollisista tutki-
muksista siten, että joukossa on myös aihepiireittäin sopivia kvalitatiivisia tutki-
muksia. Lopuksi esitellään eräitä kvalitatiivisia työttömyystutkimuksia, jolloin 
saadaan tarkennettua käsitystä siitä, minkälaisia tutkimusotteita, näkökulmia ja 
tuloksia niiden avulla on saatu aikaiseksi. Yhteiseksi nimittäjäksi voi antaa tyy-
pittelyn, prosessikuvausten käyttämisen, vuorovaikutuskeskeisyyden ja yksilön 
ominaisuuksien ja aseman suhteessa toimintaympäristöön määrittelyn.  

Kvalitatiivisissa tutkimuksissa työttömyyden ongelman on esimerkiksi nähty si-
sältävän köyhtymisen kulutuskeskeisessä yhteiskunnassa, toivottomuuden ja 
arvottomuuden tunteen ja kykyjen tuhlautumisesta aiheutuvan turhautumisen. 
Työttömyydellä on havaittu yhteys myös vapautumiseen, mutta pitkän työtä vail-
la olemisen on arvioitu olevan yhteydessä työntekokapasiteetin vähentymiseen 
ja työpaikan sosiaalisten suhteiden katkeamiseen. (Seabrook, 1983, 8 11.) Toi-
saalta on arvioitu, että suurin osa työttömistä pystyy ylittämään menetyksen, 
oppimaan kokemuksesta ja sopeutumaan rakentavasti. Silloinkin arkisen elä-
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män on nähty sisältävän ongelmia kuten vaikeudet täyttää aika mielekkäällä 
tekemisellä. (Fagin & Little, 1984, 55 57.) 

Suomessa Rostila on tutkinut työttömyyttä elämäntilanteena (1980) ja elämän-
vaiheena (1982). Työttömyys arvioitiin kurjistumisasetelmaksi, jossa talouden 
heikentyminen ja tulevaisuuden suunnittelemisen vaikeutuminen olivat keskei-
sellä sijalla, mutta esiin nousivat myös työttömien tuntemukset yhteiskunnan 
ulkopuolella olemisesta, hyödyttömyydestä ja tarpeettomuudesta. (Rostila, 
1980, 43 48, 1982, 48 52, 151 156.) Sahatyöläisiä tutkittaessa havaittiin, että 
työttömyys ei aina merkinnyt kärsimystä ja aikaisempaa ahtaampiin elämisen 
ehtoihin sopeutumista. Työttömät käsitettiin aktiivisiksi toimijoiksi, jotka ajelehti-
en käyttivät tarjoutuneita mahdollisuuksia niin, että lähtökohdilta yhtenäisessä 
joukossa työttömyyden seuraukset vaihtelivat riippuen elämäntilanteesta ja 
elämäntavan peruslogiikasta. Käsitys työttömyyden yleisistä vaikutuksista arvi-
oitiin yksinkertaistavaksi. (Hänninen & Polso, 1991, 73.) 

Kvalitatiivisuuden määrällinen minimitaso on saavutettu uusiseelantilaisessa 
tutkimuksessa, jossa yhden työttömän perheenäidin kokemusten perusteella 
tarkasteltiin työttömyysturvajärjestelmää arkea ohjaavana mekanismina. Työ-
voimatoimistossa piti käydä viikoittain tiettyyn aikaan tai uhkana oli työttömyys-
korvauksen menettäminen. Toisaalta työttömyyden ongelman havaittiin muotou-
tuvan lasten muuttaessa pois kotoa, jolloin perheenäiti koki vuorovaikutuksen 
köyhtyneen. Talouden niukkuus oli edelleen ongelma, mutta ei elämän ainut 
ongelma (Drewery, 1998). Vailla yleistämisen mahdollisuuksia oleva tutkimus 
on mielenkiintoinen osoittaessaan yhteiskunnalliseen kontekstiin sidotun suo-
dattavan mekanismin ja yksilötason selviytymisen yhteyden. Se avaa vertailu-
kohdan Vähätalon Suomessa esiin nostamaan yhteiskunnallisen ohjauksen ra-
kenteisiin sitovaan ja pakottavaan ominaisuuteen ja järjestelmän taipumukseen 
opettaa työttömille sanktioiden uhalla hyvän asiakkaan toimintamalleja. (Vähä-
talo, 1998, 88, 93.) Lisäksi yhteiskuntatutkimuksessa arvo on sillä, että kohtee-
na olevalla ilmiöllä on kasvot ja sosiaalisen vuorovaikutuksen konteksti. 

Saksassa tehty kvalitatiivinen tutkimus maaseudun nuorten työttömyydestä 
osoittautui kiinnostavaksi kuvaillessaan naisten toiminnan ristiriita-asetelmia 
perinteisten ja yleisten toimintamallien kanssa. Ensimmäinen ristiriita havaittiin 
siten, että osa naisista osoitti tarvetta ammattirooliin perustuvaan yksilölliseen 
itsemääräämisoikeuteen perheessä, jolloin taloudellisen itsenäisyyden menet-
täminen koettiin huomattavana ongelmana, ja taloudellisen tuen vastaanottami-
nen puolisolta huonompana vaihtoehtona kuin sosiaalituki. Tätä ristiriitaa ei ha-
vaittu niiden perheroolin ottaneiden naisten joukossa, jossa lasten kasvattami-
nen käsitettiin töihin palaamista edeltäväksi vaiheeksi elämässä. Toisen ristirii-
dan kuvattiin nojaavan haluun ilmaista ja kehittää yksilöllisyyttä työssä, jolloin 
työttömyyden ongelmaksi koettiin yksilöllisen kehittymisen estyminen. Tähän 
selviytymisstrategiaan perherooli ei sopinut, mutta ei siihen sopinut perinteinen 
aika- ja ohjeistamispaineet sisältävä uramallikaan. Kuvattu yksilöllisyyden yliko-
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rostuminen aiheutti ongelmia uravalinnasta alkaen siten, että valinta koettiin 
helposti epätyydyttäväksi, mikä johti uran katkeamiseen jo alkuvaiheissa ja sa-
ma asetelma koski myös uravaihtoehtoja. Työuralle kiinnittyminen oli katkonais-
ta, eikä ammattiorientaatiota syntynyt. Toimintamallin kuvailtiin murtuvan vasta 
30 ikävuoden tienoilla ja korvautuvan normaalilla elämänmallilla (Siebers & 
Vonderach, 1990). Yleistyksiä ei voida tehdä, mutta ydin on perinteisten ja niitä 
rikkovien sosiaalisten pyrkimysten ristiriita sekä perhe- että työelämässä. Eten-
kin kuvaus nuorista, joiden mielestä työmarkkinoiden pitäisi toimia heidän kehit-
tymispyrkimystensä ehdoilla, viittaa mahdolliseen muutoskehitykseen. Kyse on 
perinteiset käsitykset ansiotyön itseisarvoisesta merkityksestä rikkovasta vä-
linearvon korostamisesta.  

Johtajien työnhakuryhmien tutkimuksessa tarkasteltiin yhteistyössä tapahtuvaa 
työttömyydestä vaurioituneen minäkuvan korjaamista. Siinä eroteltiin viisi stra-
tegiaa: 1) työttömyyden merkityksen uudelleenmäärittely, 2) saavutusten ha-
vaitseminen, 3) ajan uudelleenjäsentäminen, 4) vastuullisten kumppanuuksien 
muodostaminen ja 5) muiden auttaminen. Strategioiden havaittiin tukevan johta-
jia työnhaun ja työllistymisen, mutta ei työttömyydestä aiheutuneiden henkisten 
kustannusten suhteen (Garrett-Peters, 2009). Toinen tutkimus johtajien työnha-
kuryhmistä kuvailee kuinka niiden lähtökohtana oli tehdä työnhausta täysipäi-
väinen suunniteltu työprosessi, josta raportoitiin ryhmälle. Lyhyellä aikavälillä 
itsensä houkuttelevaksi työnhakijaksi profiloiminen ja toivotun ammatin tavoitte-
lu antoi mielekästä tekemistä, mutta jos työnhaku ei tuottanut tuloksia, johti se 
kokemukseen häviäjän osasta. Kun työnhakuryhmän toimintamalliin ei sisälty-
nyt epäonnistumisten purkaminen, mikä käsitti myös työttömyyteen johtaneen 
prosessin, jätti i-
näiseen asemaan (Ofer, 2007). Tutkimusten anti on rationaaliseksi tarkoitetun 
selviytymiskäyttäytymisen sisältämien ristiriitaisten ja asetetun tavoitteen saa-
vuttamista vaikeuttavien piirteiden osoittamisessa. 

Kvalitatiivissa tutkimuksissa on sovellettu myös sosiaalisen ulkopuolelle jäämi-
sen käsitettä. Kanadalaisia työntekijöitä ja toimihenkilöitä tutkittaessa löydettiin 
tukea käsitykselle naissukupuolen, työntekijäaseman, korkean koulutuksen 
puuttumisen ja työrajoitteiden yhteydestä työllistymisen vaikeuksiin. Irtisanotuksi 
tuleminen ja siihen reagoiminen kuvailtiin järkytyksenä, sopeutumisena ja sin-
nikkäänä selviytymisenä. Uudelleentyöllistyneistä yhtä lukuun ottamatta kaikki 
pysyivät samalla teollisuus- tai yrityssektorilla kuin, mistä olivat tulleet irtisano-
tuiksi (Silver, Shields, Wilson & Scholtz, 2005). Maahanmuuttajien työllistymi-
seen kohdentuneessa suomalaistutkimuksessa keskeiseksi ulkopuolelle sulke-
misen tai työmarkkinoiden ydinalueelle pääsemisen estäväksi mekanismiksi 
havaittiin maahanmuuttajien jakaminen kielitaidon perusteella kahteen ryhmään 
eli hyväksyttävän tasoiseen ja oletettavasti puutteelliseen kielitaitoon. Johtopää-
töksenä maahanmuuttajien työmarkkina-asema arvioitiin epävakaaksi ja integ-
roituminen vaillinaiseksi (Valtonen, 2001). 
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Kvalitatiivisissa tutkimuksissa on käytetty, joskin harvoin, myös ammattiryhmit-
täistä lähestymistapaa. Esimerkkinä on suomalainen tutkimus 1990-luvun la-
man aikana epävarmana alkaneen työuran kohdanneista lääkäreistä, joiden 
elämäntarinoihin sisältyi joitain työttömyysjaksoja. Avainteemoja olivat autono-
mia ja muutoksen logiikka, joista jälkimmäisen arvioitiin olevan uusi ja ammatti-
kunnan perinteiseen näkemykseen hallitusta työ- ja elämänurasta nähden poik-
keava. Tarinoiden tulkittiin osoittavan, että työuralle kiinnittymässä olleet lääkärit 
pystyivät sisällyttämään epävarmuuden elämänkulkuunsa menettämättä moraa-
lisen toimijan identiteettiä. Valta ja kontrolli eivät enää olleet ydinominaisuuksia, 
vaan muutosherkkyys ja sitoutuminen työhön esiintyivät tarinoissa rinnakkain. 
Kyseessä ei tulkittu olevan perinteisen ammattilaiskäsitteen kyseenalaistami-
sen, vaan uudestaan määrittelemisen (Löyttyniemi, 2001). 

Vaikka kvalitatiiviset tutkimukset eivät selitä tutkittavaa ilmiötä, auttavat ne sen 
ymmärtämisessä. Toisaalta yksilöiden toiminta- ja tulkintamallien tutkiminen 
avaa näköalan muutokseen ja jatkuvuuteen sekä niiden eri muotoihin yksilöiden 
ja yhteiskunnan tasolla. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusten tulokset 
ovat vertailukelpoisia. 

 

3.7 Koonnos 

Seuraavalla aukeamalla olevassa taulukossa 6 esitetään teoreettisessa katsa-
uksessa käsitellyt ja työttömyystutkimuksessa useimmin käytetyt näkökulmat, 
niitä täsmentävät tai haastamaan pyrkivät näkökulmat ja eräitä vähemmän käy-
tettyjä selitysmalleja. Lisäksi esitellään kaksi kansantaloustieteen näkökulmaa 
työttömyyteen. Tiivistämisen lisäksi taulukko toimii apuvälineenä tämän tutki-
muksen teoreettisen taustan muodostamiselle. 
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Taulukko 6. Työttömyystutkimuksen keskeiset näkökulmat   

Hypoteesi   Sisältö   Näkökulma      Warr  
Suhteellinen  piilokurjis-‐
tuminen.  
Tekijä:  Jahoda  Marie  
(1982).      Jahoda  

Ansiotyö  sisältää  piilofunktioinaan  henkisen  
hyvinvoinnin  kannalta  tarpeellisia  kokemuk-‐
sen  kategorioita.  Työtön  menettää  pääsyn  
kokemuksen  kategorioihin,  minkä  seurauk-‐
sena  on  henkisen  hyvinvoinnin  alentumi-‐
nen.  Talous  on  ansiotyön  ilmifunktio.  

Ympäristötekijöitä  pai-‐
nottava  työttömyyden  
seurausten  malli.  Työt-‐
tömyyttä  tarkastellaan  
menetyskokemuksena  ja  
ansiotyötä  instituutiona.     

Vitamiinimalli.  
Tekijä:  Warr  Peter  
(1987,2007).     

Ansiotyöstä  työttömäksi  siirtymisen  vaiku-‐
tus  henkiseen  hyvinvointiin  on  toimintaym-‐
päristön  12  erikseen  nimetyn  ominaisuuden  
alueilla  ajan  oloon  toteutuvien  tapahtumien  
ja  kokemusten  muodostama  kokonaisuus.  
Muutokset  useimmiten  heikentävät  henkis-‐
tä  hyvinvointia,  mutta  joskus  ne  voivat  olla  
neutraaleja  tai  hyödyllisiä.    

Ympäristötekijöitä  pai-‐
nottava  myös  talouden  
sisältävä  henkistä  hyvin-‐
vointia  selittävä  malli.  
Soveltuu  ansiotyön  ja  
työttömyyden  lisäksi  
muiden  toimintaympä-‐
ristöjen  tutkimiseen.  

Toiminnan  rajoittuminen.  
Tekijä:  Fryer  David  ja  Pay-‐
ne  Roy  (1984),  Fryer  D.  
(1995).      Starrin,  Rantakeisu  

Työttömyys  rajoittaa  pääosin  talouden  hei-‐
kentymisen  välityksellä  mahdollisuuksia  
toimia  proaktiivisesti,  suunnitella  tulevaa  ja  
toteuttaa  suunnitelmia,  ja  vähentää  kontrol-‐
lia  elämäntilanteesta.  Henkisen  hyvinvoin-‐
nin  alentuminen  on  seuraus  työttömyyden  
aiheuttamasta  toiminnan  rajoittumisesta.  

Yksilökeskeinen  työttö-‐
myydestä  seuraavien  
selviytymistä  rajoittavien  
ja  sitä  tukevien  tekijöi-‐
den  pitkittäisen  tarkaste-‐
lun  malli.  

Ansiotyön  taloudellinen  
ja  psykososiaalinen  tarve,  
PEN-‐malli.  
Tekijät:  Nordenmark  Mi-‐
kael  ja  Strandh  Mattias  
(1999).  

Työttömyyden  yhteys  henkiseen  hyvinvoin-‐
tiin  muodostuu  ansiotyön  taloudellisen  ja  
psykososiaalisen  tarpeen  perusteella.  Kor-‐
kea  ansiotyön  tarve  ennustaa  työttömyyden  
aiheuttavan  suuremman  henkisen  hyvin-‐
voinnin  alentumisen  kuin  alhainen  ansio-‐
työn  tarve.  Henkinen  hyvinvointi  voi  kohota  
työttömyyden  aikana,  jos  työllisen  identi-‐
teetille  löytyy  status-‐siirtymien  mallin  mu-‐
kainen  vaihtoehtoinen  identiteetti.    

Yksilökeskeinen  työttö-‐
myyden  taloudelliset  ja  
psykologiset  vaikutukset  
yhdistävä  malli,  jossa  
ansiotyön  psykososiaali-‐
nen  tarve  on  mitattu  
työsitoutuneisuudella,  ja  
taloudellinen  tarve  koti-‐
talouden  käytettävissä  
olevilla  tuloilla.  

Sosiaalinen  ulkopuolelle  
jääminen.  
Useita  lähtökohtia:  Pau-‐
gam  Serge  (1995),  Kro-‐
nauer  Martin  (1998),  Sil-‐
ver  Hilary  (1994).  

Sosiaalisen  ulkopuolelle  jäämisen  eri  määri-‐
telmien  yhteinen  sisältö  on  käsitys  epäedul-‐
lisen  aseman  kertautumisesta  työmarkki-‐
noilla  marginalisoitumisena,  köyhyytenä  ja  
sosiaalisena  eristymisenä.  

Yhteiskunnan  rakenteel-‐
listen  ja  suodattavien  
tekijöiden  merkitys  sel-‐
viytymisen  ja  huono-‐
osaisuuden  muodostu-‐
misessa.    

Työsitoutumisen  ja  työ-‐
markkina  -‐aseman  yh-‐
teensopimattomuus.  
Tekijät:  Paul  Karsten,  Mo-‐
ser  Klaus  (2006).      Kessler  

Työsitoutuneisuuden  ja  työllisyystilanteen  
yhteensopivuuden  puute  tai  ristiriita  niiden  
välillä  on  psykologisesti  haitallista.  

Yksilön  pyrkimysten  ja  
toimintaympäristön  
mahdollisuuksien  yh-‐
teensopivuuden  tarkas-‐
telun  malli.      Feather  

Odotusten  ja  arvostusten  
malli.    
Tekijä:  Feather  Norman  
T.(1992).  

Työnhakuaktiivisuus  riippuu  työlle  annetus-‐
ta  arvosta  ja  työn  saamisen  odotuksista.  

Toimintaa  selitetään  
arvoilla  ja  odotuksilla.  

Sosiaalisesti  rakentunut  
identiteetti  ja  status-‐
siirtymät.  
Tekijä:  Ezzy  Douglas  
(1993).  

Työttömyyden  vaikutus  henkiseen  hyvin-‐
vointiin  riippuu  siitä  kuinka  tärkeitä  tietyt  
identiteetit,  ennen  muuta  ammatti-‐
identiteetti,  ovat  yksilölle  ja  missä  määrin  
siirtymä  työllisestä  työttömäksi  häiritsee  
positiivisen  minäkuvan  ylläpidon  strategioi-‐
ta.  Työttömyys  on  erkaannuttava  ja  uusi  työ  
tai  opiskelu  integroiva  status-‐siirtymä.  

Työttömyyden  ja  henki-‐
sen  hyvinvoinnin  yhteyt-‐
tä  selitetään  identiteetin  
sosiaalisen  rakentumisen  
perusteella.  Hahmottaa  
muutoksen  ja  identitee-‐
tin  uudestaan  tulkitsemi-‐
sen  mahdollisuuden.  
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Surutyön  malli.  
Tekijät:  Archer  John,  Rho-‐
des  Valerie  (1995).  

Työttömäksi  joutumista  seuraava  psykolo-‐
ginen  prosessi  etenee  surutyön  vaiheiden  
mukaisesti.  

Työttömyys  on  menetys-‐
kokemus  niin,  että  reak-‐
tio  ei  erityisesti  liity  
ansiotyöhön.  

Talouden  ja  häpeän  malli.  
Tekijät:  Starrin  Bengt,  
Rantakeisu  Ulla,  Hagquist  
Curt  (1997,  1999).  

Työttömyyden  kokemus  määrittyy  talous-‐
vaikeuksien  ja  häpeäkokemusten  perusteel-‐
la.  Häpeä  aiheutuu  työn  kunniallisuudesta,  
aseman  ja  arvon  menetyksestä  ja  muiden  
havaitusta  suhtautumisesta  työttömään.  

Sosiaalisesti  välittynyt  
malli  talouden  ja  häpeän  
yhteydestä  työttömyy-‐
den  ongelmalliseksi  
kokemiseen.  

Usko  oikeudenmukaiseen  
maailmaan  (JWB-‐malli).    
Melvin  J.  Lernerin  JWB-‐
mallia  (1978)  työttömyy-‐
teen  soveltava  tekijä:  
Dalbert  Claudia  (1997).  

Ihmiset  ovat  motivoituneita  uskomaan  
oikeudenmukaiseen  maailmaan.  Myös  työt-‐
tömät  yrittävät  säilyttää  tämä  uskon,  minkä  
olemassa  oloa  horjuttavat  epäilykset  ovat  
uhka  työttömän  henkiselle  hyvinvoinnille.  
Kysymys  on  selviytymisstrategiasta,  jossa  
etsitään  merkitsevää  selitystä  elämäntilan-‐
teeseen.  Kes

  

Universaaliksi  oletettuun  
inhimilliseen  piirteeseen  
nojaava  malli.  Esimerkik-‐
si  itsesyytös  nähdään  
yrityksenä  säilyttää  usko  
oikeudenmukaisuuteen.  
Vian  löytäminen  osin  
itsestä  antaa  tarkoituk-‐
sen  sattumanvaraiseen  
kohtaloon  ja  tukee  hal-‐
linnan  tunnetta.  

Työttömyydessä  selviy-‐
tymisen  prosessimalli.  
Tekijät:  Latack  Janina,  
Kinicki  Angelo,  Prussia  
Gregory  (1995).  

Työtä  vaille  jäämistä  arvioidaan  missä  mää-‐
rin  se  on  menetys,  haitta  tai  uhka  taloudelli-‐
sesti,  psykologisesti,  fyysisesti  ja  sosiaalises-‐
ti.  Arviolla  on  vaikutus  selviytymistavoittei-‐
den  määrittelyyn,  johon  suoraan  vaikuttavat  
ulkoiset  ja  sisäiset  resurssit  ja  jota  moderoi  
käsitys  kyvystä  hallita  tapahtumia.  Tämän  
perusteella  muodostetaan  selviytymisstra-‐
tegia,  jolla  on  palautevaikutus  työn  menet-‐
tämistä  edeltäneisiin  tavoitteisiin,  standar-‐
deihin  elämässä  ja  arvioihin  kyvystä  hallita  
tilannetta.  Elämän  standardeilla  ja  arvioilla  
tilannehallinnasta  on  yhteys  prosessin  
käynnistäneeseen  työtä  vaille  jäämiseen.  

Yksilötason  selviytymis-‐
malli,  jonka  sisällä  ko-‐
kemukset  ja  tulkinnat  
eriytyvät.  Sisältää  selviy-‐
tymisteorian,  hallinta-‐
teorian  ja  hypoteesin,  
jonka  mukaan  yksilön  
käsityksellä  kyvystä  halli-‐
ta  tapahtumia  ja  toimin-‐
taympäristöä  on  yhteys  
selviytymiseen.  

Deterministinen  vaihe-‐
teoria    
Esimerkiksi:  Eisenberg  
Philip,  Lazarsfeld  Paul  
(1938).  
  

Työttömyys  johtaa  absoluuttiseen  kurjistu-‐
miseen  ja  henkiseen  apatiaan.  Vaiheet  ovat:  
shokki,  aktiivinen  työnhaku,  minkä  epäon-‐
nistumisesta  seuraa  pessimismi  ja  ahdistus,  
mikä  jatkuessaan  johtaa  fatalismiin,  henki-‐
seen  ja  asenteelliseen  murtumiseen.  Pää-‐
mekanismi  on  heikentyvä  talous  ja  köyhyys.  

Työttömyystutkimuksen  
1930-‐luvun  alkuvaiheen  
hypoteesi,  jonka  muo-‐
dostamisen  pohjana  
käytettiin  useita  aika-‐
kauden  tutkimuksia.  

Kannustinteoria.  
Taloustieteellinen  tutki-‐
musote.  
Esimerkiksi:  Nickell  
Stephen  (1997),  Siebert  
Horst  (1997).  

Työttömyys  on  suurelta  osalta  seuraus  työt-‐
tömien  työnhaun  aktiivisuudesta  ja  passiivi-‐
suudesta.  Sosiaaliturva  vähentää  työn  kan-‐
nustavuutta  ja  passivoi  työnhakua.  Arvioi  
myös  työn  korkean  verotuksen,  alhaisen  
koulutustason  ja  kollektiivisen  palkkasopi-‐
misen  jäykistävän  työmarkkinoita.  

Työn  tarjontaa  ja  työ-‐
markkinoita  tarkasteleva  
näkökulma.  Yksilö  näh-‐
dään  pääosin  taloushyö-‐
tyjen  maksimoijana.  
Motivaationa  on  prose-‐
duraalinen  toiminnalli-‐
nen  hyöty.    

Onnellisuustutkimus.  
Taloustieteellinen  tutki-‐
musote.  Esimerkiksi  Frey  
Bruno  ja  Stutzer  Alois  
(2005),  Ouweneel  Piet  
(2002),  Hjerppe  Reino  ja  
Räisänen  Heikki  (2004).  

Subjektiivisia  hyötyteorioita  ja  psykologian  
välineitä  soveltavan  tutkimuksen  kohteena  
on  esimerkiksi  työmarkkina-‐aseman  vaiku-‐
tus  onnellisuuteen  ja  hyvinvointikokemus-‐
ten  eriytymiseen.  Työttömyyden  on  havait-‐
tu  vähentävän  onnellisuutta.  

Näkökulma  sisältää  sekä  
subjektiivisesti  koetun  
että  proseduraalisen  
toiminnallisen  hyödyn  
toiminnan  motiivina.    
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Teoreettisessa katsauksessa on päädytty käsitykseen, jonka mukaan työttö-
myyttä tarkastelevissa eri näkökulmissa on vahvuuksien ohella myös rajoituk-
sensa, jolloin sosiologisessa työttömyystutkimuksessa on perusteltua käyttää 
useita näkökulmia suhteessa tutkittavaan ilmiöön ja aineistoon. Tässä tutkimuk-
sessa näkökulmien yhdistelmään suhteellinen piilokurjistuminen (Jahoda, 
1982), toiminnan rajoittuminen (Fryer & Payne, 1984) ja sosiaalinen ulkopuolel-
le jääminen (Kronauer, 1998) on päädytty siksi, että niiden selitysvoimaa on 
laajasti ja pitkäaikaisesti testattu, jolloin niistä yhtäkään ei ole osoitettu tarpeet-
tomaksi tai perusteettomaksi, vaan jokaiselle on löydetty tukea. Toisaalta näkö-
kulmat ovat erillisiä, mutta täydentävät toisiaan enemmän kuin yksityiskohtien 
tasolla. Yhdessä ne oletettavasti tarjoavat laajan tarttumapinnan työttömyyteen 
tutkimusaiheena ja ovat käytettävissä kvalitatiivisessa aineistossa. Lisäksi ne 
ovat keskenään tutkimuskäytössä soviteltavissa ja sovellettavissa kuten niiden 

 

Silti voidaan arvioida, että tilastollisten yhteyksien olemassa tai olematta olon 
todentamisella hypoteeseille perusteltu tuki ja vasta-argumentointi kaipaa edel-
leen rinnalleen keskustelua niiden käyttökelpoisuudesta tutkittavan ilmiön ym-
märtämisessä. Keino tavoitteen toteuttamiseksi on 1) muodostaa näiden kol-
men näkökulman perusteella tutkimusspesifi teoreettinen tausta, jonka ymmär-
retään tavoittavan ansiotyön instituution ja yksilötason selviytymisen sekä niiden 
kontekstina yhteiskunnan tilan ja rakenteet ja ennen muuta työmarkkinat eriy-
tymisen ja syrjäytymisen riskiä aiheuttavina olosuhteina, 2) kohdentaa teoreetti-
nen tausta tiettyyn tutkimusaineistoon ja vetää johtopäätökset sen käytettävyy-
destä kokonaisuutena sekä arvioida sen osien edut ja rajoitukset. 

Työttömyyttä tutkittaessa suhteellinen piilokurjistuminen (Jahoda, 1982) ja toi-
minnan rajoittuminen (Fryer & Payne, 1984) ovat erityyppisiä aineistoja ajatellen 
oletettavasti usein kokonaisuudessaan hyödynnettävissä. Sosiaalisen ulkopuo-
lelle jäämisen saksalaistyyppisen jaottelun (Kronauer, 1998, 62 67) soveltami-
sessa voi sitä vastoin olla mahdollista, että kaikki sen luokat eivät täyty. Sitä ei 
kuitenkaan voida pitää esteenä tutkimukselle, sillä tärkeimmiksi määriteltyjen 
luokkien (Kieselbach, 2003) voidaan olettaa saavan sisältöä jo irtisanomisen 
seurauksena, jolloin kyse on työmarkkinoilla ja taloudellisesta selviytymisestä 
sekä sosiaalisesta erottelusta työyhteisössä.  

Muotoiltu teoreettinen lähtökohta on tutkimukselle sinänsä riittävä, mutta vielä 
vaillinaisesti perusteltu ellei sen rinnalla oteta huomioon ja arvioida aikaisem-
man tutkimuksen muita näkökulmia. Taulukon 6 hypoteeseista vitamiinimalli 
sisältää suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen hypoteesit ja 
se voisi näin ollen olla tutkimuksen teoreettinen lähtökohta. Laadullista aineistoa 
käyttävän tutkimuksen systemaattisen tarkastelun kannalta vitamiinimalli on 
kokonaisuutena kuitenkin liian monitasoinen ja yksityiskohtainen väline käytet-
täväksi. Silti sen sisältämistä luokitteluista voi yleisinä teemoina olla hyötyä työ-
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elämää ja työttömyyttä käsittelevien tarinoiden luennassa ja jaottelemisessa. 
Lisäksi vitamiinimallin mukaiset ja siihen liittyvän tutkimuksen tulokset työttö-
myyttä seuraavasta henkisen hyvinvoinnin alentumisen mallista, selviytymistyy-
peistä ja työttömyyden ongelmalliseksi kokemisen ikään suhteutetusta kurvi-
lineaarisesta mallista ovat olennaisia vertailukohtia. Käsitys työttömyydestä sub-
jektiivisten arvioiden perusteella tutkittavana ilmiönä on tärkeä ja yleistettävissä 
koskemaan myös laadullisia aineistoja.  

Taulukossa 6 esitettyjä muita näkökulmia voidaan arvioida ensinnäkin siten, 
että kehittäjiensä mukaan ne ovat käyttökelpoisia työttömyyden ilmiön ymmär-
tämisessä, mutta sisältävät rajoituksia ja kehittämisen tarpeita. Toisaalta joitakin 
niistä ovat myös muut tutkijat testanneet. Esimerkiksi talouden ja häpeän malli 
on arvioitu hyödylliseksi lähestymistavaksi (Halvorsen 1999), mutta toisaalta 
häpeän ei ole havaittu selittävän työttömyyden ongelmaksi kokemista (Creed & 
Muller, 2006). Ezzyn teorian uudelleentyöllistymisestä integroivana paluureittinä 
on havaittu pätevän vain varmojen uusien työpaikkojen suhteen (Halvorsen 
1998). Työsitoutumisen ja työmarkkina-aseman yhteensopimattomuudelle 
(Creed, Lehmann & Hood, 2009) sekä odotusten ja arvostusten mallille on löy-
detty tukea (Vansteenkiste, Lens, De Witte & Feather, 2005).  

PEN-mallista (Nordenmark & Strandh, 1999) on jo todettu, että se yhdistää ai-
kaisemman työttömyystutkimuksen hypoteeseja ja on tuottanut hyödyllisiä tu-
loksia työttömyyteen ja työllistymiseen johtavista reiteistä. Talouden ja häpeän 
mallissa (Starrin, Rantakeisu & Hagquist, 1997; Rantakeisu, Starrin & Hagquist, 
1999)   problemaattinen tekijä näyttäisi liittyvän häpeän mittaamiseen, joka on 
toteutettu kysymyksillä muiden havaituista reaktiosta ja käyttäytymisestä suh-
teessa työttömään. Sosiaalisena karttamisena, laiskaksi arvioimisena ja vä-
hemmän kyvykkäänä pitämisenä mitattu häpeä on melko lähellä leimautumista, 
joka on ollut työttömyystutkimuksessa useammin toistuva teema. Esimerkiksi 
Vähätalo on tarkastellut leimautumisen osuutta työttömyyden ongelmaksi muo-
dostumisessa (1996, 1998). Toisaalta voidaan kysyä kuinka laajassa mitassa 
häpeän käsite tavoittaa työttömien reagoinnin? Oletettavasti kysymyksessä ei 
ole työttömäksi jäämistä hallitseva, mutta kuitenkin mahdollinen reagointimalli. 

Sosiaalisesti rakentuneen identiteetin ja status-siirtymien mallin (Ezzy, 1993) 
sisältämä vuorovaikutuksessa toteutuva yksilön muutoksen mahdollisuus on 
tärkeä näkökulma ja vasta-argumentti työttömyyden deterministiselle hahmot-
tamiselle. Sen yksin käyttämisen ongelmana kuitenkin on muuttuvan identiteetin 
tavoittaminen. Pelkästään ammatti-identiteetin ja kokonaisidentiteetin suhteut-
taminen tarkasti toisiinsa on ilmeisen mahdotonta ja tulkinnanvaraista. Tutki-
muksen kannalta riittävä käsitys ammatti-identiteetistä on todennäköisesti saa-
tavissa ammatillisen itsemäärittelyn ja työhön sitoutumisen perusteella.  

Työsitoutumisen ja työmarkkina-aseman yhteensopimattomuus (Paul & Moser, 
2006) sekä odotusten ja arvostusten malli (Feather, 1992) ovat keskenään sa-
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mantyyppisiä hypoteeseja. Molemmissa lähtökohta on yksilön tietyn ominaisuu-
den mittaamisesta suhteessa toimintaympäristöön, mikä antaa niille selittämi-
sen mahdollisuuden kapeissa rajoissa. Niihin nähden JWB-malli (Dalbert, 1997) 
pyrkii toimimaan yleistetyllä tasolla, mutta varsinaisia todisteita ei ole siitä, että 
usko oikeudenmukaisuuteen yhdistäisi yksilöitä laajasti. Kuitenkin epäoikeu-
denmukaisuuden kokemuksilla voidaan olettaa olevan osansa työttömyyteen 
reagoimisessa, jolloin työmarkkinoita ajatellen yksilöä mahdollisesti henkisesti 
horjuttavien toimenpiteiden väylänä toimivat konkreettisten sopimusten tai lupa-
usten rikkoutuminen ja niihin liittyvä vuorovaikutus. Usko oikeudenmukaisuu-
teen on siihen nähden etäisempi ja yleistetympi taso, jota voidaan käyttää tilan-
teen tulkitsemisessa, ja se voi olla osa psykologisen ahdistuksen muodostumis-
ta, mutta ei todennäköisesti sen aiheuttaja. Esimerkiksi organisaation menette-
lytavoilla on havaittu yhteys henkiseen hyvinvointiin siten, että lomautusten yh-
teydessä koettu menettelytapojen epäoikeudenmukaisuus aiheutti johtajille suu-
remman ahdistuksen kuin vertailuryhmän ei-johtavassa asemassa työskennel-
leille. Kokemus myös etäännytti johtajia organisaatiosta (Wiesenfeld, 1997). 

Prosessimallien, joista taulukossa 6 on esitetty esimerkki (Latack, Kinicki & 
Prussia, 1995), ongelmana usein on, että ne vaikuttavat yleisiltä selityksiltä, 
mutta voivat todennäköisesti olla vain rajallisia malleja. Jos lähtökohdaksi kui-
tenkin otetaan työttömien selviytyminen tietyssä työmarkkinoiden rakenne- ja 
tilannekontekstissa, voidaan prosessimallinnusta käyttää viitekehyksen ja tulos-
ten kuvailemisessa. Silloinkin ongelmia muodostunee, jos mallin oletetaan sisäl-
tävän myös kuvattavassa prosessissa vaikuttavat syy-seuraussuhteet. 

Taulukon 6 taloustieteelliset näkökulmat ovat tärkeitä siksi, että ne muistuttavat 
työttömyyden pohjimmiltaan olevan kansantaloudellinen ilmiö, jonka tarkaste-
lemisessa kuitenkin voidaan painottaa eri tasoja ja lähestyä aihetta erilaisin ole-
tuksin esimerkiksi yksilöiden toiminnan motivaatiosta. Kannustinteoria (Nickell 
1997; Siebert, 1997) ja onnellisuustutkimus (Frey & Stutzer, 2005) ovat siitä 
hyvä esimerkki. Niiden sisältämien tutkimuskysymysten perusteella saatavat 
tulokset eriytyvät toisistaan, minkä seurauksena myös toimenpidesuositukset 
kohdentuvat toisistaan poikkeavalla tavalla. 

Työttömyyden selittämisessä on tutkimuksessa käytetty taulukon 6 lisäksi muita 
malleja kuten esimerkiksi Eriksonin terveen persoonallisuuden kehitysteoriaa 
(1980, 50 100). Sen viides vaihe kahdeksasta eli nuoruudesta aikuisuuteen 
siirtyminen sisältää tyydyttävän ammatti-identiteetin saavuttamisen. Siihen liittyy 
tutkimustulos ja tulkinta, jonka mukaan työttömyys ja työn huono laatu aiheutta-
vat identiteetin kehityksen stagnaation, kun taas hyväksi koettu työn laatu tukee 
identiteetin kehitystä (Winefield, Tiggemann & Goldney, 1988; Winefield, Wine-
field, Tiggemann & Goldney, 1991). Käsitys siitä, että työttömyys aiheuttaisi ke-
hityksen pysähtymisen ennemmin kuin henkisen hyvinvoinnin alentumisen on 
kuitenkin jäänyt tutkimuksessa sivujuonteeksi. Muita käytettyjä näkökulmia ovat 
esimerkiksi turhautumisen ja aggression hypoteesi (Dollard ym., 1947), opitun 
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avuttomuuden teoria (Abramson, Seligman & Teasdale, 1977), attribuutioteoria 
(Weiner, 1986) sekä Ezzyn (1993) työtä aikaisemmat identiteettiteoriat (Kelvin & 
Jarrett, 1985; Turner, 1987).  

Edellisten lisäksi on käytetty lukuisia muuttujia, joita kaikkia ei esitellä, mutta 
joista melko moni esimerkiksi sisältyy Creedin ja hänen tutkijakollegojensa oh-
jelmalliseen lähestymistapaan; käyttäytymisen joustavuus (Creed ym., 1998), 
sosiaalinen yksinäisyys (Creed & Reynolds, 2001), neuroottisuus (Creed & 
Ewans, 2002), henkilökohtainen kontrolli (Creed & Bartrum, 2008) päämäärä-
orientaatio ja itsesääntely (Creed, King, Hood & McKenzie, 2009) ja itsearvioin-
nin ydinalueet (Creed ym., 2009). Näiden lisäksi on tutkittu esimerkiksi kohe-
renssin tunnetta (Starrin, Jönsson & Rantakeisu, 2001; Löyttyniemi, Virtanen & 
Rantalaiho, 2004; Vastamäki, Moser & Paul, 2009) ja aloitekykyä (Lantz & An-
dersson, 2008). Niillä on havaittu yhteys työttömien selviytymiseen, mutta niitä 
ei ole tarjottu kokonaisselityksiksi. Vielä voidaan päätellä, että selviytymisen 
resurssit voivat olla ympäristötekijöitä kuten sosiaalinen tuki, tai yksilöllisiä teki-
jöitä kuten varallisuus, terveys tai myönteiset itsemäärittelyt, optimismi ja käsitys 
kyvystä kontrolloida tilanteita ja tapahtumia (McKee-Ryan ym., 2005). 

Työelämän tutkimuksen näkökulmista voidaan yhtenä työttömyyteen mahdolli-
sesti sovellettavissa olevana vielä mainita voimavarojen säilyttämisen teoria 
(Hobfoll, 2001), jota hyödyntävät tutkimukset ovat keskittyneet työelämään (Ha-
kanen, Perhoniemi & Toppinen-Tanner, 2008). Voidaan kuitenkin arvioida, että 
ansiotyön positiiviseksi koetuista sisällöistä mahdollisesti seuraava voimaantu-
misen kokemus ja yksilöllisten voimavarojen vahvistumisen ketju eli yksilön ja 
toimintaympäristön vuorovaikutuksen myönteisten kehien muodostuminen on 
työttömyystutkimuksen ongelmakeskeisten näkökulmien rinnalla tärkeä seikka 
pitää mielessä. Tutkimuksessa on korkean työtyytyväisyyden viimeisessä työ-
paikassa havaittu olevan yhteydessä työttömyyden aikaiseen henkisen hyvin-
voinnin alentumiseen, mutta on esitetty myös tuloksia, joiden mukaan työtyyty-
väisyys ei ollut yhteydessä työttömyyden aikaiseen henkiseen hyvinvointiin 
(Wanberg, Carmichael & Downey, 1999). 

Aikaisemmin tehdystä työttömyystutkimuksesta voidaan yhteenvetäen todeta 
että ensinnäkin työttömyyden haitallinen vaikutus henkiseen hyvinvointiin on 
vahvasti ja yleinen yhteys fyysiseen terveyteen enemmän kuin viitteellisesti 
osoitettu. Parhaiten sen todentavat aihepiirin meta-analyysit (Murphy & At-
hanasou, 1999; McKee-Ryan ym., 2005; Paul & Moser, 2009) ja tutkimuskatsa-
ukset (Jin, Shah & Svoboda, 1995; Hanisch, 1999). Yhteensä niissä on yli 580 
viitettä, jotka osittain kohdistuvat samoihin alkuperäistutkimuksiin ilman ristirii-
taisia johtopäätöksiä työttömyyden ja terveyden yhteydestä. Laajin näistä on 
Paulin ja Moserin meta-analyysi (2009), johon sisältyy 237 poikkileikkaus- ja 87 
pitkittäistutkimusta. Mckee-Ryanin ym. (2005) meta-analyysissä on yli 250 viitet-
tä, joista yli 100 on mukana analyysissa. 
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Työttömyyden kokemuksen tiedetään eriytyvän sukupuolen, iän, ammattistatuk-
sen ja perhetyypin mukaan. Edelleen voidaan sanoa, että työttömyydestä seu-
raavasta henkisen hyvinvoinnin alentumisesta osa välittyy talouden heikentymi-
senä, mutta myös ansiotyöhön ja työuraan liittyvillä tekijöillä on osansa. Selviä 
tuloksia ja viitteitä on myös työttömyydessä selviytymisen eriytymisestä yhteis-
kunnan osaryhmissä ja niiden yksilöiden keskuudessa, mutta ammattitaustan 
yhteyttä työttömyydessä selviytymiseen ei ole juuri tutkittu, ja hieman laajemmin 
voidaan arvioida, että toimihenkilötyöttömyyttä on tutkittu verrattain vähän. 
Luonnollinen seuraus on, että melko vähän tiedetään siitä, mitä Suomen 1990-
luvun alkupuolen laman ajan työttömyys merkitsi toimihenkilöammattien osa-
ryhmille ja niiden yksilöille. Tähän kohdentuvalle tutkimukselle on tarve, mihin 
haasteeseen tässä tutkimuksessa yritetään uutta tietoa tuottaen vastata. 

Tutkimuksen lähtökohtana on toimittajien ja päälliköiden työttömyydessä selviy-
tymisen analysoiminen ja tulkitseminen yksilön ja ympäristön vuorovaikutuspro-
sessina niin, että kysymykset suhteellisesta piilokurjistumisesta, toiminnan ra-
joittumisesta, sosiaalisesta ulkopuolelle jäämisestä ja yhteiskunnan suodattavis-
ta mekanismeista siirtyvät 1990-luvun alkupuolen lamanaikaisille työmarkkinoil-
le. Näin ollen tutkimus tuo tiettyyn yhteiskunnalliseen kontekstiin kytkeytyneenä 
uutena elementtinä työttömyyden kanssa yhteydessä olevien tekijöiden jouk-
koon ammattitaustan ja -orientaation. 

Tutkimus oletettavasti hyötyy suhteellisen piilokurjistumisen (Jahoda, 1982) ja 
toiminnan rajoittumisen (Fryer & Payne, 1984) hypoteeseista sekä sosiaalisen 
ulkopuolelle jäämisen teoriasta (Kronauer, 1998) pyrkimyksessään tarkastella 
työttömyyden kokemusta, sen muodostumista ja selviytymistä. Molemmat hypo-
teesit on alun perin kehitetty laadulliseen aineistoon nojaten, ja niitä on myö-
hemmin tilastollisesti testattu, joka pätee myös niitä yhteiskunnan rakenteelli-
sesta näkökulmasta täydentävään sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen ja yhteis-
kunnan suodattavien mekanismien tutkimukseen. Eksaktiksi formuloitujen teo-
reettisten lähtökohtien ja luotettavien tutkimustulosten taustassa on luontevaa ja 
mielenkiintoista suhteuttaa näkökulmia 1990-luvun suomalaiseen kahdesta 
ammattiryhmästä koostuvaan laadulliseen aineistoon, minkä taustalla yhteis-
kunnallinen tilanne, tukijärjestelmät ja -politiikka ovat tunnistettuja toimintaympä-
ristön olosuhteita. 

Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että toimittajilla ja päälliköillä on ammatti-
spesifejä pääsyreittejä suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesissa määriteltyi-
hin ansiotyön kokemuksen kategorioihin. Työuralle kiinnittymässä olevien toimit-
tajien ja toimihenkilöiden ryhmät oletettavasti toimivat kokemuksen kategorioihin 
pääsyn vertailussa ja todentamisessa hyödyllisellä tavalla. Toiminnan rajoittu-
misen hypoteesin näkökulmasta voidaan työttömyyden lähtökohdaksi olettaa, 
että toimittajan ja päällikön ammattiin sisältyy keskimääräistä korkeamman tulo-
tason lisäksi myös proaktiivista toimintaa tukevia elementtejä. Tulevaisuuden 
suunnitelmien vaarantuminen puolestaan on oletettavasti tärkeä näköala erityi-
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sesti työuralle kiinnittymisen vaiheessa olevien työttömyyttä tarkasteltaessa. 
Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen ja yhteiskunnan suodattavat mekanismit ole-
tettavasti kohdataan eri tavoin työuran eri vaiheissa, jolloin koetut ongelmat ja 
mahdollisuudet niiden ratkaisemiseksi oletettavasti voivat eriytyä. 

Näiden kolmen näkökulman eroteltavuuden takia on vielä syytä tehdä jaottelu 
yhteiskunnan suodattavien mekanismien ja työttömyyden kokemusta vuorovai-
kutuksen tasolla muovaavien tekijöiden välillä. Yhteiskunnan suodattavilla me-
kanismeilla tarkoitetaan työttömiin kohdistuvia rakenteellisia ja hallinnollisia jär-
jestelmiä ja toimenpiteitä. Työttömyyden kokemusta muovaavilla tekijöillä puo-
lestaan viitataan sosiaaliseen vuorovaikutukseen.  
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4 TUTKIMUSONGELMA JA TAVOITTEET 

Tutkimuksessa tarkastellaan toimittajien ja päälliköiden ammattiryhmissä kuvail-
tua selviytymistä työttömyydessä 1990-luvun alkupuolen laman ajan työmarkki-
noilla siten, että tarkastelu toteutetaan koko työuran mittaisena alkaen työuralle 
kiinnittymisen vaiheesta ja päättyen eläkkeelle siirtymiseen ja eläkkeellä olemi-
seen. Tarkastelun tavoitteena on luoda käsitys toimittajien ja päälliköiden am-
mattitaustan, -orientaation ja työmarkkinatoiminnan yhteydestä työttömyyden 
kokemuksen muodostumiseen ja työttömyydessä selviytymiseen koko työuran 
mitalla niin, että asetelmassa nähdään yksilölliset elämäntilanteet ja historiat, 
mitä tulkitaan suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan rajoittumisen hypo-
teesien sekä sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen ja yhteiskunnan suodattavien 
mekanismien perusteella muodostetussa teoreettisessa taustassa. Selviytymi-
nen suhteutetaan sosiaalisiin ja taloudellisiin taustoihin sekä selviytymiselle 
asetettuihin yhteiskunnallisiin ehtoihin ja mahdollisuuksiin. Tämänkaltaisella 
asetelmalla operoivalle työttömyystutkimukselle on tilaus erilaisissa yhteiskun-
nallisissa asetelmissa. Vaikka työttömyyteen reagoimisessa on oletettavasti 
yleiset ja toistuvat piirteet, eriytyy selviytymisen mahdollisuus ja työttömyyden 
kokemus yhteiskunnan ja työmarkkinoiden ja niiden muutosten kontekstissa.  

Tutkimuksen pääkysymys on, miten ammattitausta, ammatillinen osaaminen ja  
-orientaatio sekä niihin nojaava ammatti-identiteetti ovat yhteydessä työttömiksi 
jääneiden toimittajien ja päälliköiden sekä työuralle kiinnittymässä olevien toimi-
henkilöiden ja toimittajien toimintaan työmarkkinoilla, työttömyyden kokemiseen 
ja työttömyydessä selviytymiseen. Tätä selvitetään tarkemmin analysoimalla 
aineistossa, minkälainen on toimittajien ja päälliköiden työmarkkinoilla kuvaile-
man toiminnan toistuvuuden perusteella nähtävissä oleva työttömyyden kova 
ydin ja minkälainen variaatio sen ympärille muodostuu työuran vaiheiden välillä 
ja niiden sisällä sekä tutkimusryhmien välillä. Ammattitaustan ja työttömyydessä 
selviytymisen yhteyttä tarkastellaan lisäksi hahmottamalla, kuinka muutoksen 
mahdollisuus sekä ammatillisten ja ammatillisesti orientoituneiden toiminnan 
vaihtoehtojen etsiminen ja käyttäminen voivat olla yhteydessä työuralla kerty-
neeseen osaamiseen ja tietämykseen ja työuralle asetettuihin tavoitteisiin.  

Tutkimuksen pääkysymys pohjustaa selviytymisen mahdollisuuden merkityksen 
tarkastelun tutkimusaineistossa. Tällöin kysymys on siitä, miten selviytymisen 
mahdollisuus toimintaympäristön ominaisuutena on yhteydessä selviytymiskäyt-
täytymiseen ja selviytymisen laatuun. Samalla voidaan kysyä ja tarkastella sitä, 
mitkä toimintaympäristön tekijät ja ennen muuta yhteiskunnan suodattavat me-
kanismit tutkimusjoukon työttömien kuvausten perusteella kannustavat selviy-
tymiseen ja mitkä tekijät eivät kannusta tai heikentävät motivaatiota. 

Toiseksi analysoidaan, kuinka toiminta, sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet 
kuvaillaan selviytymisen näkökulmasta tutkimusjoukossa, ammattiryhmissä se-
kä miesten ja naisten tarinoissa huomioon ottaen työuran vaiheet ja perhe-
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elämän tyypit. Aineiston sisäistä aikajanaa hyödynnetään selviytymisen ja so-
peutumisen vaihtelun hahmottamisessa yksilötasolla ja tutkimusjoukossa niin, 
että ennen muuta työmarkkinakonteksti tulee huomioon otetuksi.  

Kolmanneksi analysoidaan kuinka muutos ja jatkuvuus on vuosien 1993 ja 1995 
tarinoiden perusteella nähtävissä ja mitä sosiaalisia ja taloudellisia yhteyksiä 
niiden taustalta on löydettävissä, mitä täydennetään hahmottamalla kuinka 
muutos ja jatkuvuus piirtyy esiin vuoden 2011 jatkokyselyn perusteella. Tarkas-
telussa suhteutetaan työttömyydessä kuvaillut ongelmat ja selviytyminen vuoro-
vaikutuksen ja yksilöiden käytössä olevien resurssien kokonaisuuteen, jolloin 
siihen sisältyvät työmarkkinoille liittyvien ja taloudellisten tekijöiden lisäksi sosi-
aalinen tuki, henkinen hyvinvointi ja koettu terveys. Henkisellä hyvinvoinnilla 
oletetaan tutkimusspesifien taustahypoteesien mukaisesti olevan tärkeä merki-
tys yhteydessä toimintakykyyn ja selviytymiseen. Tämän tarkastelun sisällä sel-
vitetään myös onko työttömyyden, henkisen hyvinvoinnin ja selviytymisen väliltä 
löydettävissä yhteyksiä, joita ei aikaisemmassa tutkimuksessa ole havaittu? 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa kahdella tasolla ymmärrettävissä olevia tu-
loksia. Ensimmäisellä tasolla tarkoitetaan rajatun aineiston sisäisiä yhteyksiä ja 
prosesseja, työttömyyteen reagoimisen tapoja ja selviytymisen malleja. Tällöin 
tavoitteena on työmarkkinatoiminnan, ammatillisen tarkastelun ja selviytymisen 
lisäksi muodostaa käsitys tutkimusjoukon jäsenten kuvailemasta vuorovaikutuk-
sen ja selviytymisen kokonaisuudesta aikaan sidottuna prosessina. Toisella ta-
solla tavoitteena on aineistopohjaisten tulosten perusteella muodostaa oletuksia 
niistä tekijöistä ja yhteyksistä, jotka voisivat olla toimihenkilötyöttömyyden ja 
työttömyyden ilmiön ymmärtämisen kannalta tärkeitä. Tavoitteena ei ole tilastol-
lisille tutkimukselle tyypillinen yleistäminen, vaan rajattuun kvalitatiivisen aineis-
toon perustuvan tutkimuksen tulosten laajemmasta suhteuttamisesta tutkitta-
vaan ilmiöön. Tuloksia tarkastellaan suhteellisen piilokurjistumisen (Jahoda, 
1982) ja toiminnan rajoittumisen (Fryer & Payne, 1984) hypoteesin sekä sosiaa-
lisen ulkopuolelle jäämisen (Kronauer, 1998) ja yhteiskunnan suodattavien me-
kanismien (Vähätalo, 1996) näkökulmasta. Tavoite on määritellä niiden edut ja 
rajoitukset työttömyyden ymmärtämisessä. 
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5  AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tutkimusaineisto perustuu Kansanrunousarkiston ja Toimihenkilöjärjestöjen 
Sivistysliiton 1990-luvun alkupuolen laman syvimpänä vuonna 1993 toteutta-
maan Työttömän tarina -kirjoituskilpailuun. Kilpailuun osallistui lähes 1 200 kir-
joittajaa, jonka osallistujista poimittiin tätä tutkimusta varten ammattinimikkeiden 
perusteella kaikki toimittajat (N=15) ja sen rinnalle lähes samansuuruinen ryh-
mä ylemmän keskijohdon asemista työttömäksi jääneitä ihmisiä (N=12). Koska 
toimittajien ryhmässä oli myös nuorempia jäseniä, poimittiin tutkimusasetelman 
täydentämiseksi joukko työuran alkuvaiheissa olevia toimihenkilösuuntautuneita 
ihmisiä (N=7). Tutkimusjoukko antaa mahdollisuuden tarkastella ja vertailla työt-
tömyyttä paitsi kahdessa ammattiryhmässä ja sukupuolen perusteella myös 
koko työuralla eli työelämään kiinnittymisen vaiheesta aina eläkkeelle asti. 

Työttömän tarinan aineistoa on tutkimuksessa aikaisemmin hyödyntänyt Kort-
teinen (Kortteinen & Tuomikoski, 1998), ja siitä on julkaistu antologia (Laakso-
nen & Piela, 1993).  

 
5.1  Tutkimusjoukko 

Tutkimusjoukko esitellään taulukossa 7 taustatietojen mukaan ja heihin liitetään 
empiirisen osan (luku 6) luettavuutta varten tunnistamisnumero. Numerointi ei 
etene pienimmästä suurimpaan siksi, että tutkimusjoukosta analysoitiin aikai-
semmassa raportissa (Raito, 2008) ikäryhmä 36 55-vuotiaat ja tähän tutkimuk-
seen mukaan otettiin tutkimusjoukon 21 35-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden ikä-
ryhmä.  

Tutkimusjoukossa on 19 naista ja 15 miestä. Naisissa on 11 toimittajaa, joista 
kolme on työuralle kiinnittymisen vaiheessa sekä viisi päällikköä ja kolme työ-
uralle kiinnittymässä olevaa toimihenkilöä. Miehissä on neljä toimittajaa, joista 
kaksi on työuralle kiinnittymisen vaiheessa, seitsemän päällikköä ja neljä työ-
uralle kiinnittymässä olevaa toimihenkilöä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 35-
vuotiaita tai nuorempia on 12, joissa on kuusi miestä ja naista. 36 55-vuotiaita 
on 17, joissa on seitsemän miestä ja kymmenen naista. 56-vuotiaita tai sitä 
vanhempia on viisi, joissa on kaksi miestä ja kolme naista. Nuorimman ikäryh-
män jäseniä kutsutaan työuralle kiinnittymässä oleviksi toimittajiksi tai toimihen-
kilöiksi siksi, että tutkimusongelman kannalta heidän olennaisin ominaisuutensa 
on iän sijaan työuran vaihe. Toisaalta ryhmän yli 30-vuotiaita ei voi määritellä 
nuoriksi sillä perusteella, että vakiintuminen työelämässä ei ole toteutunut. 

Taulukosta 7 käy ilmi, että toimittajista 12 on työskennellyt lehdistössä ja kolme 
sähköisessä mediassa. Päälliköt ovat kaikki työskennelleet ylemmän keskijoh-
don tehtävissä. Työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden työkokemuk-
sen voidaan taulukon 7 tietoja tarkentaen todeta olevan pääosalla melko lyhyt, 
mutta osalla jo usean vuoden mittainen ja melko monipuolinen. 
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Taulukko 7. Tutkimusjoukon jäsenet sukupuolen, ammatin, iän, koulutuksen, perhetyypin 
ja asuinseudun mukaan esitettynä. 
Toimittajanaiset 
Numero Ikäryhmä  Ammattitausta  Koulutus  Perhetyyppi  Asuinseutu  
Nro  1   36-40   Printtimedia      Korkea-aste      Yksinhuoltaja,  lapsia     Etelä-Suomi  
Nro  2   41-45   Sähköinen  media      Korkea-aste**     Avioliitto,  lapsia     Itä-Suomi  
Nro  3     41-45   Printtimedia      Korkea-aste      Avioliitto,  lapsia     Etelä-Suomi  
Nro  4   41-45   Printtimedia      Ei  tietoa      Ei  perhettä     Etelä-Suomi  
Nro  5   46-50   Printtimedia      Keskiaste      Avioliitto,  lapsia     Etelä-Suomi  
Nro  6   51-55   Printtimedia      Korkea-aste**     Ei  perhettä     Etelä-Suomi  
Nro  18*   21-25     Printtimedia      Keskiaste      Ei  perhettä       Itä-Suomi  
Nro  19*   26-30     Sähköinen  media      Perusaste      Avioliitto,  ei  lapsia       Etelä-Suomi  
Nro  20*   31-35   Printtimedia      Korkea-aste      Avoliitto,  ei  lapsia         Etelä-Suomi  
Nro  21   56-60     Sähköinen  media      Keskiaste      Lapset  aikuisia         Länsi-Suomi  
Nro  22   56-60     Printtimedia      Korkea-aste      Avioliitto,  lapset  aikuisia      Etelä-Suomi  
Toimittajamiehet 
Numero Ikäryhmä Ammattitausta  Koulutus  Perhetyyppi  Asuinseutu  
Nro  7   36-40   Printtimedia      Korkea-aste**     Ei  perhettä     Etelä-Suomi  
Nro  8   51-55   Printtimedia      Korkea-aste**     Avioliitto,  lapsia     Etelä-Suomi  
Nro  23*   31-35     Printtimedia      Korkea-aste**     Ei  perhettä         Etelä-Suomi  
Nro  24*   31-35     Printtimedia      Keskiaste      Ei  perhettä         Etelä-Suomi  
Päällikkönaiset 
Numero Ikäryhmä Ammattitausta  Koulutus  Perhetyyppi  Asuinseutu  
Nro  9   36-40   Toimipistepäällikkö      Keskiaste      Yksinhuoltaja,  lapsia     Itä-Suomi  
Nro  10   41-45   Rahoituspäällikkö      Korkea-aste      Yksinhuoltaja,  lapsia     Etelä-Suomi  
Nro  11   51-55   Hallintopäällikkö      Korkea-aste      Avoliitto,  lapset  aikuisia     Etelä-Suomi  
Nro  12   51-55   Markkinointipäällikkö      Korkea-aste      Avioliitto,  lapset  aikuisia    Etelä-Suomi  
Nro  25   56-60     Tuotepäällikkö      Korkea-aste      Ei  perhettä       Etelä-Suomi  
Päällikkömiehet 
Numero Ikäryhmä Ammattitausta  Koulutus  Perhetyyppi  Asuinseutu  
Nro  13   41-45   Myyntipäällikkö      Keskiaste        Elatusvelvoite     Etelä-Suomi  
Nro  14   46-50   Hallintopäällikkö      Korkea-aste      Ei  perhettä     Etelä-Suomi  
Nro  15   46-50   Talouspäällikkö      Korkea-aste      Avioliitto,  lapsia     Länsi-Suomi  
Nro  16   51-55   Tuotantopäällikkö        Perusaste      Avioliitto,  lapset  aikuisia    Länsi-Suomi  
Nro  17   51-55   Liikennepäällikkö        Perusaste      Avioliitto,  lapsia     Keski-Suomi  
Nro  26   56-60     Tuotantopäällikkö      Perusaste      Avioliitto,  lapset  aikuisia      Keski-Suomi    
Nro  27   61-65     Kuljetuspäällikkö      Perusaste      Avioliitto,  lapset  aikuisia      Keski-Suomi  
Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilönaiset 
Numero Ikäryhmä  Ammattitausta  Koulutus  Perhetyyppi    Asuinseutu  
Nro  28   21-25     Myyjä      Keskiaste          Avioliitto,  lapsia         Keski-Suomi  
Nro  29   26-30     Atk-ala      Keskiaste          Avioliitto,  ei  lapsia         Itä-Suomi  
Nro  30   31-35     Toimistotöitä      Keskiaste      Avioliitto,  lapsia         Itä-Suomi  
Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilömiehet 
Numero Ikäryhmä   Ammattitausta  Koulutus  Perhetyyppi    Asuinseutu 
Nro  31   21-25     Virastotehtäviä      Keskiaste          Ei  perhettä         Etelä-Suomi  
Nro  32   26-30     Myyntityö      Korkea-aste**     Avioliitto,  lapsia         Länsi-Suomi  
Nro  33   31-35     Virastotehtäviä      Keskiaste      Ei  perhettä         Etelä-Suomi  
Nro  34   26-30   Laitos-,  myyntityö,  rakennusala   Keskiaste      Avoliitto,  ei  lapsia     Keski-Suomi  

*  Tähtimerkintä  toimittajien  kohdalla  numerosarakkeessa  merkitsee  työuralle  kiinnittymisen  vaihetta.  
*  *  Kaksoistähtimerkintä  koulutussarakkeessa  tarkoittaa  sitä,  että  yliopisto-opinnot  ovat  keskeneräiset.  
  
Tutkimusjoukossa on 24 perheellistä ja kymmenen perheetöntä. Perheellisissä 
on kolme yksinhuoltajaa ja yksi elatusvelvollinen. Koulutustaso on keskimäärin 
melko korkea. Tutkimusjoukossa on 16 korkea-asteen, 12 keskiasteen ja viisi 
perusasteen suorittanutta. Yhden koulutuksesta ei ole tietoja. Keskiasteen suo-
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rittaneista kolmen yliopisto-opintojen voidaan tulkita jääneen kesken. Asuinseu-
duissa Pohjois-Suomi ei ole edustettuna, mutta synnyin- tai työpaikkojen sijain-
tien perusteella katsottuna on Suomi yleisellä maantieteellisellä tasolla katettu. 

Tutkimusongelman kannalta olennaista on hahmottaa tutkimusjoukon asema 
suhteessa työmarkkinoihin. 36 55-vuotiaiden voidaan arvioida edustavan työt-
tömyyden kovaa ydintä siksi, että he olivat kiinnittyneet työelämään ja joutuivat 
ratkomaan työttömyyden problematiikkaa suoraan suhteessa työmarkkinoihin. 
Sitä vanhemmassa ryhmässä selviytymistä oli mahdollista lähestyä eläkeratkai-
sujen näkökulmasta, kun taas työuralle kiinnittymässä olevien toimittajien ja 
toimihenkilöiden ryhmässä esimerkiksi opiskelu tai urasuuntautumisen vaihta-
minen olivat todennäköisesti läheisemmältä tuntuvia vaihtoehtoja kuin työuralle 
jo kiinnittyneiden keskuudessa. Periaatteessa opiskelu ja ammatin vaihtaminen 
kuitenkin olivat selviytymisstrategiana kaikkien ryhmien käytettävissä. 

 

5.2 Aineiston keruu  

Tutkimusaineisto on kerätty kolmessa ajallisessa pisteessä. 1993 ja 1995 kerät-
tiin tarina-aineisto ja 2011 toteutettiin seurantakysely. Tutkimusjoukon vuonna 
1993 kirjoittamat työttömän tarinat muodostavat noin puolet tarina-aineistosta, 
jonka toinen osa kerättiin yhteistyössä Kansanrunousarkiston kanssa niin, että 
tutkimusjoukon jäseniltä kysyttiin 1994 loppupuolella halukkuutta joko kirjoittaa 
jatko-osa 1993 työttömän tarinalle tai tulla haastatelluksi samasta aihepiiristä 
(liite 1 ja 2). Haastattelut oli mahdollista toteuttaa kasvokkain tai puhelimitse. 
Aineistonkeruuta yhtenäistettiin tutkimuksen teemat sisältävällä kirjoitusohjeella 
(liite 3). Se postitettiin tutkimusjoukon kirjoittavilla jäsenille ja sitä käytettiin 
haastattelurunkona (liite 4). Lisäksi tutkimusjoukon jäsenet täyttivät erillisen ky-
selylomakkeen (liite 5), jossa tiedusteltiin toimintaa työmarkkinoilla, koulutusta, 
taloutta ja terveyttä koskevia taustatietoja. Ensimmäiset kirjoitetut tekstit tulivat 
kesän 1995 kynnyksellä ja viimeiset puoli vuotta myöhemmin marraskuussa. 

Vuoden 2011 toukokuussa lähestyttiin vuonna 1995 tarina-aineistoa tuottaneita 
tutkimusjoukon jäseniä seurantakyselylomakkeella (liite 8). Heitä oli alun perin 
31, joista kolmeen ei enää voitu saada yhteyttä. Kyselylomakkeita lähetettiin 28 
henkilölle, joista vastauksensa antoi 22. Vastausprosentti oli 79. Seuranta-
kyselyssä ei pyydetty kirjoittamaan jatko-osaa työttömän tarinalle, vaan vas-
taamaan kysymyksiin työmarkkina-asemasta, työuran etenemisestä vuoden 
1995 jälkeen, taloudellisesta tilanteesta, perheestä, terveydentilasta ja 1990-
luvun alun työttömyydestä kokemuksena. Lisäksi tarjottiin mahdollisuus kuvailla 
laajemmin edellä kyseltyjä asioita tai elämänkulkua. Laajempia kuvauksia kirjoit-
ti 13 vastaajaa mitan vaihdellessa tekstikappaleesta yli liuskan kokonaisuuksiin. 
Seurantakysely lähetettiin kirjepostina (liite 6). Siihen oli mahdollista vastata 
kirjeitse, sähköpostina tai puhelinhaastatteluna. Viimeistä vaihtoehtoa ei valin-
nut kukaan ja sähköpostivastauksia tuli yksi, joten perinteinen kyselylomake oli 
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tehokkain tiedonkeruun väline. Osa ilmaisi valmiutensa vastata mahdollisiin li-
säkysymyksiin puhelimitse, mille ei aiheutunut tarvetta. Kyselylomake lähetettiin 
toistamiseen (liite 7) niille tutkimusjoukon jäsenille, jotka eivät ensimmäisellä 
kerralla vastanneet. Seurantakyselyn perustelut ja anti käsitellään luvussa 7.5 
Työttömyydessä selviytyminen vuonna 2011 tarkasteltuna.  

Tutkimusjoukon jäsenet esitellään aineiston tyypin mukaan taulukossa 8.  

Taulukko 8. Tutkimusjoukon jäsenet sukupuolen, ammattiryhmän, tarina-aineiston tyypin 
ja jatkokyselyyn osallistumisen mukaan esitettynä. 
Toimittajanaiset  Aineistotyyppi  Jatkokyselyyn 
Numero Vuosi 1993 Vuosi 1995  osallistuminen 
Nro  1   Kirjoitus   Ei  aineistoa      Ei  
Nro  2   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  3   Kirjoitus   Haastattelu      Kyllä  
Nro  4   Kirjoitus   Ei  aineistoa      Ei  
Nro  5   Kirjoitus   Kirjoitus      Ei  
Nro  6   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  18   Kirjoitus   Puhelinhaastattelu      Kyllä  
Nro  19   Kirjoitus   Haastattelu      Kyllä  
Nro  20   Kirjoitus   Kirjoitus      Ei  
Nro  21   Kirjoitus   Puhelinhaastattelu      Kyllä  
Nro  22   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Toimittajamiehet 
Nro  7   Kirjoitus   Haastattelu      Ei  
Nro  8   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  23   Kirjoitus   Haastattelu      Ei  
Nro  24   Kirjoitus   Kirjoitus      Ei  
Päällikkönaiset 
Nro  9   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  10   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  11   Kirjoitus   Kirjoitus  ja  puhelinhaastattelu   Kyllä  
Nro  12   Kirjoitus   Haastattelu      Kyllä  
Nro  25   Kirjoitus   Ei  aineistoa      Ei  
Päällikkömiehet 
Nro  13   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  14   Kirjoitus   Kirjoitus      Ei  
Nro  15   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  16   Kirjoitus   Haastattelu      Kyllä  
Nro  17   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  26   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Nro  27   Kirjoitus   Haastattelu      Kyllä  
Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilönaiset 
Nro  28   Kirjoitus   Haastattelu      Kyllä  
Nro  29   Kirjoitus   Puhelinhaastattelu      Ei  
Nro  30   Kirjoitus   Kirjoitus      Kyllä  
Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilömiehet 
Nro  31         Kirjoitus   Haastattelu         Ei  
Nro  32         Kirjoitus   Haastattelu         Ei  
Nro  33         Kirjoitus   Puhelinhaastattelu         Kyllä  
Nro  34         Kirjoitus   Haastattelu         Kyllä  
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Vuoden 1993 yhteensä 34 kirjoitettua tekstiä seurasi 1995 yhteensä 16 kirjoitus-
ta ja 15 haastattelua, joista 11 tehtiin kasvokkain ja neljä puhelimitse. Lisäksi 
yhtä kirjoitusta täydennettiin puhelinhaastattelulla siksi, että siten pystyttiin tar-
kentamaan kirjoitetun tarinan työmarkkinatoiminnan kuvailussa havaittuja puut-
teita. Kolmelta tutkimusjoukon jäseneltä on käytössä vain vuoden 1993 kirjoitet-
tu tarina. Ne täydentävät työttömyyden lähtökohtien kuvailuja. Tutkimusjoukon 
työuralle kiinnittymässä olleet jäsenet suosivat vuonna 1995 haastatteluja ai-
neistonkeruun muotona, kun työuralle jo kiinnittyneet toimittajat ja päälliköt puo-
lestaan ryhtyivät useimmiten kirjoittamiseen. Aineistoa kuitenkin kertyi eri muo-
doissa työuran kaikista vaiheista riittävästi. Aineistonkeruu haastatteluineen ja 
käsittely analysointia varten ovat tutkijan toteuttamia.  

Kokonaisuutena kysymyksessä on noin 2 000 konekirjoitusliuskan ja 22 seuran-
takyselylomakkeen laajuinen pitkittäinen seuranta-aineisto 1990-luvun alkupuo-
len laman ajan työttömyydestä. Aineiston sisäinen aikajana vaihtelee vuodesta 
vuosikymmeniin. Ääripäät ovat keskittyminen työttömyyden taustojen ja alku-
vaiheiden kuvailuun ja tarinan aloittaminen lapsuuden kuvauksista, mitä seuraa 
yhtenäinen tarinalinja aina vuoden 2011 seurantakyselyyn asti.  

  

5.3 Aineiston kuvaus 

1990-luvun alkupuolelle sijoittuvat työttömien tarinat ovat lamakontekstissa ker-
tomuksia vaikeissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa eletystä elämästä. Vaikka 
lama tarkoitti työmarkkinoilla yksilön kannalta toiminnan rajoituksia, sitä ohjaile-
via ja pakottavia tekijöitä, käsitetään tarinat tutkimusjoukon jäsenten tietoisesti 
kirjoittaen tai kertoen rakentamiksi elämänkulun kuvauksiksi. He ovat elämänsä 
kokonaisuudesta valinneet ne tapahtumat ja henkilöt, jotka annetun teeman 
Työttömän tarina alla ovat halunneet tuoda esiin. Näiden valintojen jälkeen he 

luokittelevat ja määrittelevät tapahtumia, henkilöitä ja vuorovaikutussuhteita se-
kä omaa henkilöään ja sen suhdetta tarinoissa kuvattuihin toimintaympäristöi-
hin, tapahtumiin ja henkilöihin. Aineistossa on perusteiltaan kysymys kahdessa 
ajallisessa pisteessä konstruoiduista temaattisista koettua elämää kuvailevista 
tarinoista, joihin sisältyy valikoituja omaelämäkerrallisia piirteitä kuten esimer-
kiksi lapsuuden tapahtumia ja henkilöitä. Kirjoitetut ja kerrotut tarinat käsitetään 
intentionaalisiksi, tietoisesti ja tavoitteellisesti konstruoiduiksi kuvauksiksi koke-
muksina välittyneestä eletystä elämästä. (Vilkko, 1990, 82 85; Bruner, 2004; 
Sulkunen & Törrönen, 1997, 14 18; Kortteinen & Tuomikoski, 1998, 22.) Seu-
rantakysely lisää tarinajatkumoon kolmannen kerrontapisteen, jonka ajallinen 
etäisyys 1990-luvun alkupuolen lamasta on noin 16 vuotta.  

Aineiston laatua suhteessa elettyyn elämään voidaan arvioida siten, että abso-
luuttista kurjistumista ei kuvailla, mutta henkisesti ja taloudellisesti vaikeita ja 
pitkittyneitä elämäntilanteita kuvaillaan. Eräät tutkimusjoukon jäsenet toivat 
1995 aineiston keruun yhteydessä esiin kokeneensa edeltäneen kahden vuo-
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den aikana niin koettelevia tapahtumia, että niiden vallitessa jatkotarina olisi 
jäänyt kirjoittamatta.  

tarvitsette myös epäonnistujan tarinan. Vastaus tutkimukseenne: Edelleen työ-

tön. Minä kärsin, lapsi kärsii. Taloudellinen tilanne entistä surkeamp i-

si otsikoksi: elämä   Ehkäpä kirjoitan vielä tästä kuri-

(Nro 10, päällikkönainen). 

Muutama viikko tutkimuksesta poisjäämiseen viitanneen vastauksen jälkeen 
päällikkönainen nro 10 lähetti hieman alle 40 konekirjoitusliuskan pituisen ehyen 
tarinan. Se alkoi vuodesta 1993 ja päättyi kirjoitushetkeen. Elämäntilanteen vai-
keutumisen aiheuttanut asuntovelkaongelma oli ratkaistu. Elämän kuvailtiin vää-
rien valintojen sarjan sijaan kääntyneen selviytymiseksi uusien haasteiden 
eteen. Seurantakyselyssä 2011 päällikkönainen nro 10 kuvailee omaehtoisesti 
asetelmaa vielä uudelleen, ja arvioi sen vaikutuksia elämäntilanteeseen. 

Kirjoituskilpailusta valikoitu otos tarkoittaa aineiston rajautumista suhteessa tut-
kittavaan ilmiöön siksi, että on oletettavaa, että vaikeimmissa tai parhaimmissa 
elämäntilanteissa olevat ihmiset eivät ole työttömän tarinoiden kirjoittajiksi ryh-
tyneet. Vuoden 1995 aineiston keruussa oli neljä kieltäytyjää, joista saatiin ke-
rättyä tutkimukseen osallistumisen halukkuutta kysyttäessä tietoja siten, että 
yksi kieltäytyminen viittasi syrjäytymiseen, toinen yksityisyyden suojaamiseen, 
kolmas kiireisyyteen ja neljäs kiinnostuksen puuttumiseen. Vuoden 2011 seu-
rantakyselyssä ei osallistumishalukkuutta kysytty, joten poisjääntien arviointi on 
oletusten varassa, mutta syynä todennäköisesti on syrjäytyminen tai elämänti-
lanteiden muutokset, joiden jälkeen paluu 1990-luvun alkupuolen tapahtumiin ja 
kokemuksiin ei enää ole tuntunut tarpeelliselta tai kiinnostavalta. Yksi tällainen 
muutos voi olla myös uudelleentyöllistyminen ja pärjääminen.  

Aineistoa määrittelevä tekijä on tutkimusjoukon valinta siten, että se kohdentuu 
toimittajiin ja mahdollistaa ammattiryhmävertailun päälliköiden kanssa. He ovat 
ammattiryhmiensä edustajia ja siinä mielessä myös asiantuntijoita. Missä mää-
rin tutkimusjoukko edustaa laajemmin toimittajakuntaa ja päälliköitä ja työuran 
eri vaiheita on rajallisesti pääteltävissä taulukosta 7. Ammattinimikkeiden, ku-
vailtujen työtehtävien, koulutusvalintojen ja -tason perusteella tutkimusjoukon 
jäsenet ovat tavallisia ammattikuntiensa edustajia. Työurien kuvailujen perus-
teella he näyttävät vastaavan käsitystä uralla pärjänneistä ammattilaisista. Muu-
toin he näyttävät olevan ikäryhmiensä keskiluokkaisia tai materiaalisesti vastaa-
vaan asemaan tähdänneitä henkilöitä, jotka taustoiltaan ovat useammin maata-
lous- ja työläisperheistä kuin keskiluokkaisia. Maaseututausta korostuu työuralle 
kiinnittyneiden ja kaupunkitausta työuralle kiinnittymässä olevien ryhmässä. 

Teoreettiseen taustoitukseen nojaten voidaan tämän tutkimuksen todeta sijoit-
tuvan suurtyöttömyyden aikaan, jolloin valikoitumisen vaikutus työttömäksi jää-
misessä voidaan olettaa tavallista alhaisemmaksi (Fryer, 1997). Toisaalta työra-
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joitteita tutkimusjoukon valintakriteerinä 1990-luvun laman aikana käyttäneen 
suomalaistutkimuksen määritelmien perusteella (Mannila, 1993, 55 59, 87) voi-
daan arvioida, että nyt kysymyksessä olevan tutkimusjoukon jäsenet eivät itse 
raportoidun terveydentilan perusteella olisi tulleet valikoiduksi työrajoitteisille 
ihmisille suunnattuihin projekteihin tai tutkimuksiin. Täysin erillisistä ryhmistä ei 
kuitenkaan ole kysymys, sillä edellä mainitussa tutkimuksessa oli myös vakaan 
palkkatyöuran ryhmä. (Mannila, 1993, 62.) Toisaalta syrjäytymistä indikoivat 
tekijät kuten runsas alkoholinkäyttö, alhainen peruskoulutus, naimattomuus tai 
eronneisuus, heikko asuintaso ja työttömyyskassan jäsenyyden puuttuminen 
ovat työmarkkinoita läpäiseviä tekijöitä. (Mannila, 1993, 90.) 

Tarkentava määrittely voidaan vielä tehdä sillä perusteella, että kirjoittaminen 
itsessään on osoitus aktiivisuudesta. Se on keino dokumentoida, jäsentää, tulki-
ta, ymmärtää ja tehdä ymmärrettäväksi. Kirjoituskilpailuun osallistuneiden voi-
daan olettaa olevan keskivertotyöttömiä aktiivisempia työttömyyden aiheutta-
man ongelman pohtijoita, millä voi olla seurauksensa selviytymisen kannalta. 
Toisin sanoen voi olla niin, että tutkimusjoukon jäsenillä on selviytymisen re-
sursseja enemmän käytettävissä kuin työttömillä keskimäärin esimerkiksi siten, 
että kirjoittaminen on yhteydessä selviytymistä edistäväksi havaitun realististen 
tilannearvioiden tekemisen ja ongelmanratkaisuun pyrkivän selviytymisstrategi-
an kanssa (Mantler ym., 2005). Lisäksi toimittajien erityispiirre on ammattitaito 
kirjoittamisessa, aihepiirien käsittelyssä, tarinoiden rakenteiden jäsentämisessä 
ja muokkaamisessa. Koettujen asioiden käsitteleminen kirjoittamalla voidaan 
siten olettaa toimittajille tavallista luontevammaksi toimintamalliksi. 

Tutkimusaineisto ei ole edustava otos 1990-luvun alkupuolen työttömistä toimit-
tajista ja päälliköistä saati toimihenkilötyöttömistä tai työttömistä. Aineisto on 
rajautunut, mutta edellistä tarkemmin on vaikea arvioida, millä tavalla se on ra-
jautunut, ja otos on vino, mutta käytettävissä olevan tiedon perusteella ei voida 
luotettavasti arvioida, missä määrin se on vino. Toisaalta vaikka otosta ei voida 
pitää edustavana, on se ainutkertainen, sisällöllisesti rikas ja monivivahteinen 
1990-luvun alkupuolen syvän laman kontekstiin liittyvä kokonaisuus, jonka 
avaama näköala on esimerkiksi työttömyyden kokemuksen ymmärtämisen kan-
nalta merkittävä, ja joka eräillä tasoillaan kuten työttömyyteen reagoimisessa on 
jopa ajattoman oloinen. Otos on käyttökelpoinen niin, että sen perusteella ei 
voida tehdä yleistyksiä, mutta sen perusteella voidaan muotoilla oletuksia ja 
käydä keskustelua muun tutkimuksen kanssa. Saman Työttömän tarina kirjoi-
tuskilpailun tekstejä tutkimuksessa käyttäneen Kortteisen mukaan aineiston pe-
rusteella on mahdollista erottaa toistuvuutta ja selviytymistapojen malleja (Kort-
teinen & Tuomikoski, 1998, 22), jolloin tässä tutkimuksessa on esimerkiksi am-
mattitaustaan nojaten mahdollista muotoilla oletuksia työttömyyden ja selviyty-
misen yhteyksistä. 

Voidaan myös kysyä, voisivatko tulokset olla yleistettävissä mahdollisuuksien 
tasolla. (Peräkylä, 1995, 47 49.) Keskeistä ei silloin ole, miten levinneitä kuva-
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tut toiminnan, vuorovaikutuksen ja selviytymisen mallit ovat, vaan millä edelly-
tyksillä ne voisivat olla laajemmin mahdollisia toimittajien ja päälliköiden ammat-
tiryhmissä ja niiden lisäksi ehkä myös muissa ammattiryhmissä. 

Kvalitatiivinen pitkittäisaineisto antaa tilastolliseen tutkimusotteeseen, suuriin 
otoksiin ja muuttujien välisten yhteyksien todentamiseen verrattuna syventävän 
ja ymmärtämisen pyrkimystä tukevan näkökulman tutkittavaan ilmiöön. Työttö-
myys, sen kokeminen ja selviytyminen saadaan hahmotettua ajassa etenevänä 
yksilötason tapahtumakulkuna, mistä on löydettävissä muutosta ja jatkuvuutta 
ajatellen sellaisia toimintamalleja, vuorovaikutusta, yksityiskohtaisuutta ja moni-
vivahteisuutta, mitä ei tilastolliseen edustavuuteen tähtäävällä tutkimuksella ole 
saavutettavissa. Lisäksi kvalitatiivinen aineisto soveltuu erittäin hyvin sen tar-
kastelemiseen, mitkä olosuhdetekijät tai yhteiskunnan toimenpiteet työttömät 
itse kokevat selviytymisen kannalta kannustavaksi ja motivoivaksi. Tuloksia voi-
daan hyödyntää esimerkiksi jatkotutkimuksen aiheiden ja hypoteesien määritte-
lyssä sekä työttömien tukemisen toimenpidesuositusten muotoilemisessa. 

Nämä lähtökohdat huomioon ottaen tutkimusaineisto antaa edellytykset tarkas-
tella tutkimusjoukon toimittajien ja päälliköiden ja työuralle kiinnittymässä olevi-
en toimihenkilöiden kuvailemaa toimintaa ja vuorovaikutusta työmarkkinoilla ja 
niiden ulkopuolella sekä ammattitaustan ja -orientaation, talouden, vuorovaiku-
tuksen ja yksilöllisten resurssien yhteyttä työttömyyteen ja selviytymiseen. 

 

5.4  Aineiston analyysi 

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita työttömien toimittajien ja päälliköiden työ-
uran eri vaiheissa kuvailemasta selviytymisestä, jonka keskeiseksi osaksi on 
asetettu toiminta työmarkkinoilla. Teoreettisena taustana käytetään kolmea tut-
kimusspesifiä näkökulmaa työttömyyteen, jotka ovat suhteellisen piilokurjistumi-
sen hypoteesi (Jahoda, 1982), toiminnan rajoittumisen hypoteesi (Fryer & Pay-
ne, 1984) sekä sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen, suodattavien mekanismien ja 
syrjäytymisriskin problematiikka (Kronauer, 1998; Vähätalo, 1996). Niihin noja-
ten ryhdyttiin tutkimusaineistoa tarkastelemaan etukäteen määritellyn tutkimus-
ongelman ja esitutkimuksen perusteella keskeisiksi oletettujen teemojen mu-
kaan. Analysointimenetelmää voidaan kutsua toimijakeskeiseksi temaattiseksi 
ryhmittelyksi. 

Esitutkimusvaiheessa käytössä olleista vuoden 1993 työttömän tarinoista kirjoi-
tettiin teoreettisesta taustasta, lähinnä suhteellisen piilokurjistumisen ja toimin-
nan rajoittumisen hypoteeseista ja selviytymisen teemasta, johdettujen näkö-
kulmien ja tavoitteiden ohjaamana tiivistelmät, missä yhteydessä tarinoiden si-
sältöjen painotusten perusteella hahmotettiin jatkotyöskentelyn teemat. Pää-
teemaksi määriteltiin toimittajien ja päälliköiden ansiotyö, työttömyys, toiminta 
työmarkkinoilla ja selviytyminen ja alateemoiksi henkinen hyvinvointi, perhe, 
talous ja terveys. Vuoden 1995 aineiston ensimmäisen lukukerran jälkeen kävi 
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ilmeiseksi, että teemat olivat työttömyyden ilmiön ymmärtämisen kannalta olen-
naisia siten, että tarinoiden sisältämä aikajana oli syytä jaotella työttömyyteen 
johtaneeseen ja työttömyydessä selviytymisen jaksoon. Samalla teemat tarken-
nettiin. Pääteemat olivat: 1) Työttömien toimittajien ja päälliköiden toiminta työ-
markkinoilla, 2) henkinen hyvinvointi, suhteellinen piilokurjistuminen, toiminnan 
rajoittuminen, suodattavat mekanismit, 3) selviytyminen. Pääteemoihin keske-
nään eritasoisina alateemoina liittyivät: a) työyhteisö, b) irtisanomisen tapa, c) 
perhe- ja vuorovaikutus, d) muu vuorovaikutus, e) talous sekä f) terveyskäyttäy-
tyminen ja terveys. 

Analysointi toteutettiin kahdessa osassa. Ensin käytettiin työuralle kiinnittynei-
den 35 55-vuotiaiden toimittajien ja päälliköiden tarinat (N=17) ajatuksen olles-
sa että he edustavat työttömyyden kovaa ydintä siksi, että ongelma on ratkais-
tava suoraan suhteessa työmarkkinoihin. Eläkeratkaisut eivät olleet käytettävis-
sä ja opiskelijaksi ryhtymisen esteenä oletettavasti oli elämänvaiheeseen liitty-
viä tekijöitä kuten perheen elättäminen. Toisessa vaiheessa käytettiin työuralle 
kiinnittymässä olevien alle 35-vuotiaiden toimittajien ja toimihenkilöiden (N=12) 
sekä yli 55-vuotiaiden toimittajien ja päälliköiden tarinat (N=5) ajatuksen ollessa 
että näitä ryhmiä voidaan vertailla 35 55-vuotiaisiin toimittajiin ja päälliköihin ja 
muodostaa ehyt kuva ammattitaustan ja -orientaation yhteydestä työttömyydes-
sä selviytymiseen.  

Tutkimuksessa sovellettu ammattiryhmiä koko työuran mitalla vertaileva toimija-
keskeinen teema-analyysi voidaan jakaa tutkimuksen ensimmäisen vaiheen 
viiteen työskentelyosaan ja toisen vaiheen kahteen työskentelyosaan. Ensim-
mäisen vaiheen kolmen ensimmäisen osan voidaan sanoa edustavan aineiston 
pelkistämistä ja kahden viimeisen tutkimusongelmaan vastaamista. (Alasuutari, 
1994, 30 31, 34 35.) Toisen vaiheen työskentelyosien 6 ja osittain 7:n voidaan 
jälleen sanoa edustavan aineiston pelkistämistä niin, että osa 7 merkitsi suu-
rimmaksi osaksi tutkimusongelmaan vastaamista. 

Tutkimuksen työvaiheet olivat: 
1. Esitutkimus 1993 aineistossa, jolloin siitä tiivistettiin keskeiset teemat, joihin 

nojaten kerättiin 1995 aineisto. 
2. Teoreettiseen taustaan ja tutkimusongelmaan perustuva tutkimusjoukon 

35 55-vuotiaiden jäsenten yksilötasolla toteutettu tarina- ja teemakohtainen 
analyysi. 

3. Aineiston teemallinen sisäinen vertailu, toistuvuuden ja variaation löytämi-
nen, muutoksen ja jatkuvuuden tarkastelu, ryhmittelyiden ja tyypittelyiden 
hahmottaminen. 

4. Tulosten kirjoittaminen tutkimusryhmittäisenä prosessikuvauksena jaottelul-
la työttömyyttä edeltävä aika, työttömyydessä ja työttömyydestä selviytymi-
nen. 

5. Suhteuttaminen teoreettiseen taustaan ja johtopäätösten teko. 
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6. Tutkimusjoukon alle 35- ja yli 55-vuotiaiden jäsenten yksilötasolla toteutettu 
tarina- ja teemakohtainen analyysi siten, että vertailtavuus 35 55-vuotiaiden 
ryhmän kanssa saavutettiin. 

7. Työvaiheiden 3 5 toteuttaminen koko aineistossa. 

Teemojen mukainen käytännön työskentely eteni toimijakeskeisesti siten, että 
tarkasteltavana oli yksi tutkimusjoukon jäsen ja tarina kerrallaan, jolloin teemo-
jen alle alkoi hahmottua kokonaisuuksia pala kerrallaan. Näin saatiin myös koot-
tua tutkimusongelman kannalta tärkeät yksilötasolla kuvatut prosessit niin, että 
niitä pystyttiin vertailemaan koko tutkimusjoukossa. Tällaisella aineiston poikki-
leikkaavalla teemojen mukaisella analyysilla ja ajallisesti pitkittäisellä yksilöta-
son tarkastelemisella kyettiin muodostamaan kokonaiskuva aineistosta ja poh-
timaan, miten esimerkiksi ammattitausta, työuravaihe ja sukupuoli voisivat olla 
yhteydessä selviytymiseen.  

Tässä tutkimuksessa käytetty yksilön käsite ymmärretään tutkimusaineiston 
sisäisen toimijan ja yksilön asemana erotuksena ryhmätasosta kuten toimittajat 
ja päälliköt ja erillisenä työttömyyteen yhteydessä olevista ympäristötekijöistä 
kuten ansiotyön ominaisuudet tai työmarkkinoiden tilanne. Samalla viitataan 
siihen, että yksilöiden välillä on eroja paitsi aineiston kuvauksissa myös sen ul-
kopuolella siten, että analyysissä pitäydytään aineiston sisällä. 

Tietoisuus toimittajien osaamisesta aiheiden valikoinnissa, jäsentämisessä ja 
kerronnan keinojen käyttämisessä puolsi sellaisten tutkimusvälineiden käyttä-
mistä, joilla tarinoiden tähän tasoon voisi saada otteen. Tässä aineiston erillis- 
ja osittaistarkastelussa hyödynnettiin tulkintateorian välineitä (Sulkunen & Tör-
rönen, 1997, 97 98, 109 118), sillä ajatuksella, että siten voitaisiin saada pa-
rempi käsitys kirjoittajien mahdollisista pyrkimyksistä henkilöhistorian kerron-
nassa (Vilkko, 1990, 82), joka voisi olla tekstin luennassa ja aineiston laadun 
arvioimisessa tarpeellista. 

Kvalitatiivinen tutkimus on jakautunut useisiin suuntauksiin siten, että tiukasti 
rajattuna niille on Teschin mukaan yhteistä vain kvalitatiivisen aineiston käyttö 
(1995, 55), mutta yleisemmällä tasolla on löydettävissä useita yhteisiä nimittäjiä 
kuten esimerkiksi se, että laadullisen tutkimuksen pääasiallinen työmenetelmä 
on vertailu. (1995, 94 97.) Tutkimusperinteen pääkategoriat voidaan jaotella 
tutkimuksen kohdentumisen perusteella kielen tutkimukseksi, säännönmukai-
suuksien etsimiseksi ja tekstin tai toiminnan merkityksen ymmärtämiseksi. Yk-
sittäisille tutkimuksille on tyypillistä, että ne kokoavat vaikutteita eri suuntauksis-
ta. (Tesch, 1995, 79 94.) 

Tämä tutkimus on sijoitettavissa laadullisen tutkimuksen kenttään Bertaux´n ja 
Kohlin esittämää elämäkertanäkökulmaa (1984, 215) soveltaen. Tavoitteena on 
tarkastella tietyn tutkimusjoukon elämänkulun kuvauksia sosiaalisessa ja yh-
teiskunnallisessa kontekstissa siten, että tutkimusongelman kannalta voidaan 
löytää olennaiset sosiaaliset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset suhteet ja proses-
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sit. Kyseessä ei kuitenkaan ole elämäkertatutkimus vaan työttömyystutkimus, 
joka nojaa tutkimusspesifiin teoreettiseen taustaan ja käyttää elämäkerrallisia 
piirteitä sisältävää pitkittäistä tarina-aineistoa. 

Analyysia ajatellen tässä tutkimuksessa kysymys on Teschin terminologiaa so-
veltaen säännönmukaisuuksien etsimisestä ja tekstissä kuvatun toiminnan ym-
märtämisestä (1995, 78) selviytymisen näkökulmasta etukäteen valikoiduissa 
tutkimusryhmissä. Sitä voidaan edelleen tarkentaa Kortteisen määrittelemällä 
toistuvuuden etsimisellä ja selviytymistapojen mallien rakentamisella työttömyy-
den aihepiirissä kansalaisnäkökulmaan nojaten (1998, 21 22) ja Deyn arviolla 
siitä, että toistuvuuden yhteydessä on löydettävissä myös variaatiota ja poikke-
uksia. (1993, 47.) Säännönmukaisuuksien etsiminen toteutetaan tässä tutki-
muksessa aineistosta johdetun temaattisen ryhmittelyn sisällä, jonka muodos-
tamista ohjattiin tutkimusongelman perusteella. Käytetyssä menetelmässä on 
elämäkertalähestymistavan rinnalla esimerkiksi joitakin yhtäläisyyksiä omaelä-
mäkertojen erillisteemojen analyysin kanssa (Tigerstedt, 1992), mutta myös erot 
ovat merkittävät. Esimerkiksi numeraalisia välineitä ei tässä tutkimuksessa ole 
käytetty, vaan temaattinen ryhmittely on toteutettu yleisemmällä tasolla laajem-
pia tekstiosuuksia käyttäen. Toisaalta erillinen ja osittainen tekstianalyysi (Sul-
kunen & Törrönen, 1997) tekee tästä tutkimuksesta vaikutteita eri suuntauksista 
valikoineen kokonaisuuden sen työttömien kuvaamaan arkeen kohdentuvaa 
kärkeä muuttamatta. 

Tämän tutkimuksen kanssa samantyyppistä työttömyysspesifiä teoreettista 
taustaa laadullisessa tutkimuksessa ovat aikaisemmin soveltaneet Davies ja 
Essevald (1982), Sixsmith (1999), Ball ja Orford (2002) sekä Johnson ja Jack-
son (2012). Näistä viimeisin tarkastelee johtajia, mutta edelleen voidaan sanoa, 
että ammattiryhmiä vertaileva pitkittäisasetelma tekee tämän tutkimuksen erityi-
seksi muuhun kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen työttömyystutkimukseen verrat-
taessa. 

 

5.5  Tutkimuksen viitekehys ja raportointi 

Työttömyystutkimuksen teoreettisen taustan ja tämän tutkimuksen aineiston 
tutkimusongelman kannalta tärkeiden teemojen tarkastelussa, yhteensovittami-
sessa ja analysoinnissa alkoi jo esitutkimusvaiheessa hahmottua työttömyydes-
sä selviytymisen prosessia jäsentävä mallinnus, joka tarkentui työn edetessä 
niin, että se voidaan esittää koko aineiston jäsennystapana ja laajemmassa 
mielessä tutkimuksen viitekehyksenä, jonka pohjalta myös raportin empiirinen 
osa on jäsennelty. Mallin rakentamisesta voidaan todeta, että suurimmaksi 
osaksi sen osien pohjana on teoreettisessa taustassa ja tutkimusaineistossa 
havaitut toisiaan täydentävät ainekset, mutta toisaalta osa mallin osista on läh-
töisin tutkimusaineistosta, kuten esimerkiksi irtisanomisen tyyppi ja toisaalta osa 
mallin osista on johdettu teoreettisesta taustasta, kuten esimerkiksi selviytymis-
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käyttäytymisen perusvaihtoehdot. Tässä tutkimuksessa sovellettava työttömyy-
dessä selviytymisen prosessin kaaviomalli esitellään kuvassa 1. 
  

 

Malli jakautuu vaakatasossa työttömyyttä edeltävään ja työttömyydessä selviy-
tymisen aikaan. Työttömyyttä edeltävässä ajassa tärkeiksi taustatekijöiksi on 
esitetty toisaalta ammattiin ja ansiotyöhön ja toisaalta talouteen, vuorovaikutuk-
seen ja terveyteen liittyvät seikat. Erityishuomio on annettu irtisanomiselle, joka 
on jaoteltu neljään muotoon niin, että niiden oletetaan muovaavan työttömyyden 
alkamiselle sosiaalisen erottelun ja työttömän luokittelun toteutumisen mukaiset 
eriytyvät lähtökohdat. Työttömyydessä selviytyminen on jaettu toiminnan ja ko-
kemusten alueiksi niin, että niiden perusteella oletetaan, mikäli työllistyminen ei 
toteudu, vedettävän johtopäätökset selviytymisen mahdollisuuksista. Sosiaali-
sen erottelun ja osallisuuden oletetaan muovaavan vuorovaikutuksessa työttö-
myyden kokemusta. 

Mallin tarkoituksena ei ole esittää kausaalisia yhteyksiä, eikä ennustaa syrjäy-
tymistä, vaan hahmottaa työttömyydessä selviytymistä ajassa etenevänä yksilö-
tason prosessina, johon sisältyy toistuvuuden ja pitkittymisen sekä muutoksen 
mahdollisuus. Tällöin toiminta ja kokemukset työmarkkinoilla ja niiden ulkopuoli-
sessa vuorovaikutuksessa sekä muutokset talouden ja terveyden alueella olete-
taan toistensa kanssa samanaikaisesti läsnä oleviksi lähtökohdiksi, joiden poh-
jalta selviytymistä oletetaan arvioitavan, mistä edelleen oletetaan tehtävän joh-
topäätöksiä, joilla on käsityksinä ja valintoina yhteys toimintaan.  

Johtopäätösten perusvaihtoehdoiksi on jaoteltu 1) toiminnan jatkuminen työ-
markkinoilla, 2) toiminnan pysähtyminen työmarkkinoilla, mutta jatkuminen nii-
den ulkopuolella tai 3) toiminnan lakkaaminen ja alistuva sopeutuminen. Mitään 
näistä ei kuitenkaan oleteta selviytymisen prosessin päätepisteiksi, vaan myös 
työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyvien yksilöiden oletetaan työmarkkinoilla toi-
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mivien tavoin edelleen voivan kokemusten ja havaintojen perusteella vetää uu-
sia johtopäätöksiä työmarkkinoilla selviytymisen mahdollisuuksista. Uudelleen-
työllistyminen oletetaan ratkaisuksi työttömyyden ongelmaan, mutta se voi to-
teutua laadultaan vaihtelevana. Eläke ja muilla ratkaisuilla tarkoitetaan pysyvää 
työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtymistä. 

Teoreettisessa katsauksessa esiteltyjen kvalitatiivisten tutkimusten raportointi-
tapa voidaan jaotella aineiston suorien lainausten ja taustateorioiden perusteel-
la seuraavasti: 1) aineistoa ilmentävät suorat lainaukset ovat empiirisessä 
osassa, jossa niitä avataan, tulkitaan ja kommentoidaan. Keskustelu teoreetti-
sen taustan kanssa toteutetaan empiirisen osan jälkeen, 2) keskustelua teoreet-
tisen taustan kanssa käydään yksittäisten suorien lainausten yhteydessä empii-
risessä osassa, 3) suoria lainauksia ei käytetä tai lainaukset on epäsuorina upo-
tettu tekstin sisälle tai 4) teoreettista keskustelua ei ole tai se on vähäistä. 

Tämän tutkimuksen raportoinnissa käytetään edellä olevan luettelon ensim-
mäistä mallia. Tätä perustellaan ensiksi sillä, että tasapaino yksittäisten lainaus-
ten ja taustateorioiden välillä on vaikeasti saavutettavissa ja hallittavissa, mikä 
keskusteluun ryhdyttäessä näyttää helposti vaikka tahattomasti johtavan vaiku-
telmaan yksittäisten lainausten todistusaineistona käyttämisestä, mitä ne eivät 
ole ja yleistämisestä, mihin niillä ei ole edellytyksiä. Näin ollen on parempi ensin 
muodostaa tutkimusaineistosta kokonaiskäsitys ja sitten toteuttaa vertailu taus-
tateorioiden ja niiden suhteen käydyn keskustelun kanssa. Tällöin asetelma uu-
desta tutkimuksesta saatavan ja aikaisemman tutkimustiedon välillä on niin ta-
sapainoinen, kuin se on mahdollista saavuttaa.  

Toinen perustelu on, että tämän raportin empiirisessä osassa on käytetty run-
saasti lainauksia, joiden tarkoituksena on aineistoa avaamalla lisätä tutkimuk-
sen arvioitavuutta. Teoriakeskustelun vieminen jakson sisään olisi pidentänyt 
tekstiä ja muuttanut sen vaikeasti luettavaksi tavoitellun helpon seurattavuuden 
sijaan. Joissain yksittäisten lainausten yhteydessä teoreettista keskustelua käy-
vissä raporteissa on myös nähtävissä sekavuutta siinä kuka milloinkin tekstissä 
on niin sanotusti nen tausta. Kolmannek-
si voidaan todeta, että konventionaalinen malli on yksi käytetty ja hyväksytty 
tapa raportoida tutkimus. 
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6   TOIMITTAJAT, PÄÄLLIKÖT, TYÖURALLE KIINNITTYMÄSSÄ 

OLEVAT TOIMIHENKILÖT JA TYÖTTÖMYYS 

Tutkimuksen empiirinen osa jaetaan työmarkkinoilla ja sen ulkopuolella kuvail-
tuun toimintaan ja vuorovaikutukseen siten, että työttömyyttä edeltävä ja työt-
tömyyden aika erotellaan toisistaan. Osa luvussa 5.1 esitellyistä tutkimusjoukon 
jäsenistä selviytyy myös työttömyydestä, jolla tarkoitetaan uudelleentyöllistymis-
tä, eläkkeelle siirtymistä tai muuta pysyvää ratkaisua työttömyyteen. Reittejä 
ulos työttömyydestä tarkastellaan työttömyydessä selviytymisen yhteydessä. 

 

6.1  Reitit työttömyyteen 

Tutkimusjoukko jakautuu työttömyyteen johtavia reittejä tarkasteltaessa niihin, 
joilla työuralle kiinnittyminen on toteutunut ja niihin, jotka vasta ovat kiinnitty-
mässä työuralle ja hakemassa paikkaa työelämästä. Ensimmäisen ryhmän jä-
senten työttömyyttä edeltävät työsuhteet olivat vakinaisia tai heillä oli muuten 
vakiintunut tapa ansaita elanto. Toisen ryhmän työsuhteet olivat määräaikaisia 
lukuun ottamatta toimihenkilömies nro 33:a. Hän kuvailee irtisanomisen vakinai-
sesta työstä, jota ei kuitenkaan kokenut omakseen. Jo tämän itselle sopimatto-
massa työssä olemisen kokemuksen perusteella työuralle kiinnittymisen voi aja-
tella jääneen keskeneräiseksi. Toisaalta irtisanomisen seurauksena hän kuvai-
lee siirtyvänsä takaisin sille työttömyyden ja määräaikaisten julkisen sektorin 
palvelutyösuhteiden vaihtelun uralle, jolla oli ennen vakinaista yksityisen sekto-
rin myyntityötä. Kysymys on enemmän työuralle kiinnittymisen vaikeuksien kuin 
vakiintuneelta työuralta irtisanotuksi tulemisen kuvailemisesta. Tämän määritte-
lyn jälkeen ryhmät jakautuvat myös iän mukaan siten, että työuralle kiinnittyneet 
toimittajat ja päälliköt ovat yli 35-vuotiaita ja työuralle kiinnittymisessä vaikeuk-
sia kokevat ovat alle 36-vuotiaita. 

Taulukossa 9 tutkimusjoukko on jaettu työuralle kiinnittyneiden toimittajien ja 
päälliköiden sekä työuralle kiinnittymässä olevien toimittajien ja toimihenkilöiden 
ryhmiksi. Lisäksi työuralle kiinnittyneet on jaoteltu osaryhmiin aineistossa kuvail-
tujen irtisanomisten muotojen tai työttömyyttä edeltäneen vakiintuneen ammatti-
toiminnan perusteella. Työuralle kiinnittymisessä vaikeuksia kokevat pidetään 
yhtenä ryhmänä siksi, että tarinoista ei ole löydettävissä irtisanomisen muodon 
kaltaisia alkavan työttömyyden kokemuksia erottelevia tekijöitä. 

Taulukko 9. Tutkimusjoukon jäsenet työttömyyden alkamisen tyypin mukaan esitettynä. 
Reitti työttömyyteen Lukumäärä aineistossa Tutkimusjoukon numerot 
Osa  työntekijöistä  irtisanotaan      5   3,  5,8,12,27  
Yksi  työntekijä  irtisanotaan      8   2,4,10,14,15,17,25,26  
Irtisanoutuminen      6   1,7,9,16,21,24  
Kollektiivinen  irtisanominen      2   6,11  
Yritys-  tai  freelance-toiminta        2   13,22  
Työuralle  kiinnittymässä  olevat        11     18,19,20,23,28,29,30,31,32,33,34  
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Tutkimusaineiston työuralle jo kiinnittyneiden joukossa työttömyyden ongelmak-
si kokemisen kuvaillaan alkavan huolestumisena mahdollisesta irtisanomisesta 
ja työttömyydestä. Kun pelkojen edelleen kuvaillaan käyvän toteen, ja ansiotyön 
loppu on tosiasiana näköpiirissä, alkaa työttömyys määrittyä sosiaalisena, ta-
loudellisena ja henkilökohtaisena ongelmana, jolla on myös yhteiskunnallinen 
ulottuvuus. Tarinoille on tyypillistä tapahtumien laaja kuvaileminen. Aiheita ovat 
esimerkiksi irtisanomisen aikaiset kokemukset työpaikalla ja muissa sosiaalisis-
sa vuorovaikutussuhteissa, taloudelliset ja ammatilliset näkymät, tulevaisuuden 
suunnitelmat, ammattipätevyyden pohdiskelu sekä henkisen hyvinvoinnin ja 
arkisen toiminnan kuvaileminen. 

Luvun tavoitteena on osoittaa, kuinka työttömyyden kokemus ja selviytymisen 
haasteet alkavat määrittyä työsuhteen päättymisen prosessissa. Niiden muo-
dostumista lähestytään tarkastelemalla tarinoissa kuvailtuja irtisanomistilanteita 
sekä niihin liittyviksi kuvailtuja tapahtumaketjuja työyhteisöissä. Keskeisiä tee-
moja ovat sosiaalinen erottelu, siihen liittyvä työttömien ja ansiotyötä tekevien 
eriytyvä luokittelu ja niiden kuvaillut seuraukset työttömäksi jäävien kannalta. 

 

6.1.1  Osaan työntekijöistä kohdistuva irtisanominen 

Osaan työntekijöistä kohdistuva irtisanominen voidaan tarinoiden kuvailujen 
perusteella tapahtumaketjuna jaotella neljään vaiheeseen eli huoleen mahdolli-
sesta irtisanomisesta, tiedon saamiseen irtisanomisesta, irtisanomisaikaan ja 
töiden loppumiseen. Luvun tarinoihin perustuvat kuvaukset ovat peräisin työ-
uralle kiinnittyneiden ikäryhmästä 36 55-vuotiaat, mitä täydentää yksi työuralle 
kiinnittyneen vanhemman ikäryhmän jäsenen tarina. Se on irtisanomisen muo-
doltaan lähellä yksilöön kohdistuvaa irtisanomista. 

Kun tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneet jäsenet kuvailevat epävarmuutta työ-
suhteen jatkumisesta tai huolestumista mahdollisista irtisanomisista, on lähtö-
kohtana työntekijöiden tietoisuus yrityksen taloudellisista ongelmista, mutta epä-
tietoisuus siitä tarkoittaako niiden korjaaminen tiukennettua talouskuria muuten 
normaalissa päiväjärjestyksessä, lomautuksia vai irtisanomisia. Epävarmuuden 
asetelmia kuvaillaan käsiteltävän työntekijöiden palavereissa yhtenäisyyden 
nimissä tai hajanaisesti kunkin työntekijän pohtiessa työpaikan ja työsuhteen 
näkymiä satunnaisesti työtovereiden kanssa tai itsekseen. Työyhteisöt kestävät 
kollektiivina epävarmuutta huonosti, ja kun syntyneessä tilanteessa joidenkin 
työntekijöiden kuvaillaan alkavan varmistella asemiaan, havaitsevat muut sen, 
ja pian lähes kaikki alkavat yhtenäisyyden sijaan pitää kiinni omasta työpaikas-
ta. Tarinoissa kuvaillaan käynnistyvän kamppailu työpaikoista ja pohdiskelu siitä 
kuka sitä eniten tai vähiten tarvitsee, kuka sen ansaitsee tai ei ansaitse. Poh-
dinnat nojaavat toisaalta työehtosopimuksen irtisanomisjärjestykseen ja toisaal-
ta henkilökohtaisiin arvioihin työntekijöiden taitavuudesta, ahkeruudesta ja tun-
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nollisuudesta. Näissä kuvailuissa tuodaan esiin koetut vahvuudet kuten esimer-
kiksi atk-osaaminen. 

-pohjaiseen työskentelyyn, joka minulta vaati oppimista ja monella 

päätoimittajia, 

että saivat juttunsa koneelle atk-muotoon. Kuvittelin, että huonotkaan ajat eivät 

aloin kuulla talousjohtajan puhuvan raaoista toimista, jos alkaa mennä huonosti, 

a  (Nro 8, toimitta-
jamies). 

Epävarmuuden kokeminen tai irtisanotuksi tulemisen pelko konkretisoituvat joko 
lomautuksina tai irtisanomisilmoituksina. Ilmoittamisen kuvailtuja tapoja ovat 
esimerkiksi, että johtaja kertoo suullisesti henkilökunnalle keitä ilman tullaan 
toimeen tai että työpaikan ilmoitustaululle ilmestyy lappu, jossa luetellaan töihin 
jäävien nimet tai että työntekijä kuulee irtisanomisesta välikäsien kautta. Tiedon 
saaminen kuvaillaan joka tapauksessa rajuina tuntemuksina. 

o-

na hetkenä. Elämäni yksi vankka peruspilari oli ollut ansiotyö kodin ulkopuolella. 

Ja nyt se romahti silmänräpäyksessä. Sen mukana rapisi monia muita pienem-

piä tukipylväitä, toiset perustuksiaan myöten, toiset puoliväliin. Mieliala oli yhtä 

kaaosta, ajatuksissa ei ollut ainuttakaan selkeää kiinnekohtaa, kaikki kulminoitui 

yhteen ainoaan sanaan   (Nro 5, toimittajanainen). 

Reaktioita kuvaillaan eräissä tapauksissa myös fyysisinä. Esimerkiksi seurauk-
sena siitä, että kirjallinen irtisanomisilmoitus kuvaillaan toimitettavan irtisanotulle 
haastemiehen välittämänä noin kuukausi sen jälkeen, kun irtisanomisista oli 
nimien kera kerrottu koko henkilökunnalle pidetyssä tiedotustilaisuudessa. 
Silloin minulle tuli oikein todellinen, fyysinen kipu, se ilmeni rytmihäiriöinä ja 

kaameana ripulina. Menin lääkärilleni, joka määräsi aamiaiseksi, lounaaksi ja 

päivälliseksi pillereitä, oli sen seitsemää beetasalpaajaa ja masennuksenpoisto-

kapselia. Sain sairaslomaakin, kun en voinut istua edes työmatkaani junassa, 

ripuli on aika kammottava oire, mutta on siinä hyvääkin, paino putoaa rajusti ja 

(Nro 8, toimittajamies). 

Työnantajan perustelut irtisanomisille kuvaillaan tarinoissa tuotannollisiksi tai 
taloudellisiksi, mutta niiden ohessa kuvaillaan joko työnantajan ääneen lausuma 
tai ajatteluksi otaksuttu tavoite mahdollisimman hyödyllisen ja taitavan työnteki-
jöiden joukon kokoamisesta. Toisin sanoen tarinoissa kuvaillaan kuinka irtisa-
nomisella toteutettuun sosiaaliseen erotteluun liitetään arvioiva luokittelu niin, 
että töihin jäävät ovat pätevämpiä ja käyttökelpoisempia työntekijöitä kuin tule-
vat työttömät. Vaikka irtisanonut kuvailisivat tunnistavansa tilanteen tuotannolli-
set tai taloudelliset lähtökohdat, kokevat he valinnat epäoikeudenmukaisiksi. 
Ammattipätevyyteen uskotaan edelleen, mutta asetelmaan liittyy kokemus am-
mattitaidon kyseenalaistamisesta. 
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 oli kova, koska tiesin tehneeni työni hyvin ja olin lähes ainoa atk-

systeemin painotalon kannalta tunteva koko talossa, heidän piti välittömästi os-

(Nro 8, toimittajamies). 

itä syystä, ettei sitä olisi 

tehty ammattitaitoisesti. Nytkö yhdellä ilmoituksella minusta piti tulla ammattitai-

(Nro 5, toimittajanainen). 

Irtisanotut kuvailevat etsivänsä tukea käsityksilleen, mutta eivät löydä keskuste-
lukumppaneja töihin jäävien joko todetessa tilanteen perustelluksi tai sellaiseksi 
kuin se on tai vaietessa. Irtisanotun on siten vaikea saada tukea käsityksille 
epäoikeudenmukaisesta irtisanomisesta tai henkilökohtaisesta ammattipätevyy-
destä.  

aikka lohkesi tulevaisuudessakin, pitivät suunsa supussa. Oma 

työjakkara siinä tilanteessa oli itse kullekin tärkein. Hissukseen olemisella ku-

kaan ei leimautunut rettelöitsijäksi, heikoimpien puolustajaksi. Siinä oma, omi-

tuisessa jaossa saatu työjakkara olisi hyvinkin voinut natista liitoksissaan. Oli-

han juuri reserviin jätetty joukko alan työntekijöitä

olla työnantajan kaveri ja antaa mahdollisimman vähän huomiota työttömäksi 

jäävälle. Oma nahka oli tärkein. (Nro 5, toimittajanainen). 

Osaan työntekijöistä kohdistuvissa irtisanomisissa työyhteisöjen kuvaillaan ja-
kautuvan kahtia. Työsuhteiden keston perusteella määräytyvistä irtisano-
misajoista riippuen työyhteisö elää tietyn ajanjakson sosiaalisessa asetelmassa, 
jonka osapuolina ovat tulevat työttömät ja työpaikkansa säilyttävät työntekijät. 
Kuvailluissa tapauksissa irtisanomisajat vaihtelevat kuukaudesta kuuteen kuu-
kauteen.  

Töihin jäävien ja tulevien työttömien roolien kuvaillaan muodostuvan pysyviksi. 
Töihin jäävien kuvaillaan kohtelevan irtisanottuja irtisanomisaikana tulevina työt-
töminä, ei työtään tekevinä ammattilaisina. Irtisanotut eivät enää koe olevansa 
työyhteisön täysivaltaisina jäseninä mukana esimerkiksi töiden suunnittelussa ja 
havaitsevat olevansa ammatillisia haasteita käsittelevien keskustelujen ulkopuo-
lella. Kun sosiaalisen erottelun ja siihen liittyvien luokittelujen kuvaillaan toistu-
van ja kertautuvan irtisanomisajan kuluessa, kokee irtisanottu sen vahvistavan 
sosiaalista erottelua. 

 työyhteisön jakautuminen kahtia, tuleviin työllistet-

tyihin ja työttömiin. Jako tapahtui silmänräpäyksessä, kun nimilista tuli julki. 

Opettavaista aika oli siinä suhteessa, että nyt tiedän, mitä yhtäläisyyttä on ih-

misten puheilla ja teoilla  ei kerrassaan 

työtä, odotin, että solidaarisuutta olisi löytynyt, mutta käsite tuntui kokonaan 

Solidaarisuutta olisi ollut puolustaa työtöntä, 

kun häntä vastaan hyökättiin sanallisesti. Solidaarisuutta olisi voinut osoittaa 

olemalla edelleenkin työttömäksi jäävän tuttu, antamalla hänenkin äänensä kuu-

lua, olemalla hänen lähellään  
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Tärkeä seikka on sosiaalisen erottelun toteutumisen kuvailtu nopeus, mikä on 
todennäköisesti irtisanomisilmoituksen shokeeraavuuden kanssa yhteydessä 
siihen, että irtisanomisajat kuvaillaan sekaviksi elämäntilanteiksi. Koetut ristirii-
dat ovat sekä irtisanotun ja ympäristön välisiä että irtisanotun sisäisiä. Ensim-
mäinen ristiriita-asetelma liittyy ammattipätevyyden ja siihen nojaavan ammatti-
identiteetin järkkymiseen. Irtisanottu yrittää pitää itseään yhtä ammattitaitoisena 
työntekijänä ja arvokkaana ihmisenä kuin ennenkin, mutta ympäristön koetaan 
viestivän muuta erityisesti ammattipätevyydestä. 

ajatellut järjellä, että olisin huono ja että siinä olisi arvioitu kenenkään pa-

remmuutta. Työtehtävä oli tarpeeton uudessa vaiheessa. Tietysti kaikennäköis-

tä sitten mieleen juolahtaa, että onko huonompi kuin joku muu, eikä tiedä oike-

 (Nro 3, toimittajanainen). 

Ammattipätevyyttä ja siihen nojaavaa ammatti-identiteettiä sekä oikeutta työ-
paikkaan kuvaillaan puolustettavan töihin tarttumisella. Toiminta on reaktiivista. 
Protestointi irtisanomista vastaan toteutetaan pyrkimyksellä todistaa henkilökoh-
tainen ammattitaito yhtä hyväksi kuin ennen ja riittäväksi töihin jääviin verrattu-
na. Työtehtävät kuvaillaan hoidettavan tunnollisesti ja uskon ammattitaitoon 
säilyvän kuitenkin niin, että sen kyseenalaistamisen kokemus on ohittamaton 
tosiasia. 

a-

na monesti. Tein edelleen työtä omalla osastollani muiden kanssa yhdenvertai-

sena työtulokseen nähden. Yhtäkään tuotosta ei edes tuon viiden kuukauden 

aikana, ammattitaidottomak

minun niin kuin monen muunkin työttömäksi jääneen työpanoksen osuus tuon 

mieltä, että vielä kun kirkkomaalla uurnani päälle lapioidaan hiekkaa, maahan 

painuu tuhka, jonka usko ammattitaitoonsa on horjumaton. Jos kerran työni tu-

lokset kelpasivat arvostelematta yhtiön käyttöön tuohon ilmoituspäivään asti ja 

sen jälkeenkin, mihin kummaan olisi ammattitaitoni hävinnyt jonkun sormen-

näpsäytyksellä.  (Nro 5, toimittajanainen). 

Samankaltainen ammattipätevyyden osoittamisen toimintamalli kuvaillaan myös 
irtisanomista edeltäneen lomautuksen yhteydessä.  

tuntui jo silloin hullulta: olin lomautettuna ja tulin sijaiseksi työkaverille, että tämä 

pääsisi lomalle. Välillä tuntui katkeralta ja turhalta nöyryytykseltä, mutta yritin 

tehdä työni entistäkin paremmin, sillä eihän koskaan voinut olla ihan varma, 

ehkäpä syksyllä kaikki olisikin paremmin ja ainakaan kukaan ei voisi sanoa mi-

(Nro 2, toimittajanainen). 

Ammattipätevyyden osoittamisen ja koetun kyseenalaistumisen rinnalla toinen 
irtisanomisajan kuvailtu ristiriita liittyy työmarkkina-aseman tulevaan muutok-
seen niin, että irtisanottu yrittää hahmottaa sen seuraukset hallittavina, mutta 
töihin jäävien kuvaillaan saavan toiminnallaan ja puheillaan näyttämään ne vai-
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keasti hallittavilta. Kolmas kuvailtu ristiriita on, että irtisanottu yrittää hahmottaa 
sosiaalisen ja taloudellisen liikkumavaransa pienentyvän mahdollisimman vä-
hän, mutta töihin jäävät arvioivat niiden kaventuvan runsaasti. Tiivistetysti sa-
nottuna irtisanomisaika kuvaillaan hyökkäykseksi työttömäksi jäävän ammatti-
pätevyyttä ja siihen nojaavaa ammatti-identiteettiä, yksilön arvoa ja elämän 
normaalina jatkumisen oikeutta kohtaan. 

olisi vain pitänyt kulkea reppanana, surkeana ja sairaan näköisenä, apaatti-

sena ja häpeissäni silmät turvoksiss Työttömän 

lisäksi kaikkein pahinta on, jos työtön uskaltaa hankkia uuden vaatteen tai mat-

kustaa ulkomaille tai harrastaa. Kaiken tämän tiedetään maksavan eikä työttö-

(Nro 5, toimittajanainen).  

Näissä asetelmissa kuvaillaan käsitys, jonka mukaan paluuta työpaikan aikai-
sempaan vuorovaikutukseen ei ole, eikä vuorovaikutusta toisaalta kuvailla haet-
tavan alueelta, jossa sen koetaan muodostuneen sisällöltään kielteiseksi. Sosi-
aalinen erottelu kuvaillaan jyrkäksi. 

tulee yhtäkkiä, jos ei nyt ihan vihamiehiä niin vastustajia  (Nro 8, toimittaja-
mies). 

Sosiaalisen erottelun viimeinen vaihe on töiden loppuminen. Työpaikan sosiaa-
listen siteiden kuvaillaan katkeavan tai löyhentyvän. 

sta: entiset 

työkaverit suhtautuvat hyvin vihamielisesti, eivät tervehdi, eivät tule juttelemaan, 

eivät tavatessaan kysy, miten nyt menee. Hyvätkään entiset työtoverit eivät pys-

ty keskustelemaan luontevasti poispotkitun kanssa. Tämä hämmentää työtöntä 

aluk  (Nro 12, päällikkönainen). 

Irtisanomisajan sosiaalisen erottelun kokemuksen suhteessa työtovereihin ku-
vaillaan siirtyvän osaksi työpaikan ulkopuolista sosiaalista vuorovaikutusta. Al-
kaa hahmottua asetelma, jossa työttömäksi jäävä puolustaa melko yksinäisessä 
asemassa oikeuksiaan ja henkilöään ympäristöä ja laajimmillaan kuvailtuna ko-
ko yhteiskuntaa vastaan.  

surkeutensa avoimesti räävittäväksi ja riepoteltavaksi, hänen pitää ehdoitta alis-

tua säälille, eikä sanoa, että se on sairautta, hän ei saa selvitä, hänen pitää kat-

keta, jotta hän antaisi muille tilaisuuden näyttää heidän paremmuutensa ja oma 

(Nro 5, toimittajanainen). 

Kuvailujen perusteella keskeinen sosiaalinen erottelu on työtön työllinen, jossa 
töihin jäävät kuvaillaan yhtenäiseksi ryhmäksi, josta irtisanotut ovat toisistaan 
irrallaan tulleet erotetuiksi. Työttömiksi jäävien voisi olettaa muodostavan työ-
paikalla yhteisyyttä, mutta he kuitenkin vetäytyvät irtisanomisaikana omiin 
oloihinsa. Toisesta irtisanotusta ei koeta olevan apua, eikä muita irtisanottuja 
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koeta pystyttävän tukemaan. Työttömäksi jäävien keskinäistä irtisanomisen ai-
kaista vuorovaikutusta kuvaillaan tutkimusaineistossa vain yhdessä eli toimitta-
janaisen nro 6 tarinassa, missä kuvailu rajoittuu irtisanomisilmoituksen järkyttä-
vyyden purkamiseen. 

Osaan työntekijöistä kohdistuvien irtisanomisten kuvailuille on tyypillistä, että 
irtisanottavien joukko on keskenään ryhmänä suurin piirtein yhtä huonossa 
asemassa. Tämän asetelman sisällä voidaan tutkimusaineistossa kuitenkin 
erottaa vielä yksi sosiaalisen erottelun ja työttömän kielteisen luokittelun taso 
irtisanomisen henkilökohtaisuuden asteen perusteella. Päällikkömies nro 27 
kuvailee ennen irtisanomista toteutuneen henkilökohtaisten ominaisuuksien 
kielteiseksi koetun arvion. Sen hän nostaa tarinassaan esiin ikään kuin tulevia 
tapahtumia ja irtisanomista selittämään.  
Palaverissa ja koulutuspäivillä olin ehkä liiankin kärkäs arvostelemaan tehtyjä 

ratkaisuja negatiivisesti, en ainoastaan materiaalipuolelta vaan koko liikkeen 

kannalta. Kouluttajat usein sanoivatkin minulle, että älä puhu sinä olet liian van-

hanaikainen, etkä osaa katsoa kauas tulevaisuuteen. Luulen, että nämä asiat 

vaikuttivat ainakin osittain siihen, että kun kahden konttorin (osa)toiminnot yh-

distettiin yhden päällikön hoidettavaksi minua vanhempana ja kokeneempana ei 

 (Nro 27, päällikkömies). 

Aseman menetykseen kuvaillaan reagoitavan voimakkaasti. 
l-

keen tuntui tosi pahalta, sydänalassa oli jatkuvasti painava möykky ja ajatukset 

pyörivät aina samaa rataa. Miksi minulle kävi näin? Olinko turhaan tehnyt 

omassa mielessäni itsestäni lähes korvaamattoman? s-

täni vastapäätä päivästä toiseen, tunsin olevani kuin lahopökkelö elämänvirras-

 (Nro 27, päällik-
kömies). 

Työasenteesta kuvaillaan pidettävän kiinni työsuhteen loppuun asti kuten muis-
sa osaan työntekijöistä kohdistuvissa irtisanomisissa. 

äätin poistua työpaikalta vähin 

äänin, vaikkakin  (Nro 
27, päällikkömies). 

Päällikkönainen nro 12 kuvailee samankaltaisen päätöksenteosta poissulkemi-
sen ja siihen liittyvän henkisen hyvinvoinnin alentumisen. 
Olin ollut viimeisten kuukausien ajan yhä hämmentyneempi siitä, että minut oli 

syrjäytetty joistakin myyntineuvotteluista, joissa minun olisi pitänyt olla muka-

Tunsin itseni päivä päivältä yhä mitättömämmäksi; en enää kuulunut niihin, 

(Nro 12, päällikkönainen). 

Lisäksi kuvaillaan kilpailuasetelma kollegan kanssa työpaikasta ja työsuhteen 
aikana muodostunut käsitys, että tulee itse irtisanotuksi. Vaikeaksi koetun ase-
telman ratkeaminen kuvaillaan huojentavaksi.  
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olin lähes helpottunut. Vihdoinkin piina oli 

 (Nro 12, päällikkönainen).  

Tapaukset ovat irtisanomisen henkilökohtaiseksi kokemisen ja päätösvallan 
rajoittamisen suhteen lähellä yksilöön kohdistuvia irtisanomisia, joita käsitellään 
luvussa 6.1.2, mutta varsinaisen irtisanominen kuvaillaan tapahtuvan samaan 
aikaan muiden työntekijöiden kanssa.  

Osaan työntekijöistä kohdistuvien irtisanomisten olennainen piirre on irtisano-
misaikana muotoutuva selviytymisen haaste, jonka perusta on työpaikalla ta-
pahtuneessa sosiaalisessa erottelussa ja työttömäksi jäävien negatiivisessa 
luokittelussa suhteessa töihin jääviin. Asetelmaan voi sisältyä myös kielteisiksi 
koettuja henkilökohtaisia luokitteluja. Sosiaalisessa erottelussa voi olla useam-
pia portaita tai vaiheita riippuen organisaation sisällä saavutetusta asemasta, 
jolloin esimerkiksi johtoryhmästä erottaminen voi toteutua ennen irtisanomista. 
Alustavasti voidaan myös päätellä, että alkavan työttömyyden ongelmaksi ko-
keminen on yhteydessä työuralle kiinnittymiseen ja työhön sitoutumiseen sekä 
työpaikan ja tehtävän omaksi kokemiseen. Irtisanomisessa voidaan kokea hel-
potuksen tunteita, jos työtehtävää ei ole koettu mielekkääksi tai irtisanomisaika 
on koettu vaikeaksi. 

Osaan työntekijöistä kohdistuvissa irtisanomisissa kuvaillaan yhtä tapausta lu-
kuun ottamatta järkytys ja henkisen hyvinvoinnin voimakas alentuminen, mutta 
toiminnan katkoksia kuvauksiin ei sisälly. Irtisanomisen prosessi ja kokemukset 
kuvaillaan toisaalta toimittajien ja päälliköiden ja toisaalta miesten ja naisten 
tarinoissa samankaltaisesti. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna toimittajien ja pääl-
liköiden kertomuksissa on ero ammattipätevyyden esiin tuomisessa. Toimittajat 
korostavat tehtyjä ja julkaistuja juttuja eli työnsä konkreettisia tuloksia, kun pääl-
liköt puolestaan korostavat työasennetta ja töiden tekemisen tapaa. Päälliköt 
näyttävät käsittelevän pätevyyttä suoremmassa suhteessa henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin kuin toimittajat. 

 

6.1.2 Yksilöön kohdistuva irtisanominen 

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneiden jäsenten kuvailemat yksilöön kohdistu-
vat irtisanomisprosessit voidaan jaotella tapahtumaketjuna viiteen osaan. Ne 
ovat työntekijän toimintamahdollisuuksien rajoittaminen ja päätösvallan heiken-
täminen, valvonta ja virheiden tai heikkouksien etsiminen, irtisanominen henki-
lökohtaisiksi koetuin perustein, irtisanomisaika ja töiden loppuminen.  

Yksilöön kohdistuvissa irtisanomisissa toimintamahdollisuuksien ja päätösvallan 
kaventumista kuvaillaan ajallisesti joko melko lyhyinä tai jopa vuosia kestäneinä 
prosesseina. Olennainen muutos on, kuinka päättävässä asemassa olevan 
päätösvaltaa rajoitetaan, tehtäviä muutetaan tai tehtävänkuvan osia annetaan 
muiden hoidettavaksi. 
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-asiat, luulin, että ilman muuta 

saisin johtaakseni projektin läpiviennin, kuten edelliselläkin kerralla. Mutta ereh-

dyin. Siihen haluttiin ulkopuolinen asiantuntija. Se oli minulle pettymys. Itse asi-

assa minulle ei aluksi osoitettu projektissa mitään osaa. Tiesin kuitenkin, että 

(Nro 15, päällikkömies). 

Toimintaedellytysten ja päätösvallan rajoittamiseen kuvaillaan liittyvän työnteon 
hankaloituminen. 

tehnyt työni rauhassa. Kun työt olivat vähentyneet, esimieheni  tekemisen 

puutteessa hänkin rupesi hankalaksi ja työnsi näppinsä miltei joka asiaan ja 

 (Nro 10, päällikkönainen). 

Työpaikan ilmapiiri kuvaillaan kireäksi, mihin voi liittyä irtisanotuksi tulevan ar-
vostelu, painostus ja myös suoranainen savustaminen. 

eräs miehistä (johtajista) (Nro 4, toimittajanainen). 

oman sektorini hoitaminen. Tämän kaiken tarkoitus oli ilmiselvästi saada minut 

lähtemään talosta. Koska olin ollut firman palveluksessa yli 20 vuotta pelättiin 

varmasti, että irtisanominen johtaisi pitkään ja kalliiseen oikeudenkäyntiin. Näin 

kävi nimittäin viitisentoista vuotta sitten, jolloin eräs vain neljä vuotta yrityksen 

 (Nro 25, päällikkönainen). 

Kun irtisanomisen kuvaillaan toteutuvan, ovat työnantajan perustelut tuotannol-
liset tai taloudelliset, mutta tilanne koetaan ja tulkitaan henkilökohtaiseksi. Ase-
telman erityispiirteenä osaan työntekijöistä kohdistuviin irtisanomisiin verrattuna 
on se, kuinka irtisanottu kuvailee painokkaasti haluavansa tietää työnantajan 
perustelut irtisanomiselle. Irtisanomisesta ilmoittaminen kuvaillaan vaikeaksi 
vuorovaikutusasetelmaksi, jossa vastakkain ovat esimies ja irtisanottava. Ase-
telman voi tiivistää siten, että esimies ikään kuin yrittää päästä ikäväksi koke-
mastaan tilanteesta nopeasti irti, mikä anastaa irtisanottavan tarpeelliseksi ko-
keman tilaisuuden kysyä ja kuulla irtisanomisen perustelut sekä kommentoida 
tilannetta. Kun keskustelu ei etene, tulee irtisanottava irtisanomisen lisäksi im-
plisiittisesti määritellyksi ikäväksi asiaksi, josta on päästävä pian eroon. Kuvaus-
ten kokoava piirre on vuorovaikutuksen epäonnistuminen. 

vaikka mielestäni ja useampien mielestä itse johtaja ja hänen johtamistyylinsä 

on se ainoa ongelma. Asia oli mielestäni niin kova, että sanoin hänelle suoraan 

hänen vain henkilökohtaisista syistä haluavan minusta eroon ja etten luota hä-

neen. Tunnustettuaan ettei pysty käsittelemään näitä asioita, hän lähti huonees-

(Nro 15, päällikkömies). 
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ja me joudumme sanomaan irti henkilökuntaa, joka koskee myös tuotantopäälli-

kön vakanssia, eli sinua henkilökohtaisesti. Samalla hän piirteli A4 kokoiselle 

ruutupaperille toimipisteen organisaatiokaaviota ja kaavion piirrettyään veti ristin 

 (Nro 26, päällikkömies). 

Irtisanotun kannalta kuvaillaan olevan olennaista, että työsuhteen päättämiselle 
löytyisi jokin hyväksyttävissä oleva syy. 

mään 

irtisanomiseni mikäli se olisi ollut totuudenmukainen ja siitä olisi neuvoteltu en-

nakkoon. Näin toteutettuna irtisanomiseni aiheutti loputtoman kysymysten, epä-

varmuuden ja syyllisyyden tulvan. Miksi sen piti tapahtua näin? Mitä minä tein 

väärin? Miksi he halusivat mitätöidä elämäntyöni? Tarpeeton tuskan tuottami-

nen on luonnotonta, enkä pysty sitä ymmärtämään, mutta tiedän, että sitä ta-

(Nro 17, päällikkömies). 

Irtisanomisen perustelujen vaatimista kuvaillaan aineistossa sekä vuoden 1993 
että 1995 tarinoissa eli yli kaksi vuotta koetun irtisanomistapahtuman jälkeen. 
Kuvailujen perusteella irtisanomisen todellisen syyn ei tarvitsisi olla miellyttävä, 
vaan rehelliseksi ja riittävän yksilöidyksi koettavissa oleva. 

verroin reilumpaa sanoa suoraan todelliset faktat, eli että vä-

keä on liikaa organisaatiossa ja sinä olet porukan vanhin, joten sinun pitää täs-

sä vaiheessa väistyä. Kaiken kaikkiaan johto oli pakotettu saamaan säästöjä 

aikaan, mutta heillä ei ollut todellista luonne   
(Nro 26, päällikkömies). 

Lainaus kuvailee kohtelun asialliseksi mielletyn sisällön lisäksi myös irtisano-
misten taustatekijöitä. Irtisanojat pyrkivät suojelemaan yrityksen etuja, mihin 
sisältyy sellaisten seikkojen sanomatta jättäminen, jotka voisivat johtaa juridi-
seen prosessiin. Se on yksi tilannekohtaisen vuorovaikutuksen ongelmallisuutta 
ruokkiva tekijä, minkä seurauksena irtisanottavat kuvailevat jäävänsä vaille vas-
tauksia silloinkin, kun kuvailevat itse ajattelevansa yrityksen etua. 

Yksilöön kohdistuvissa irtisanomisissa töiden kuvaillaan eräissä tapauksissa 
päättyvän irtisanomisilmoitukseen, mutta jos irtisanomisaika ollaan töissä, ku-
vaillaan se vaikeaksi ja epävarmuutta sisältäväksi ajanjaksoksi, jolloin irtisanottu 
kokee olevansa työpaikalla yksinäisessä asemassa. Sosiaaliseen erotteluun 
liitetään eristämisen ja vaikeimmillaan kiusatuksi joutumisen kokemus. 

puolta (irtisanottu) jotenkin syyllisenä ja osa ei tiedä, miten he käyttäytyisivät. 

Silloin kun eivät tiedä, miten suhtautua toiseen, niin ihmisethän karttavat on-

(Nro 15, päällikkömies). 
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sätittiin niin paljon kuin suinkin osattiin ja uskal-

lettiin. Toivottiin luonnollisesti, että minut saataisiin polttamaan päreeni ja läh-

 (Nro 25, päällikkönainen). 

Yksilöön kohdistuviin irtisanomisiin kuvaillaan reagoitavan samalla tavalla kuin 
osaan työntekijöistä kohdistuviin irtisanomisiin eli työt pyritään irtisanomisaikana 
hoitamaan vähintään samalla tavalla ja tasolla kuin aikaisemmin.  
Suunnitelmia tehdessäni jouduin ottamaan usein yhteyttä viranomaisiin mm. 

palopäällikköön, niin kyllä hän ihmetteli useampaan kertaan, että mistä sinä 

saat sen voiman, jotta pystyt tällaista työtä suunnittelemaan ja tekemään ole-

vassa tilanteessasi. Sanoin, että olen pienestä saakka tottunut tekemään työtä, 

joten pinnaaminen on minulle aivan vieras asia.  (Nro 26, päällikkömies). 

Toiminnan kuvailu laajenee opiskeluihin, missä tavoitteena on pätevyyden 
osoittamisen ohella myös tulevaisuuden rakentaminen. 

vapaa-aikani etäisopiske-

luun. Niinpä suoritin markkinoinnin etäisopinnot arvosanalla kiitettävä ja sain 

 (Nro 25, päällikkö-
nainen). 

Aktiivisen toiminnan kuvauksista huolimatta sosiaalinen erottelu ja siihen liittyvä 
työttömän luokittelu on yksilöön kohdistuvissa irtisanomissa korostetun henkilö-
kohtainen kokemus. Asetelmissa kuvaillaan nöyryytys ja lamaantuminen, väsy-
mys ja paineen alla ylireagoiminen.  

nukkua. Päivisin ei pystynyt syömään. 

Lihakset tuntuivat voimattomilta ja olo huterolta. Keho kävi ylikierroksilla ja 

energia sitoutui hirvittävän ahdistuksen lievittämisyrityksiin. Vain tieto, että pa-

niikki tulee helpottamaan, piti minut hengissä. Muutaman päivän kuluttua se 

alkoikin hellittää otettaan. Olo oli uupunut ja tyhjä: en tiennyt, olinko elävä vai 

 (Nro 4, toimittajanainen). 

a ko-

ollessani rasittunut en liian suuressa ristipaineessa jaksa vastailla kovin ystäväl-

työtove (Nro 15, päällikkömies). 

Ero yksilöön ja osaan työntekijöistä kohdistuvien irtisanomisten kesken on, että 
edellisiin liitetään henkilökohtaisia kokemuksia epäoikeudenmukaisesta kohte-
lusta ja eristymisestä. Niitä kuvaillaan irtisanomisen menettelytapaan ja sosiaa-
liseen erotteluun liittyen. 

en sittenkään voinut hyväksyä sitä tapaa, jolla ihminen voidaan rusentaa kuin 

koiperhonen  (Nro 14, päällikkömies). 
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Epäoikeudenmukaiseksi koetulla kohtelulla kuvaillaan olevan selviytymisen 
kannalta myös kauaskantoisempia seurauksia. 

sentu-

nut enkä saanut nukuttua normaaleja öitäni pitkiin, pitkiin aikoihin. Tunsin minua 

loukatun henkilökohtaisesti, niin verisesti, etten siitä ajatuksesta tahtonut pääs-

tä. Pyörittelin niitä samoja asioita vuorokaudesta toiseen ja viikosta viikkoon 

mielessäni. Tunsin olevani niin sanotusti takalukossa, enkä löytänyt sopivaa 

keinoa, että kuinka olisin sen aukaissut Taloudellisten huolien lisäksi työttö-

mäksi joutumisen sanoma masensi minua tavattomasti ja pelkäsin sairastuvani 

henkisesti. Toisaalta kun olin elänyt koko ajan täysillä ja tunsin itseni fyysisesti 

hyväkuntoiseksi, pelkäsin miten saan aikani kulumaan. Miten kauan pystyn 

 (Nro 26, päällikkömies). 

orien  uuden löytämisestä 

tulee paine. Alitajunnassa on muistissa työnantajan iskut ja aliarvostuksen tun-

ne, että olen jotenkin huono, kun minul Olen edelleen hyvin 

pahastunut siitä, että entinen esimieheni päätyi ratkaisuunsa mielestäni henki-

lökohtaisin syin...Ja joka kerran lähtiessäni mihin tahansa haastatteluun nämä 

(Nro 15, päällikkömies). 

Epäoikeudenmukaiseksi koetun irtisanomisen yhteydessä kuvailtu toimintaky-
vyn heikentyminen oletettavasti liittyy päälliköiden erityispiirteeseen kuvailla irti-
sanomista suhteessa uraan ja henkilöön. 

r-

ralla pohjalukemiin. Ihminen, joka on antanut kaiken elämänsä työlle ja kun se 

viedään väkipakolla pois, niin se tuntuu nöyryyttävälle s-

taa ammattiurallani suorittamat työni ja saavutukseni?  (Nro 26, päällikkömies). 

n osaava johtaminen, 

jota vain insinöörit osaavat muita paremmin!...Tuntui, että nyt en todellakaan 

enää selviä tästä. Olin odottanut, ettei minulta vietäisi kunniaa tekemisistäni, 

(Nro 15, päällikkömies). 

Vielä omaksi tasokseen irtisanomisen henkilökohtaiseksi kokemisessa voidaan 
kuvailujen perusteella erotella lupausten pettäminen. 

h-

taan, joka houkutteli minut vastaperustettuun yritykseen luvaten hyvän kohtelun 

 (Nro 25, päällik-
könainen). 

Kun yksilöön kohdistuvia irtisanomisia verrataan osaan työntekijöistä kohdistu-
viin irtisanomisiin, voidaan havaita, että sosiaalisen erottelun kokemuksen ja 
ammattipätevyyden mitätöiväksi kuvaillun luokittelun lisäksi yksilön irtisanomi-
sen kuvaillaan nostattavan henkilökohtaisia kelpaamattomuuden, tarpeetto-
muuden ja sosiaalisen eristämisen kokemuksia. Vaikka irtisanomisen voidaan 
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tulkita johtuvan yleisistä olosuhteista, koetaan se henkilökohtaiseksi tapahtu-
maksi, jonka seuraukset ovat irtisanottavan työuran saavutusten ja ammattipä-
tevyyden mitätöitymisen välityksellä yhteydessä ammatilliseen identiteettiin ja 
omanarvontuntoon. Kokemukset kuvaillaan voimakkaina tai erittäin voimakkaina 
sekä toimittajien ja päälliköiden että miesten ja naisten tarinoissa. Työuran saa-
vutusten tärkeys on vain päälliköiden kuvauksissa näkyvä piirre.  

Irtisanottujen tulevaisuuden rakentumisen kannalta olennainen seikka on myös 
vuorovaikutuksen katkeaminen pysyvästi suhteessa työyhteisöön. Sosiaalisen 
erottelun kuvaillaan etenevän peruuttamattomasti loppuunsa asti. Asetelma on 
samankaltainen osaan työntekijöistä kohdistuvien irtisanomisten kanssa. 

odotin, että hän sanoisi jotain. Hän pyöritteli kynää ja tilanne oli minusta yhtai-

kaa sekä kius

(Nro 2, toimittajanainen). 

Luvussa 6.1.1 Osaan työntekijöistä kohdistuva irtisanominen käsitellyt päällik-
kömiehen nro 27 ja päällikkönaisen nro 12 irtisanomisprosessit ovat melko lä-
hellä yksilöön kohdistuvia irtisanomisia. Niissä kuvailtu suurin järkytys kuitenkin 
liittyy urakehityksen alaspäin kääntymiseen, ei irtisanomiseen kuten yksilöön 
kohdistuvissa irtisanomisissa. Toisaalta yksilöön kohdistuvissa irtisanomisissa 
kokemus tapahtuman henkilökohtaisuudesta on suurempi kuin päällikkömiehen 
nro 27 ja päällikkönaisen nro 12 tarinoissa.  

Yksilöön kohdistuvissa irtisanomisissa henkisen hyvinvoinnin kuvaillaan laske-
van erittäin voimakkaasti, mihin liittyy myös toimintakyvyn heikentyminen ja toi-
minnan katkoksia. Alkavan työttömyyden lähtökohta on tutkimusjoukossa ryh-
mätasolla vaikeampi kuin osaan työntekijöistä kohdistuvissa irtisanomisissa, 
missä toiminnan kuvaillaan jatkuvan koetusta henkisen hyvinvoinnin laskusta 
huolimatta. Näiden kahden ryhmän irtisanomiskokemuksia erottelee tiivistetysti 
se, että yksilöön kohdistuva irtisanominen on korostetun henkilökohtaiseksi, 
loukkaavaksi ja epäoikeudenmukaiseksi koettu tapahtuma. 

 

6.1.3  Irtisanoutuminen 

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneiden jäsenten kuvailemat irtisanoutumiset 
voidaan jaotella kolmeen muotoon tapahtumaketjujen vapaaehtoisuuden ja ul-
koapäin asetetun pakon perusteella. Ensimmäinen muoto on yrityksen heiken-
tyneen taloustilanteen tuottamien paineiden kasautuminen työyhteisön sisälle 
toisaalta niin, että henkilöstölle syntyy käsitys jonkun tai joidenkin työsuhteen 
päättymisen välttämättömyydestä tai toisaalta siten, että yksittäinen työntekijä 
alkaa kokea työsuhteessa jatkamisen mahdottomaksi. Tällaista irtisanoutumi-
sen lähtökohtaa voi kokoavasti nimittää epäsuoraksi kollektiiviseksi yksilöön 
kohdistuvaksi paineistamiseksi. Se johtaa irtisanoutumiseen myös ilman työn-
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antajan käynnistämää yhteistoimintalain mukaista menettelyä tai viittausta irti-
sanomisten välttämättömyyteen. Toinen muoto on joko savustamiseksi koetun 
paineistamisen seurauksena irtisanoutuminen tai irtisanoutuminen ennen kuin 
tulisi irtisanotuksi tosiksi kuvailtujen henkilökohtaisten laiminlyöntien seuraukse-
na. Kolmas muoto sisältää vapaaehtoisen irtisanoutumisen kuvaukset, joiden 
taustalla ansiotyön koetaan rajoittaneen toimintamahdollisuuksia. 

Kollektiivisen yksilön paineistamisen aiheuttaman irtisanoutumisen tapahtuma-
ketjun voi tarinoiden kuvailujen perusteella jaotella neljään osaan eli tilannearvi-
on tekemiseen kollektiivisesti ja henkilökohtaisesti, irtisanoutumiseen, irtisano-
misaikaan ja töiden loppumiseen. 

Kollektiivisessa paineistamisessa työntekijät pitävät kiinni työpaikoistaan kun-
nes joku tai jotkut päättävät laukaista työyhteisöön muodostuneen pattitilanteen. 
Vaikka irtisanoutuminen kuvaillaan henkilökohtaiseksi päätökseksi, on se pakon 
edessä tehty. Prosessiin liittyy sosiaalisen erottelun kokemus, mutta ei luokitte-
lua tulevan työttömän töihin jääviä ammattitaidollisesti alemmasta asemasta.  

m-

a-

noi ihailevansa periaatteellisuuttamme. Neljän kuukauden irtisanomisaikana 

suhteet työtovereihin jäykistyivät ja vähenivät minimiin. Me teimme työmme ja 

alustimme tulevaa, otimme yhteyttä mahdollisiin muihin julkaisuihin ja tarjosim-

me heille juttuja. Oli helpotus lähteä kurjaksi käyneestä lehdestä, ja jopa nau-

reskelimme viimeisten neuvottel  (Nro 
1, toimittajanainen). 

Irtisanoutujaa ei kuvailla luokiteltavan kielteisessä mielessä työttömäksi. Toimin-
ta jatkuu aktiivisena. Töiden loppumiseen voi kuitenkin liittyä menetyskokemus 
suhteessa työyhteisöön riippumatta kielteiseksi koetusta työtovereiden käyttäy-
tymisestä. 

n-

nelmasta minulle merkitsi eniten työyhteisön menetys. Se tuntui pahalta, ja tun-

(Nro 1, toimittajanainen). 

Kun edellä oleva lainaus kuvailee menetyskokemuksen kollektiivisen pakon 
edessä toteutetussa ratkaisussa, kuvailee yksilöön kohdistuvan suoran paineis-
tamisen kohtaava päällikkömies nro 16 päätyvänsä arvioon, että tarjotun lomau-
tuksen sijaan on parempi lähteä itse. 

kohteeksi. Aavistukseni En voinut jatkaa työsken-

(Nro 16, päällikkömies). 

Asetelmaan liittyy päätös vaihtaa nousujohteisella työuralla vielä kerran työ-
paikkaa, ja kuvailtu aavistus väärästä valinnasta. 

jotka panivat hälytyskellot soimaan. Tätä oli vaikea myöntää itselle todeksi, var-
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sinkin kun epäilin tehneeni väärän valinnan, ja niinpä kesti kauan, ennen kuin 

uskalsin kertoa vaimolleni asioiden oikeasta laidasta. Koin tämän todennäköi-

sen tulossa olevan paikanmenetyksen hävettävänä, henkilökohtaisena tappio-

na, aivan kuin olisin menettämässä ihmis- (Nro 16, 
päällikkömies).  

Irtisanoutumisen prosessiin sisältyy sosiaalinen erottelu, työuran saavutusten 
kyseenalaistuminen, epäoikeudenmukaiseksi koettu kohtelu ja uutena tasona 
itsensä syyllistäminen väärästä valinnasta. Pakon edessä toteutuneiden irtisa-
noutumisten erityispiirteenä on sosiaalisen erottelun kokemuksen painottuminen 
itse tehtyä päätöstä seuraavaksi sosiaaliseksi erottautumiseksi, mistä puuttuu 
kokemus työttömän kielteisestä luokittelusta. Töiden loppumiseen liittyvistä me-
netyskokemuksista tai itsesyytöksistä huolimatta ratkaisu on otettu omiin käsiin 
ja toiminta jatkuu vireänä. 

Aineistossa kuvailtu irtisanoutuminen irtisanotuksi tulemisen sijaan liittyy hallit-
semattomaan alkoholin käyttöön. Työsuhteen purkamisen viimeiseksi peruste-
luksi kuvaillaan kirjallisten varoitusten jälkeen toteutunut juomaputki.  

ohi, jatkuva sinnittely, pinnistely ja stressi. Olin huojentunut ajatellessani, ettei 

minun tarvitsisi raahautua joka päivä tuohon toimipaikkaan, joka oli käynyt kovin 

vastenmieliseksi. Nopeitten tapahtumien pyörteessä olin tietysti aikamoisessa 

shokissa ja kaikki oli sekamelskana päässäni. Mutta sellainen henki ja kiihko 

minulla oli päällä, että nyt hoidetaan tuo alkoholikysymys ensin kuntoon ja sitten 

 (Nro 7, toimittajamies). 

Kuvausta voidaan verrata yksilöön kohdistuviin irtisanomisiin. Nyt työsuhteen 
päättymiselle on henkilökohtaisesti hyväksyttävissä oleva perustelu. Irtisanou-
tunut syyllistää itsensä avoimesti ja arvioi, että olisi työnantajan asemassa toi-
minut samalla tavalla. Vaikka tapahtuman sisältö ja syy kuvaillaan kielteisenä, 
koetaan ratkaisu helpotuksena ja elämäntilannetta selventävänä tapahtumana.  

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneistä jäsenistä kaksi kuvailee vapaaehtoisen 
irtisanoutumisen. Niiden yhteinen piirre on kokemus, että ansiotyö rajoittaa sen 
ulkopuolella tärkeinä pidettyjen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi työn sisällön 
kuvaillaan huonontuneen tai työlle annetun arvostuksen vähentyneen. 

Toimittajanainen nro 21 kuvailee turhautuvansa tienaamaan enemmän kuin tar-
vitsee, ja kokevansa moraalisesti vaikeana, että vastavalmistuneet freelancerit 
käyvät toistuvasti toimituksessa toiveenaan saada juttu tehtäväksi samalla kun 
hän itse tekee niitä päivittäin ikälisien kera. Ratkaisua tukee koettu radiotyön 
sisällön muutos ohjelmien tekemisestä ajan täyttämiseksi. Toimittajanainen nro 
21 ei enää kokenut nauttivansa työstä niin kuin oli siitä aikaisemmin nauttinut. 

i-

set kymmenen vuotta mähän siis heräsin omia aikojani kattoin kelloa että koska 

(Nro 21, toimittajanainen). 
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Irtisanoutumisesta päättäminen kuvaillaan pitkäksi prosessiksi, jonka ratkaisun 
hetken tilannekohtainen sisältö on vapautumisen kokemus. 
Mikä valtava riemu ja varmuus minussa syntyikään. Hetkessä kaikki oli selvää, 

minä tekisin sen! Minä luopuisin sekunneista, minuuteista, tunneista, päivistä, 

viikoista, kuukausista...Sekin oli selvää mihin pysähtyisi luopumisessa: vuoden-

aikoihin Ikävät muodollisuudet irtisanoutumisessa sujuivat kuin tanssi, olisin-

han kohta vapaa  ajan täyteen puhuminen loppuisi. Avaisin suuni sen jälkeen 

 (Nro 21, toimittajanainen). 

Ratkaisu perustuu arvopohjaan eli luonnonarvojen korostamiseen ja liiallisen 
kuluttamisen vastustamiseen, mihin käytännön perusteluna yhdistyy omaishoi-
tajan roolin ja vastuun esiin nostaminen, jonka kuvaillaan olleen tärkeä tehtävä 
ja täyttäneen osan päivistä jo ansiotyön aikana. Selityksen kuvaillaan kelpaavan 
työnantajalle ja työyhteisölle. Vuorovaikutus työpaikalle säilyy ennallaan. Toimit-
tajanainen nro 21 sopii avustajana toimimisesta ja on edelleen ammatillisesti 
osa työyhteisöä. Tapahtumakulkuun ei sisälly sosiaalista erottelua. 

Kun toimittajanainen nro 21 kuvailee ansiotyön vaikeuttaneen sen ulkopuolisten 
tavoitteiden saavuttamista, kuvailee toimittajamies nro 24 tilanteen, jossa työn-
antaja kieltää ansiotyöhön liittymättömien tekstien muualla julkaisemisen. 

htosopimusten mukaan olisin voinut tarjota niitä vaikka piplia-

seuralle julkaistavaksi. Eli silloin sanoin hyvästit päätoimittajanimitykselle, lähdin 

 (Nro 24, toimittajamies). 

Irtisanoutuminen kuvaillaan tehtävän periaatteellisista syistä, minkä seuraukse-
na syntyy pesäero työnantajaan. Samalla näyttää muodostuvan etäisyys myös 
työyhteisöön ilman sosiaalista erottelua ja siihen liittyvää työttömän kielteistä 
luokittelua. Tilanteen kuvaillaan hirvittävän ja samalla antavan kokemuksen uu-
sista mahdollisuuksista. Myös päällikkönainen nro 9 kuuluu vapaaehtoisten irti-
sanoutujien ryhmään. Ratkaisun taustaksi kuvaillaan perhesyyt eli muutto mie-
hen työn perässä, minkä takia oma ansiotyö aikaisemmalla paikkakunnalla jä-
tettiin. Oletukseksi kuvaillaan uuden ansiotyön nopea löytyminen, mihin liittyvät 
myönteiset tuntemukset ja maailman näkeminen mahdollisuuksia sisältävänä. 

Osaan työntekijöistä ja yksilöön kohdistuvien irtisanomisten sosiaalisen erotte-
lun prosessin sijaan irtisanoutumisissa on kysymys sosiaalisesta erottautumi-
sesta, missä olennaista on, että päätös on itse tehty, vaikka usein koetun pakon 
edessä. Irtisanottava ei koe olevansa ainoastaan toimenpiteiden kohteena. 
Myös suoran paineistuksen takia tapahtuva irtisanoutuminen edustaa itse teh-
tyä ratkaisua koettuun ongelmaan, mutta omaehtoisuus on vähäisempi kuin 
vapaaehtoisissa irtisanoutumisissa. Kuvailujen perusteella vaikuttaa siltä, että 
vapaaehtoinen irtisanoutuminen ei johda välien rikkoutumiseen työtovereiden 
kanssa, mutta aloite yhteydenpitoon näyttää olevan irtisanoutuneen käsissä. 

Irtisanoutuneiden toiminta jatkuu toimittajien ja päälliköiden sekä miesten ja 
naisten tarinoissa vireänä siitä huolimatta, että tapahtumaketjuun voi liittyä hen-
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kisen hyvinvoinnin lasku ja itsesyytöksiä. Puhtaasti vapaaehtoisen irtisanoutu-
misen kuvaillaan sitä vastoin olevan yhteydessä elämänlaadun kohoamiseen. 
Aineiston irtisanoutumiset ovat yksittäistapauksia, mutta sosiaalisen erottelun 
perusteella ne on ryhmitelty omaksi työsuhteen päättymisen muodoksi. 

 

6.1.4  Kollektiivinen irtisanominen 

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneistä jäsenistä kaksi eli toimittajanainen nro 6 
ja päällikkönainen nro 11 kuvailee kollektiivisen irtisanomisen. Kun koko henki-
lökunta irtisanotaan, kuvaillaan kurjan tilanteen koskettavan työntekijöitä suurin 
piirtein samalla tavalla ilman, että sosiaalista erottelua työpaikalla tapahtuu. 

u-

vuorolaiset olivat kolmisen tuntia aiemmin poistuneet kylläisinä mukavia rupatel-

len samasta ovesta, jonka ulkopuolella minä ja kollegani olimme nyt ojentamas-

 Vastaanottajien asenteet vaihtelivat. Jotkut kätkivät tyr-

mistyksensä huulenheittoon, jotkut kiroilivat, joku oli hiljaa ja vakava, joku jo 

itki.  (Nro 11, päällikkönainen).  

Sosiaalista erottelua kuvaillaan koettavan työpaikan ulkopuolella akselilla työlli-
set työttömät, mutta vuorovaikutus- ja vertailuasetelmia ei koeta niin konkreetti-
sina ja kontrastoituneina kuin osaan työntekijöistä tai yhteen työntekijään koh-
distuvissa irtisanomisissa.  

i-

siin liittyviä tunne-elämän hirmuja. Kun yksilö tai pienryhmä irtisanotaan, tuskin 

kaunopuheisinkaan saneeraaja osaa esittää perusteluja, joilla irtisanotun 

(Nro 11, 
päällikkönainen).  

i-

sena tai syyllistävänä  (Nro 6, toimittajanainen). 

Kollektiivisen irtisanomisen kuvauksiin ei sisälly irtisanomisesta, sen toteutta-
mistavasta tai työyhteisön vuorovaikutuksesta seuraavaa sosiaalista erottelua ja 
työttömän kielteistä luokittelua. Tutkimusaineistossa se näyttää olevan vähiten 
yksilöä koetteleva irtisanomisen muoto. Toiminnan kuvaillaan jatkuvan vireänä 
siten, että elämänhallinta on vaikeutunut, jolloin työttömyyden muut esimerkiksi 
taloudelliset seuraukset ovat esillä. Tulkintakehikko on työuraan ja talouteen 
nojaavana samanlainen kuin muilla päälliköillä ja toimittajilla. 

 

6.1.5  Yritys- ja freelance-toiminnan ongelmat 

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneistä jäsenistä yksi kuvailee freelance-
toiminnan edellytysten heikentymisen, johon liittyy alityöllistymisen ura ja yksi 
oman yrityksen konkurssin. 
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Toimittajanaisen nro 22 freelance-uran kuvaillaan käynnistyvän kokeilulla lähet-
tää juttu ja kuva aikakauslehteen. Kun ne julkaistaan, kuvailee hän jatkavansa 
freelance-toimittamista aihepiiriä ja tekstikokonaisuuksia laajentaen ja julkaisu-
kanavia lisäten. 

Lamaan liittyi myös lehtikuolemia. Minun suhteeni ovat vähentyneet. Sain pari 

juttua koulualan lehteen. Viimeisin tuli takaisin tavanomaisen saatteen kera: 

Palautamme kiittäen. Tilanpuutteen vuoksi emme voi käyttää. Sama muuallakin. 

Nyt suhteita on vain paikalliseen sanomalehteen ja naapuripitäjän sanomiin. 

Niihin taas mahtuu korkeintaan yksi juttu kuukaudessa. (Nro 22, toimittajanai-
nen). 

Toimittajanainen nro 22 kuvailee myös kilpailun kiristymisen freelance-
toimintansa tärkeimmissä ja pitkäaikaisimmissa julkaisuissa. 

 miesten kanssa. Pojat ovat joko hyviä va-

lokuvaajia tai sitten teräväkynäisiä sanailijoita, ja heitä on ainakin neljä samalla 

areenalla kanssani. Etenkin luontopalstalle on tungos Minulla meni oikeas-

taan aika hyvin lamaan saakka. Jos pojat kirjoittivat linnuista, minä väistin tutus-

 (Nro 22, toimittajanainen). 

Freelance-toiminnan edellytysten kaventumisen seurauksena on alityöllistymi-
sen uran syveneminen ja tulotason alentuminen sekä epävarma näkymä tule-
vaisuuteen. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ei kuvailla muutoksia, eikä sosi-
aalista erottelua ja luokittelua. Freelance-toiminnan vaikeutumisella kuvaillaan 
olevan yhteys lieväksi arvioitavaan henkisen hyvinvoinnin alentumiseen. Alku-
vaiheessa kysymys on ongelmien toistuvuudesta ja siinä mielessä hitaasta ka-
sautumisesta, mikä koettelee uskoa mahdollisuuksiin saada juttuja myydyksi. 

Päällikkömiehen nro 13 kuvailema konkurssi on ongelmien syvyydessä yksi 
aineiston vaikeimmista. Se on rinnasteinen muihin päälliköihin siten, että me-
nestystä seuraa vaikeuksien kasautuminen laman ajan liiketoimintaympäristös-
sä ja sidosryhmäsuhteissa. Konkurssiin johtavan tapahtumaketjun koettelevuus 
käy ilmi oikeuskäsittelyn kuvauksesta. Siihen liitetään tekstiosuus painajaisista, 
joissa joudutaan jonkin maansiirtotraktorin kaltaisen koneen yliajamaksi ja litis-
tämäksi, mitä seuraa hiljaisuus, minkä jälkeen päällikkömies nro 13 revitään 
hereille putkassa, missä ovat kaikki tapahtumaketjun vastakkaiset osapuolet 

llä sitä sitten ollaan ja ol  
Päällikkömies nro 13 esittää painajaiset taustaksi kokemalleen pelolle, että jou-
tuisi oikeudessa tuomituksi maksamaan suuret korvaukset, mikä maksukyvyn 
puuttuessa johtaisi vankilaan. Kuvatussa varsinaisessa oikeuskäsittelyssä: 

y-

dään läpi. Vala vannotaan värisevällä äänellä, kädet märkinä ja kainalot vuotaa. 

Paikalla ei ole pankin edustajia. Asian tutkittuaan tuomari päättää, että koska 

pesän varat ovat Autossa päätös purkaantuu 

hillittömänä itkun sekaisena nauruna. Tässäkö sitä ollaan? Kotiin päästiin? Eikö 
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sakkoja? Tai muuta rangaistusta? Nyt maistuu kahvit, jota hörpitään munkin 

kanssa makua tuntematta. Olemmeko todella vapaita? Ei viety edes kukkaroa? 

Tai passia? Vapaita miehiä...  

Konkurssitapaukseen sisältyy henkisen hyvinvoinnin kuvailtu erittäin voimakas 
alentuminen, mihin liittyvät toimintakyvyn heikentyminen ja toiminnan katkokset. 
Syyllisyyden teema on irtisanomistilanteisiin verrattuna korostetusti esillä. Tule-
vaa selviytymistä ajatellen lähtökohta on vähintään yhtä vaikea kuin yksilöön 
kohdistuvissa irtisanomisissa, mitä konkurssin jälkeinen lainaus kuvailee.  
Masennus jatkuu. Vaatteet kuluvat, kainalot näkyvät. Teen töitä omassa yrityk-

sessä, pääsen joskus jopa työmatkalle, mutta useimmiten on runsaasti aikaa 

koiran ulkoiluttamiseen, lukemiseen ja nukkumiseen. Mistäs konkurssin tehnyt 

rahoitusta saisi, luottotiedotkin ovat kamalat, ovat sitä pitkään. (Nro 13, päällik-
kömies). 

Työttömyyttä edeltävän freelance-toiminnan vaikeutuminen ja konkurssi kuvail-
laan vain yhdessä tarinassa, ja niihin on suhtauduttava aineiston sisäisinä, mut-
ta tärkeinä viitepisteinä. Työttömyyden aikana toiminta freelancerina tai yrittä-
jäksi ryhtyminen ovat selviytymisstrategioita, joita tutkimusjoukon jäsenet harkit-
sevat, kokeilevat ja toteuttavat. Yksittäistapausten tarkasteleminen on siten pe-
rusteltu toisaalta niiden eroteltavuudella muista työttömyyteen johtavista reiteis-
tä ja toisaalta vertailtavuudella pitkittäisaineistossa. 

 

6.1.6  Työuralle kiinnittymisen vaikeutuminen 

Työttömyys työuran alkuvaiheissa muodostaa vertailukohdan vakinaisen työ-
uran päättäville irtisanomisille. Tutkimusjoukon työuralle kiinnittymässä olevat 
toimittajat ja toimihenkilöt kuvailevat työuralle kiinnittymisen vaikeuksia suoraan 
koulusta työttömäksi valmistumisena, opintoja seuraavan työsuhteen jälkeen 
työttömäksi jäämisenä, opiskelun, työsuhteiden ja työttömyyden vuorotteluna 
sekä siirtymisenä vääräksi koetulta alalta takaisin aikaisemmalle uralle, jolla 
vakinaisen työsuhteen saamisen vaikeudet jatkuvat. Työuralle kiinnittymisen 
vaikeuksien kuvauksille yhteistä on 1980-luvun lopun taloudellisen nousun esiin 
nostaminen taustaksi tehdyille ratkaisuille ja muutos, jonka 1990-luvun alkupuo-
len lama aiheutti. Normaaliksi oletetuksi kuvailtu elämänkulku, jonka mukaan 
ensin opiskellaan ja sitten mennään töihin, ei toteudu, mutta sen varaan tulevai-
suutta on kuitenkin rakennettu. Todellisuuden kohtaamiseen liitetään tarinoissa 
kuvauksia vääristä valinnoista ja epäonnistumisen tuntemuksista. 

n-

nut maisterintitteliä, saattaisin nyt istua jossain pikkukunnassa hyvin toimeentu-

levana sihteerinä. Velat olisi hoidettu, minulla olisi (varakas) mies, tiilitalo ja koi-

 (Nro 20, toimittajanainen).  

Lopulta puuduin firmaan lopullisesti ja hakeuduin kansanopistoon opiskele-

maan tiedotusoppia. Tässä vaiheessa mm. silloisen Sanomalehtimiehen sivut 
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pursuivat toimittajien avoimia työpaikkoja ja alalle povattiin jatkuvaa työvoima-

pulaa. Samana syksynä alkoivat näkyä lehtialalla ensimmäiset merkit tulevasta 

taloudellisesta alamäestä...

 (Nro 23, toimittajamies). 

 

000 markkaa (6 282 euroa). Olisi vaan pitänyt jäädä töihin, että olisi pystynyt 

liittymään ammattiliittoon. Kyllähän kouluun nykyään pääsee, mutta mistäpä 

(Nro 28, toimihenkilönainen). 

kunhan etsi (Nro 34, toimihenkilömies). 

Työuralle kiinnittymässä olevat kuvailevat melko vähän työpaikan vuorovaiku-
tusta, mutta silti voidaan havaita ryhmän kokema heikko asema työyhteisössä. 
Toimittajanainen nro 18 kuvailee onnistuvansa keplottelemaan  opiskeluun si-
sältyvän työharjoittelun jälkeen vielä neljä kuukautta toimittajan töissä. Säästö-
jen kohteeksi joutunut työpaikka kuvaillaan ilmapiiriltä huonoksi ja työtahdilta 
kovaksi. Asemansa toimittajanainen nro 18 kuvailee ikään kuin ei olisi työyhtei-
sön täysivaltainen jäsen, mihin liittyy työehtosopimuksen mukaisen irtisanomis-
järjestyksen kokeminen päinvastaisesta näkökulmasta kuin mitä vakinaisissa 
työsuhteissa työskennelleet toimittajat kuvailevat.  
Et se oli kyl pitkien neuvottelujen jälkeen hyö (työnantaja) yritti kaikkensa tehdä 

että työsuhteeseeni löytys jatkuvuutta, mutta kun siinäkin oli se tilanne, et kun 

kirjapainossa väkeä sanotaan irti, toimitusharjoittelija nuori ihminen on viimeksi 

taloon tullu ja siinä oli siis sellanen kaaos, että se oli kaikkien kannalta toisaalta 

helpoin, että minä siitä pääsin pois. (Nro 18, toimittajanainen). 

Tapahtumaketjuun sisältyy sosiaalisen erottelun kokemus työyhteisössä, jonka 
täysivaltaiseksi jäseneksi ei ole kiinnitytty.  

, minullahan on toivehomma, mukavat työkaverit, 

hyvä palkka ja liukuva työaikakin, jos sattuisi aamulla väsyttämään. Ajattelin 

tuolloin, että tätä saisi jatkua vaikka eläkeikään saakka. Niinhän siinä ei tieten-

kään voinut käydä, vaan työt loppuivat minun osaltani, kun loppukesällä viimei-

(Nro 31, toimihenkilömies). 

kun ylemmältä taholta tullut tieto rekrytointien jäädyttämisestä keskeytti suulli-

sesti sovitun työsuhteen kirjallisena varmistamisen. Työpaikka jäi saamatta: 

(Nro 29, toimihenkilönainen). 

Määräaikaisen työntekijän asema työyhteisössä ja mahdollisuus puolustautumi-
seen on kuvailujen perusteella heikko. Määräaikaisten kuvaillaan yleisesti hy-
väksytysti olevan eri kategoriassa kuin vakituisten työntekijöiden. Määräaikais-
ten työsuhteiden jatkamatta jättäminen määrittyy irtisanomistilanteissa niin sa-
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nottujen kevyiden ratkaisujen joukkoon samaan sarjaan eläkkeelle siirtymisen 
e-

rusteluna sille on menettelytavan lainmukaisuus.  
uskollisen palvelun jälkeen. Työn-

antaja oli ollut kaukaa viisas tehdessään sopimuksen vain vuodeksi. Määräai-

kaista työsuhdettahan ei ollut pakko jatkaa ja ketään ei tarvinnut sanoa irti. Asia 

ivu, jonka kään-

täminen oli hyvin raskasta. Suomi oli saanut uuden työttömän. Elämää oli jatket-

 (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Työuralle kiinnittymisen vaikeutumisen kokemukset liittyvät aineistossa toisaalta 
työuran alkuvaiheeseen ja toisaalta työsuhteen muotoon. Määräaikainen työ 
edustaa vasta ensimmäistä vaihetta kohti vakiintunutta asemaa työyhteisössä ja 
laajemmin työelämässä. Sitä seuraavat tarpeellisiksi kuvaillut vaiheet ovat vaki-
nainen työsuhde ja tasavertainen asema työyhteisössä. Se on työmarkkinoiden 
asetelma, jonka työuralle kiinnittymistä tavoittelevat tutkimusjoukon jäsenet jou-
tuvat ottamaan huomioon tulevaisuuden rakentamista, tavoitteiden tärkeyttä ja 
niiden eteen ponnistelemisen arvoa miettiessään. 

Työuralle kiinnittymisessä vaikeuksia kokevien henkinen hyvinvointi alentuu 
siten, että mielialojen kuvaillaan säilyvän toiveikkaina ja toiminnan jatkuvan vi-
reänä vastoinkäymisen kokemuksista huolimatta.  

vaan 

yhteiskunnassa ja kaikessa tässä muussa että sit tuli oikeastaan semmonen 

ihan rauhoittunut olo, että se mikään henkinen paine ollut silleen, että mulla on 

vähän sellainen luonteenlaatu, että asiat järjestyy kyllä, että ei kannata ottaa 

hirveitä paine  (Nro 18, 
toimittajanainen). 

silloin se varmasti myös loppuu. Mutta työttömyys ei ole sen arvoinen asia. Aina 

elämä kuite  (Nro 30, toimihenkilö-
nainen). 

 (Nro 19, toimittajanainen). 

Koetulla huolella on yhteys pärjäämiseen tähdänneen rakennelman rikkoutumi-
sen ja tulevaisuuden suunnitelmien tyhjentymisen kanssa. Siihen liittyvät epä-
varmuuden, turhautumisen ja tarpeettomuuden kokemukset. 

i-

(Nro 
20, toimittajanainen). 

a-

ruilla pystyssä, ja tiesin, että en ole ainoa ex-työnorja, joka on työtön tässä 
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maassa. Kuitenkin tunsin itseni likaiseksi, jollakin tavoin saastaiseksi. Sisäistä 

sottaisuuden tunnetta eivät parantaneet hyväntuoksuiset suihkusaippuat, de-

odorantit, puhtaat vaatteet. Ei siihen voi ulkoiset tekijät vaikuttaa. Jopa aurin-

gonpilkah  (Nro 18, toimitta-
janainen).  

Yksi näkökohta työuralle kiinnittymisen vaiheesta on kokemus saadun työpai-
kan itselle sopivuudesta. Toimihenkilömies nro 33 kuvailee työskennelleensä 
vakinaisessa työsuhteessa, mutta työpaikassa ja tehtävässä, joita ei kokenut 
omaksi. Irtisanomisen lähtökohtana on yrityksen heikentyvä taloudellinen ase-
ma ja jo aikaisemmin toteutetut irtisanomiset. Kun tarjotusta mahdollisuudesta 
siirtyä toiseen työtehtävään talon sisällä kuvaillaan kieltäydyttävän, joudutaan 
työpaikalta lähtemään samana päivänä. Irtisanomisen syyksi arvellaan, että 
myyntityössä ei pärjätty tuloksellisesti kollegoille, mikä viittaa sosiaaliseen erot-
teluun työpaikalla ja siihen liittyvään kielteiseen luokitteluun. Samalla kuvaillaan 
aikaisemmin mietityn työpaikan jättämistä, mitä ei ollut rohjettu tehdä työmark-
kinoiden ajauduttua laman myötä huonoon tilanteeseen. Asetelma on lähellä 
irtisanoutumista. Töiden päättyminen kuvaillaan helpotuksena. 

inhoamastani työpaikasta. Pois työstä, jota en koskaan ollut 

kokenut omakseni, johon en olisi koskaan tullut täysin sopeutumaan, vaikka 

 (Nro 33, toimihenkilömies). 

Tapaus on vertailukohta osaan työntekijöistä kohdistuville irtisanomisille, joissa 
henkinen hyvinvointi laskee yhteydessä sosiaaliseen erotteluun. Jos ansiotyötä 
ei koeta mielekkääksi, ei irtisanomisesta välttämättä seuraa henkisen hyvin-
voinnin laskua, vaan mahdollisesti hetkellinen kohentuminen ja pysyvämpänä 
elementtinä järkytyksen kokemuksista vapaa lähtökohta työttömyydessä selviy-
tymiselle. 

Työtä vaille jääminen työuralle kiinnittymisen vaiheessa ei ole menetyskoke-
mus, vaan kokemus saavuttamatta jäämisestä tai saavuttamisen vaikeutumi-
sesta. Miesten ja naisten kuvaukset ovat ammattiorientaatiosta riippumatta sa-
mankaltaisia. Yhteinen nimittäjä vakinaisesta työstä irtisanottujen kanssa on 
osattomuuden kokemus. 

 

6.2 Selviytyminen työttömänä työmarkkinoilla 

Työttömyydessä selviytymisen käsitetään alkavan ensimmäisestä työttömyys-
päivästä ja jatkuvan kunnes löytyy reitti ulos työttömyydestä. Se voi olla uusi 
vakinainen ja varmaksi kuvailtu työpaikka, tai toimeentulon kokoaminen eri läh-
teistä niin, että työttömyyskorvausta ei tarvita, tai työmarkkinoiden ulkopuolelle 
sopeutuminen eläkkeelle siirtymisenä tai mahdollisia muita keinoja käyttäen.  

Tutkimuksessa tarkoitettuun toimintaan työmarkkinoilla sisältyvät työnhakemi-
nen, freelancerina toimiminen, yrittäminen, määräaikaiset ja muut epätyypilliset 



115  
  

työt, valtion työllistämistuen turvin tapahtuva niin sanottu tukityöllistyminen, 
ammatillinen työvoimakoulutus ja muu ammatillisesti suuntautunut koulutus. 
Eläkkeelle siirtyminen käsitellään samassa asiayhteydessä. Vaikka se ei varsi-
naista työmarkkinatoimintaa olekaan, edustaa se yhtä yhteiskunnan suodatta-
vaa mekanismia ja mahdollista reittiä ulos työttömyydestä.  

Vertaileva tarkastelu toteutetaan ammattiryhmittäin niin, että työuralle kiinnitty-
mässä olevat toimittajat käsitellään yhdessä työuralle jo kiinnittyneiden toimitta-
jien kanssa ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt käsitellään yhdessä 
päälliköiden kanssa. 

 

6.2.1  Toimittajat ja toiminta työmarkkinoilla 

Tutkimusjoukon toimittajat (N=15) kuvailevat tutkimuksessa tarkoitettuja kaikkia 
työmarkkinatoiminnan osia siten, että yrittäminen ei käytännön toimintana to-
teudu, mutta siihen ryhtymistä harkitaan. Toimittajat eivät aineiston sisäisellä 
aikajanalla selviydy työttömyydestä ansiotyöhön tai taloudellisesti kestävän 
freelance-toiminnan uralle, mutta he kuvailevat sen tavoitteekseen ja toimivat 
tavoitteen saavuttamisen puolesta.  

Taulukossa 10 esitellään tutkimusjoukon toimittajien kuvailemat työmarkkina-
toiminnan muodot. 

Taulukko 10. Toimittajat sukupuolen ja kuvaillun työmarkkinatoiminnan muodon mukaan 
esitettynä. 
Numero Työn- Tukityö- Määrä- Freelance- Yrittäminen Työvoima-  Muu Eläke 
  haku paikka aikaistyö työ    koulutus koulutus 
Toimittajanaiset 
Nro 1  X      X        -      X      -      -      -      -     
Nro 2  X      X        X      -      -      -      -      -  
Nro 3  X      -         -      X      -      X      X      -  
Nro 4  -      -         -      X      -      -      -      -  
Nro 5  X      X        -      X      -      -      -      -  
Nro 6  X      -         -      -      -      X      -      -  
Nro 18*  X      X        X      X      -      X      X      -  
Nro 19*  X      -         -      -      -      -      X      -  
Nro 20*  X      X        -      X      -      -      X      -  
Nro 21  X      -         X      X      -         -         -         X       
Nro 22  -      -         -      X      -      -      -      -  
Toimittajamiehet 
Nro 7  X      X        -      X      -      -      -      -  
Nro 8  X      X        -      X      -      X      X      -  
Nro 23*  X      -         -      X      -      X      X      -  
Nro 24*  X      -      X      X      -      -      -      -  
X  Kuvattu  tarinassa.     Ei  kuvattu  tarinassa.  * Työuralle  kiinnittymisen  vaihe  
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Ansiotyön hakeminen 

Tutkimusjoukon toimittajien kuvailemasta työmarkkinatoiminnasta vakinaisen 
työn hakeminen muodostaa melko pienen osan. Sitä perustellaan rakenteellisel-
la selityksellä työn tarjonnan vähyydestä. 

ollisuuden-

 (Nro 7, toimitta-
jamies). 

Siihen aikaan mulle tuli Journalisti-lehti. Siellä ei ollut yhden yhtä tavallisen 

toimittajan paikkaa auki et yleisradiolle saattoi olla jotain ja sitten oli näitä että 

toimitusjohtaja-päätoimittaja paikallislehteen eli olisi joutunut panemaan millin 

(miljoona markkaa) likoon että saa oman työpaikan.  (Nro 23, toimittajamies). 

nä ajanjaksona tarjolla tekniikan alalle yksi 

työpaikka ja hakijoita 1412. Hakijoissa varmaan oli riittävän ammattitaidon 

(Nro 5, toimittajanainen). 

Työnhaun keinona kuvaillaan käytettävän lehti-ilmoitusten seuraamisen lisäksi 
toimitusalan yrityksiin soittamista.  
Ennen vanhaan työn sai yksinkertaisesti siten, että etsi puhelinluettelosta sopi-

vankuuloisen puulaakin ja tarjosi itseään vakuuttavin äänenpainoin. Tämä keino 

on poissuljettu, kun tulee tarpeeksi monesti teilatuksi ja kuulee aina uudestaan 

samat surulaulut. Sitä paitsi nyttemmin on tuijotettava myös puhelinlaskua. 
Vanha hyvä konsti on turvautua tuttaviin ja entisiin työnantajiin, mutta siinäkin 

lyö näinä aikoina kirveensä kiveen. Soittorundi niihin pajoihin tuotti itselleni sen 

kuvan, että sijaisia tai muita määräaikaisia  saati pitempiaikaisia  ei enää 

palkkalistoille huolita, kun vakipoppokin lomautetaan ja väkeä karsitaan karskilla 

 (Nro 20, toimittajanainen).  

Työn tarjonnan vähyyden ohella työuralle kiinnittyneet toimittajat kuvailevat it-
sensä ikääntyneiksi ja palkan ikälisien myötä niin kalliiksi työntekijöiksi, että va-
kinaisen työpaikan saamiseen ei uskota.  

paitsi olen 20 vuoden työkokemuksen jälkeen kallispalkkainen. Harjoittelija saa-

(Nro 
5, toimittajanainen). 

tuli sitten jo ensimmäinen sijaisuuskin. Pesti jäi myös viimeiseksi, sillä pal-

kanmaksun yhteydessä selvisi, että olen toimitukselle kallein mahdollinen sijai-

nen. Aikapalkassa otetaan huomioon ikälisät, sijaisen ikälisät, ei sijaistettavan.  
(Nro 21, toimittajanainen). 

Ikäsyrjintää ei siten kuvailla kohdattavan siinä muodossa, että olisi tiedoilta ja 
taidoilta vanhentunut työelämään, vaan nimenomaan siten, että kokeneena 
ammattilaisena on työntekijänä kalliimpi kuin alalle tulevat toimittajat. Toisaalta 
työpaikan tärkeyttä suhteutetaan työuran vaiheeseen ja nuoriin työttömiin. 
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Sitten on vielä tämä lamakin. Tärkeintä olisi saada työtä nuorille, joilla on asun-

tomenoja ja lapsia elätettävinä. Parhaassakin tapauksessa minulla olisi vain 

muutama vuosi aikaa eläkeikään. Kaipa ne tässä kuluvat niin kuin tähän asti. 

Myönnän siis olevani lopullisesti syrjäytynyt.  (Nro 22, toimittajanainen). 

Lainaus liittyy pidempään jatkuneeseen alityöllistymisen uraan freelancerina. 
Kysymyksessä voidaan tulkita olevan sopeutuminen siihen, että elämä jatkuu 
ammatillisesti ja taloudellisesti epätyydyttävänä, mutta muutoin ennallaan. Syr-
jäytymiskuvaus on ymmärrettävä vain suhteessa työmarkkinoihin. 

Jos työuralle kiinnittyneet toimittajat kokevat kallispalkkaisuuden työllistymisen 
esteeksi, kuvailevat matalampipalkkaiset työuralle kiinnittymässä olevat toimitta-
jat koulutuksen ja työkokemuksen tai niiden yhdistelmän riittämättömyyden. 
Mä pistin paperit tota organisaatio haki tiedottajaa niin sinne oli tullut 150 lap-

pua. Siinä vaiheessa jos mulla on tosiaan se 80 opintoviikkoa kasassa ja tän 

verran kokemusta alalta niin eipä nyt viitti paljon edes kysellä perään Ja ta-

vallaan tämmöseen ammattitaidon kehittämiseen liittyy just että mä taitan sitä 

yhtä lehteä. Sanotaan että mä jollain lailla tunnen nää taitto-ohjelmat mutta sit 

se niitten käytön nopeus ei oo välttämättä vielä kauheen hyvä.  (Nro 23, toimit-
tajamies). 

Muiden alojen työnhakua kuvaillaan vasta sen jälkeen, kun journalististen töi-
den jatkamisen mahdollisuudet on koettu liian vähäisiksi, ja sitä lähellä oleviksi 
koetuille aloille kuten esimerkiksi edellisessä lainauksessa kuvattuun tiedottajan 
tehtävään ei ole päästy. Silloin kuvaillaan pyrkimys niin sanottuun työmarkkinoil-
la alaspäin sopeutumiseen eli valmius vähemmän vaativien tehtävien vastaan-
ottamiseen. Alaspäin sopeutumisen tavoittelussa työnhaku kohdentuu työuralla 
aikaisemmin tehtyihin töihin, mutta työnhaun ei kuitenkaan kuvailla johtavan 
tuloksiin. Esimerkiksi ennen toimittajan uraa hankittu kokemus rakennusalalta ei 
riitä työpaikan saamiseksi. 
Etsin työpaikkoja itse asiassa kaikilta mahdollisilta aloilta, mihin voisi kelvata 

luku- ja kirjoitustaitoinen, ajokortin omaava keski- Vaan ei tärpän-

joukossa varmasti joku 

ihan oikeasti p Sain oppia, ettei duunarinkaan hommaan noin 

(Nro 7, toimittajamies). 

Jos muiden alojen töitä kuvaillaan saatavan, ovat ne määräaikaisia ja väliaikai-
sia ratkaisuja, jotka suhteutetaan toimittajan ammattiin. 
Olen tehnyt kaikenlaisia paskaduuneja  mitä vastaan on tullut  lähinnä siivo-

usta ja fyysisesti raskaita asennustöitä. Mutta siinä mielessä olen (ainakin joi-

denkin mielestä) ollut etuoikeutetussa asemassa, että olen saanut tehdä töitä, 

vaikken itse ole enää tuntenut minkään valtakunnan viehtymystä työntekoa koh-

taan. Ja koko ajan teen: kirjoitan kirjoja, tekstejä, erilaisia juttuja, erilaisiin käyt-

tötarkoituksiin. Ammatiltani olen toimittaja, yhdistelmäajoneuvon kuljettaja ja 

autonasentaja.  (Nro 24, toimittajamies). 
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Lainauksen suorittavat työt perustuvat aikaisempaan työhistoriaan, mutta vertai-
luja tehdään aineistossa myös mahdollisuuksien tasolla. 

ois ajatella jotain sellasta mitä on joskus kouluaikana tehnyt jotain uinninval-

 sitä vois ajatella ehkä 

tekevänsäkin, mutta just tämmösen toimittajankin laittaa vaikka uinninvalvojaksi 

seitsemän puoli tuntia päivässä, niin kyllä siinä pitää jo vastapainona olla var-

 (Nro 18, toimittajanainen). 

m-

 ajatellaan esimerkiksi joku siivooja tahi kioskin myyjä. 

Niillä itse asiassa taitaa olla niin pienet palkat, että näillä muutamilla jutuilla 

 että 

 (Nro 3, toimittaja-
nainen). 

Journalistisella työllä on kuvailujen perusteella tutkimusjoukon toimittajille sisäl-
löllinen arvo, mihin muita töitä suhteutetaan myös taloudellisesti. Toimittajan 
työhön kiinnitetyt myönteiset merkitykset ovat oletettavasti yhteydessä siihen, 
että työnhakua muilta aloilta kuvaillaan vähän ja niiden tekemistä vain satunnai-
sesti. Toinen taustatekijä on muiden alojen työkokemuksen ja osaamisen kape-
us ja siksi työn saamisen korkeaksi kuvattu kynnys. Kolmanneksi toimittajan 
kuvaillaan toisaalta olevan useilla muilla aloilla ylipätevä ja jopa epäilyttävä ha-
kija, minkä lisäksi myös työssä pärjäämiseen voi liittyä epäilyksiä. 

olen epäilevä oman työllistymisen kannalta vieläkin. Tosin täytyy ottaa 

huomioon että kun puhun työllistymisestä niin puhun kokopäivätoimisesta 

työnteosta vakipaikassa.  (Nro 23, toimittajamies). 

ö-

suhdetta. Olin muuten kerran yhden talven kortistossa täällä, mutta kertaa-

kaan sieltä ei soitettu ja tarjottu töitä eikä muuten korvaustakaan, kun mies oli 
 

Työhön menoon olen alkanut jo nyt suhtautua rimakauhunomaisesti. Ehkä syy 

 (Nro 6, 
toimittajanainen). 

Toimittajat eivät ansiotyön hakemisessa eroa työuran vaiheen tai sukupuolen 
perusteella toisistaan. Kun yksikään ei onnistu vakinaista ansiotyötä saamaan, 
on seurauksena vahvistunut pyrkimys hankkia toimeentulo tai osa siitä freelan-
cerina. Tämän kuvaillaan toteutuvan silloinkin, kun muiden alojen määräaikaisia 
töitä on työttömyyden aikana tehty. Ne olivat väliaikaisia ratkaisuja. 

t-

tää ja tämä on ainoa tavoite, visio, päämäärä, elämän tarkoitus tms. Ikävää vain 

on se, ettei sitä ammattia opeteta kouluissa niin kuin vaikkapa merkonomeja, 

teknikoita jne. Siinä on ensin tehtävä työ, joka sitten hyväksytään taikka sitten ei 

hyväksytä. Ja minun on taas hyväksyttävä tämä  (Nro 24, toimittajamies). 
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Freelancerina toimiminen 

Tutkimusjoukon vakinaisesta ansiotyöstä irtisanottujen ja työuralle kiinnittymäs-
sä olevien toimittajien kuvaukset freelanceriksi ryhtymisestä ja toimimisesta 
ovat samankaltaisia työuravaiheesta riippumatta. Freelanceriksi ryhtymisessä 
on mukana osa pakkoa ja osa luontevaa ammattiosaamisen ja taustan varassa 
toimimista. Ainoastaan toimittajanaiset nro 2, 6 ja 19 eivät kuvaile freelancerina 
toimimista edes juttujen tarjoamisena, mutta kuvailevat kuitenkin näkökulmansa 
freelance-toimintaan mahdollisuutena. Myös pidempään freelancerina työsken-
nellyt toimittajanainen nro 22 kuvailee tilannetta samoin kuin muut toimittajat 
kilpailuna vähäisistä työtilaisuuksista.  

Kohtuullisen elannon tuovan freelance-toiminnan edellytykseksi kuvaillaan vä-
hintään yhden pysyvän avustajasuhteen olemassa olo verrattain suuren kustan-
tajan kanssa. Ihannetilanteeksi arvioidaan kaksi tai kolme pysyvää avusta-
jasuhdetta, joiden jatkuvuuden varassa olisi mahdollista rakentaa uusia kontak-
teja ja kaupata ideoita ja juttuja muihin viestimiin. Ihanteellista freelance-
toiminnan lähtötilannetta ei kuitenkaan kuvailla, vaan tutkimusjoukon toimittajat 
erottuvat sen perusteella onko työttömyyden alkaessa tiedossa kohteita, jonne 
juttuja voisi myydä vai alkaako kontaktien rakentaminen tyhjästä. 

Tilanne kuvaillaan parhaimpana kun irtisanomisaikana tai työttömyyden alussa 
löydetään julkaisijoita. Silloin vahvuudeksi arvioidaan uralla kertynyt osaaminen. 
Lisäksi kohteena saattaa olla jokin paikallislehti, jossa tutkimusjoukon toimittaja 
tietää tai uskoo olevansa tunnettu, jolloin ideoiden ja työn tarjoamisen kynnys 
koetaan suhteellisen matalaksi. Jos juttukaupan kuvaillaan onnistuvan tutussa 
ympäristössä, ei se kuitenkaan riitä toimeentulon turvaamiseksi, jolloin aletaan 
etsiä muita ostajia. Kansantalouden heilahteluilta melko suojassa eläneet toimit-
tajat kuvailevat kohtaavansa laman ajan olosuhteet. 

 

freelanceriksi, mutta rohkeus ei ollut riittänyt. Säännöllinen kuukausipalkka on 

sellainen turvallisuustekijä, ettei siitä kovin hevin luovu, ellei ole pakko. No nyt 

se pakko oli ja nautin vapaan toimittajan työstä. Kirjoitin vain niistä aiheista, mis-

tä i t-

tautui pian, että alan markkinat olivat menneet kerta kaikkiaan tukkoon. Vain 

erittäin hyvällä tutunkaupalla sai juttuja enää menemään. Soittelu toimituksiin 

loppui aika lyhyeen. Tajusin hyvin, missä tilanteessa puhelimeen vastaavat 

päätoimittajat ja toimituspäälliköt olivat, olinhan itse tehnyt vastaavanlaista 

hommaa. Tilanne oli se, ettei juttuja tarvittu, koska ei ollut rahaa ostaa mitään. 

Hyvä, että lehdet pystyivät työllistämään (Nro 7, toi-
mittajamies). 

kyllä, en uskokaan että yksistään heruu ja sit just ongelmana on, et heillä on 

omat toimittajat, jotka tekee työtä. Eli juttujen myyminen on hirveen vaikeeta 

yleensäkin  (Nro 18, toimittajanainen). 
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Kaikki aikaisemmat lehdet, joihin olin kirjoitellut olivat pienentäneet avustajabud-

jettiaan rajusti. Joka paikassa soi sama virsi; juttuja mielellään otetaan, mutta 

niistä ei voida maksaa palkkioita.  (Nro 23, toimittajamies). 

Kyl se on hirveän sellaista tylyä, heillä on vakituiset avustajat ja sit tuntuu vä-

hän sille, että jos se vakituinen avustaja kuolee, niin ketään ei tilalle oteta. Niin 

tää on aika raaka peli ollu mitä on seurannut tätä.  (Nro 19, toimittajanainen). 

Onnistumisiakin kuvaillaan, mutta tutkimusaineistossa satunnaisina. 
tein sen yhden videon, josta me saatiin hävyttömän pal-

(Nro 21, toimittajanainen). 

Aineistossa kuvaillaan variaatioita freelance-markkinoiden tyrehtymisestä. Jot-
kut tutkimusjoukon toimittajista ehtivät päästä alustavasti kiinni näkymään, että 
freelancerina voisi elättää itsensä, mutta toiset joutuvat toteamaan heti, että 
kilpailu vähentyvistä työmahdollisuuksista on kova. Työtilaisuuksia on kustanta-
jien avustajabudjettien leikkausten jälkeen tarjolla aikaisempaan nähden paljon 
vähemmän, ala alkaa täyttyä irtisanomisten seurauksena vapaista toimijoista, 
minkä lisäksi freelance-markkinoilla työskentelevät sen aikanaan valinneet 
myyntityöhön tottuneet ammattilaiset.  

Kysymyksessä on erittäin vaikea ajanjakso opetella freelancerina toimimista, 
juttujen tarjoamista, niiden kohdentamista eri viestimiin ja hinnoittelemista. Kun 
sitovia suosituksia freelance-työn taksoista ei ole, pitäisi jokainen juttu kyetä 
hinnoittelemaan erikseen. Kun myyntiosaamista ei ollut vakinaisessa työsuh-
teessa tai muuten aikaisemmin kertynyt, kuvaillaan työttömyyden aikana käyn-
nistettyyn freelance-toimintaan liittyvän markkinoinnin omaksumisen lisäksi ra-
hasta puhumisen ja itsensä esiin nostamisen vaikeus. 

i-

sesti ja luoda itsestään asiakkaalle kelpaavaa tuotekuvaa, mikä on perinteiselle 

(Nro 7, toimittajamies). 

Olin kyllä kuullut, miten freelancerin työ sujuu, että se on yli puolet ajasta juuri 

myymistä ja rahojen pe (Nro 1, toimittajanainen). 

sitä ollaan niin nöyrää poikaa joka sitten tavallaan kääntyy itteään vastaan 

että en mä en myy itteäni että se on sitten tavallaan se lopputulos siitä.  (Nro 
23, toimittajamies). 

No siinä on sen itsekritiikin kynnys hirveen korkee, että vaikka monta kertaa 

ehkä se työnantaja kenellä sä itseäs ja omaa osaamistas tarjoat niin se vois heti 

katsoa, että hei toihan on hyvä tyyppi ja toihan osaa, mut se että myös itse luo-

tat siihen, että osaat niin siihen pitäis ensin päästä, että se itseluottamus ois niin 

korkealla, että tavallaan se on vastenmielistä mennä kehumaan itseään...Se on 

semmoinen vähän herran pelko tai joku tämmönen.  (Nro 19, toimittajanainen). 
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Juttujen myyntiin suhtautuminen pelkkänä taloudellisena transaktiona ei kuva-
usten perusteella juuri toteudu, vaan kysymyksessä koetaan kaupan teon rin-
nalla olevan hyväksynnän tai arvostuksen saamisesta juttuideoille ja ammatti-
taidolle. Asetelma on ongelmallinen, mitä kuvaillaan esimerkiksi tilanteissa, jois-
sa palkkioksi tarjotaan kuten toimittajamiehelle nro 23 sivun 120 lainauksessa 
nimen näkyviin saamista, mikä olisi osoitus alalla mukana olemisesta. Tällöin 
joudutaan määrittelemään kanta maksuttomaan työhön ja vastaukset vaihtele-
vat niin, että työttömyyden edetessä mielipiteet saattavat yksilötasolla muuttua 
vastustamisesta hyväksymiseen ja palata takaisin poissulkemiseen. Kuvaillun 
jyrkimmän linjan mukaan ammattityötä ei anneta maksutta, mitä perustellaan 
ammattiylpeydellä ja halulla torjua yritykset käyttää hyväksi työttömiä.  

l-

maislehtien mainosbisnestä. Jonkun on vipunen tehtävä ja markkinoitava se, 

(Nro 8, 
toimittajamies). 

Freelance-työtä suhteutetaan myös vakinaiseen ansiotyöhön ja työttömyyskor-
vaukseen. 

vakituisessa työsuhteessa oleville maksetaan palkkaa siitä huolimatta, tekevät-

kö he töitä vai eivät, ja minun pitäisi ainakin puoli-  
(Nro 5, toimittajanainen). 

Silloin työttömyyden aikana kun tekijöitä oli hurumycky, niin kuka sitä haluaa 

pilkkahinnalla omaa työpanostansa myydä, jos sitä arvostaa, että voi olla, että 

jos mä olisin oikein urakalla lähtenyt sitä osaamistani tarjoamaan jonnekin, niin 

en mä ehkä kauhean paljon palkkaa ois siitä vaatinut. Mut siinä sitä kaatuu aina 

siihen, että ku työttömyyskorvaus oli niin hyvä, niin on turha lähtee pikkupalkalla 

mitään juttuansa myymään, että siihen varmaan monen työaikeet kaatuu tänä 

 (Nro 19, toimittajanainen). 

Hieman löyhemmän kuvaillun linjan mukaan ammattityötä ei anneta maksutta 
kustantajille, mutta esimerkiksi aatteellisille yhdistyksille tai työttömien lehteen 
voi kirjoittaa talkoohengessä. Kolmannen linjan mukaan työtä voi tehdä maksut-
ta, koska kirjoittaminen sinänsä koetaan selviytymisen keinoksi ja askeleeksi 
kohti selviytymistä. Edellytys maksuttomalle työlle kuitenkin on sen kokeminen 
sisällöltä antoisaksi. Käsitys luovasta työstä yhdistettynä käsitykseen itsestä 
luovuuden takia arvokkaana yksilönä voi kuvausten perusteella siten olla työt-
tömyyteen sopeutumisen keino. Voidaan puhua ammattiosaamisen, työn sisäl-
lön ja niihin nojaavan ammatti-identiteetin varassa selviytymisestä. 

 

En saa (kahdesta laajasta työtehtävästä) palkkaa, en yhtään mitään, mutta mi-

ten sitten määritellään työ? Palkan mukaan? Minähän kuitenkin teen työtä! 
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 Pidän 

 (Nro 1, toimittajanainen). 

Palkattoman työnteon jaksot ovat kuitenkin ajallisesti melko lyhyitä, jollaisiksi ne 
jäänevät siksi, että ammattilaisen ajatteluun kuvaillaan joka tapauksessa sisäl-
tyvän käsityksen siitä, että alan yleisesti hyväksyttyjen kriteerien mukaan tehdyl-
lä työllä on hintansa. Ainakin jokin hinta, jolloin tyypillisesti kuvaillaan hintajous-
toa. Jutun julkaisu ja rahan jonkin verran saaminen koetaan paremmaksi vaih-
toehdoksi kuin julkaisun tärveleminen liian suurella palkkiovaatimuksella. 

maksaa, koska lehdet tuntuvat noudattavan tiettyä käytän-

(Nro 3, toimittajanainen). 

(Yksi lehti) oli kyllä, että siinä tuli just se ongelma että hyö maksaa just sen mi-

tä hyö haluaa. Ota tai jätä  kyllä se työn hinnottelu on mahdotonta ainakin sen 

 (Nro 18, toimittajanainen). 

(palkkiot) on sovittu alun-

itten 

kanssa on helppo käydä kauppaa, että yritetään löytää ratkaisuja joissa mo-

lempi osapuoli säästää.  (Nro 23, toimittajamies). 

Hintajousto voidaan ymmärtää selviytymisen keinoksi eli pyrkimykseksi hankkia 
asemia freelance-markkinoilla. Sen tavoittelemisessa osalla toimittajista mah-
dollisena kilpailukeinona on ansiosidonnainen päiväraha, mitä yrittäjäriskin ot-
taneilla freelanceilla ei ollut sopeutumisen välineenä käytettävissä. Toimittaja-
kunnan kilpailuasetelma kuvaillaan tiedostetuksi, mutta se ei näytä ohjailevan 
tutkimusjoukon toimittajien toimintaa. Vaikka ratkaisua ei koeta yksinkertaiseksi, 
tartutaan markkinoilla oleviin mahdollisuuksiin. Sovitellun päivärahan käyttö ku-
vaillaan salattavan, sillä ammattilaisen pitäisi hankkia toimeentulonsa itse. 

 yleensä ihmisille, joiden kanssa olen tekemisissä työasioissa tai muissa 

asioissa, koskaan tule maininneeksi siitä, että osa tuloista koostuu työttömyys-

päivärahasta. Totta kai esiinnyn pelkästään vapaana toimittajana. Se olisi hir-

veä kolaus, jos joutuisi 

(Nro 7, toimittajamies). 

Freelancerina toimitaan sovitellun päivärahan turvin, mikä koetaan oikeutetuksi 
siksi, että siten pyritään irti työttömyysturvasta. Hintajouston ja sovitellun päivä-
rahan yhteydessä painotetaan myös ammattitaitoa niin, että voidaan puhua eri-
koistumisen strategiasta. 

tahansa, vaan se ostetaan sellaiselta, josta tiedetään, että se tekee sen parhai-

(Nro 7, toimittajamies). 

Pärjäämisen mahdollisuuksien perustana kuvauksissa toistuu ideointikyky yh-
distettynä tietoon ja taitoon kirjoittaa uniikkeja juttuja. Toisaalta myös työttömyy-
den jatkuessa ongelmaksi kuvaillaan, perustuu strategia erikoistumiseen tai 
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yleistoimittajuuteen, juttujen läpi saaminen ja ammattitaidon osoittaminen niin, 
että tieto osaamisesta leviää. 

n-

tajaan on hyvät henkilökohtaiset suhteet. Siltä pohjalta on täysin turhaa kuvitella 

tekevänsä bisnestä, että soittelee herra x:nä tai rouva y:nä sinne sun tänne, 

(Nro 7, toimittajamies). 

Kovaksi koetun kilpailun ja työttömyyden pitkittymisen yksi looginen seuraava 
askel on arvokkaaksi koetun journalismin liepeiltä löytyvien kaupallisten julkai-
sujen tarjoamien mahdollisuuksien kokeilu. Sen kuvaillaan johtavan ristiriitoihin 
journalistisen ammattietiikan kanssa r-
nal koetaan niin vaikeaksi, että kokeilut jäävät 
kokeiluiksi. Mieluummin ollaan ilman töitä kuin laaditaan kritiikittömiksi tai ala-
tyylisiksi koettuja juttuja. Taustalla kuvaillaan huoli siitä, että jos antaisi kaupalli-
suuden viedä, ei paluuta journalistin ansiotyöhön enää olisi. 

aan elä-

mään...Työttömyys toi minulle uuden mahdollisuuden...Jumala on missin pelas-

taja" jutut. Tietenkin kaikesta huolimatta, minun asennoitumiseeni näihin ilmiöi-

hin liittyy aina se, että joo perkele, toi myy. Että jos haluaisi elää eri tavalla, pe-

aika huuli ympyräisenä ostettujen naistenlehtien juttuja: noin paljon kirjoitusvir-

heitä, noin paljon asiavirheitä, silti painetaan. Se kateus on varmaan osa tun-

net  (Nro 1, toimittajanainen). 

 (Nro 3, 
toimittajanainen). 

Freelance-toiminnan rinnalla osa tutkimusjoukon toimittajista kuvailee pohtivan-
sa yrityksen perustamista. Vastaukset vaihtelevat kielteisestä mahdollisuuden 
avoimena pitämiseen niin, että perustamiseen ei kuitenkaan olla ryhtymässä. 

un on hirveen vaikee mieltää itteeni yrittäjänä että mä oon ihan tyytyväinen 

kun mä saan sen veroilmoituksen tehtyä että siinä on ihan tarpeeksi 

 (Nro 23, toimittajamies). 

-ajatus kuitenkin on, että ei se mahdotonta olekaan, 

että jossain vaiheessa voin ollakin ihan oman onneni seppä, että yksityisyrittä-

jänä, mut se edellyttää sitä, että ennen kuin siihen ryhtyy, niin pitää luoda suh-

 (Nro 18, toimittajanainen). 

Toimittajille melko luontevan, mutta ei itsestään selvän, ammattikuvan laajen-
tamisen ja ansaintamahdollisuuden tarjoaa luvussa jo sivuttu kirjojen kirjoittami-
nen. Kysymyksessä on sama problematiikka kuin yksittäisten juttujen myymisen 
kanssa siten, että kaupattava tuote on laajempi ja julkaisijoita on vähemmän. 
Tein tässä talven mittaan pienen kansatiedeaiheisen kirjasen...Yritän saada 

yhdistyksen osallistumaan sen painatukseen, jotta voisin kaupata sitä kouluille 

ja kirjastoille. Asia on pahasti keskeneräinen vielä.  (Nro 22, toimittajanainen).  
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työtön on keksinyt räpeltää kasaan jonkinlaisen 

kirjakäsärin, ja kustantajat ovat hukkua postilokeroihinsa tulvivaan paperimää-

 (Nro 24, toimittajamies). 

Kun kirjojen kirjoittamista kuvaillaan, on kyseessä pienellä palkkiolla tehtävä tai 
maksuton työ. Tyypillistä on kirjoittamisen yhteensovittamisen vaikeus muun 
elämän kanssa. Mahdollisuus kirjan kirjoittamiseen ei ratkaise työttömyyden 
ongelmaa, mutta sitoo osan käytettävistä olevista resursseista. Sen seuraukse-
na on mahdollista, että työttömyyden ongelman ratkaisemisessa käytetyt keinot, 
freelance-kirjoittaminen, koulutus ja tukityöllistyminen kasautuvat päällekkäin. 
No se on aika rassaavaa, koska et pysty pitempiaikaisia suunnitelmia teke-

mään loitin venäjän opiskelun kolmena iltana kolme tuntia, niin olin laskenut 

sen silleen, että sehän sujuu ihan juohevasti, että päivät teen kirjaa omalla tah-

dilla ja illat luen, niin nyt kun tässä teet kirjaa ja luet ja oot töissä, niin heh kyllä 

välillä tulee semmonen olo, että mistäköhän repis sitä voimavaraa, että ei välillä 

oikein mein  (Nro 18, toimittajanainen). 

Freelance-työn tavanomaisen mallin, myydään valmis lopputuote, lisäksi kuvail-
laan pyrkimyksiä sijaisuuksien tekemiseen tai oppisopimuskoulutuksen harkit-
semiseen, jolloin kysymys on edelleen ammattitaidon myymisestä pienissä eris-
sä. Silloin strategiana on toisaalta avata freelance-työlle edellytyksiä ja toisaalta 
vankentaa avustajasuhdetta niin, että se voisi ajan oloon johtaa pidempiin mää-
räaikaisiin töihin ja vakinaiseen työpaikkaan. Yksi kuvailtu etenemistapa on toi-
mituksen uutispäivystyksessä tai vakinaisten toimittajien sairauslomien tuuraa-
jana toimiminen tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla. Toinen kuvailtu tapa on 
niin ikään kokeneelta toimittajalta joustavuutta edellyttävä kesätoimittajan pestin 
vastaanottaminen. Onnistuneita avustaja- tai työsuhteen vakiinnuttamisen aske-
lia kuvaillaan alustavasti otettavan, mutta sen pidemmälle ne eivät johda. Toi-
veet kuitenkin kohoavat työtilaisuuksien lisäännyttyä. Hinnoittelun vaikeudet ja 
hintajousto kuvaillaan myös määräaikaisissa tai lyhytaikaisissa työtehtävissä. 

lä palkalla, mikä tarjottiin...Myöhemmin hämmästyin havaitessani, että 

ylimmän asteen harjoittelija sai enemmän palkkaa kuin minä, vaikka sillä ei ollut 

Toisaalta hyvilläkin palkkioilla saa freelancerina tehdä paljon 

juttuja kuukaudessa ennen kuin saa saman summan ja ne jutut pitäisi vielä 

 (Nro 3, toimittajanainen). 

Työehtosopimuksen taulukkopalkasta jäätiin esimerkiksi noin 4 000 markkaa 
(838 euroa vuonna 2009) kuukaudessa. Toiminnan logiikaksi voi nimetä uhrau-
tumisen paremman tulevaisuuden puolesta. Yhden työjakson toivotaan johta-
van uusiin ja tingitty tulotaso tai työviihtyvyys koetaan paremmaksi kuin epä-
varmuus töiden saamisesta. 
Sitä on niin uskomaton jääräpää, että luottaa siihen, että sisullakin siitä selviää 

eli jos mahdollisuus on työllistää ittensä, niin kyllä siinä nyt päivät kattoo niitä 

naamojakin mitä siellä (irtisanomistyöpaikassa) on, et koska tänä päivänä se 

tuntuu olevan yhdessä sun toisessa työpaikassa, että ilmapiiri ei ole hyvä, että 
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ihanneilmapiiriä ei varmaan löydy mistään, että tosiaan jos mahdollisuus on 

työllistää itsensä ihan niin en pidä mahdottomana sitäkään, että täytyy vaan 

 (Nro 18, toimittajanainen). 

Työmarkkinatilanteen tarkennuksena voidaan vielä todeta kilpailu määräaikai-
sista ja kesätoimittajan paikoista 1990-luvun alkupuolella. Kun hakijoina toimivat 
alalta irtisanotut ja alalle valmistuneet, on strategia pysyvän avustajasuhteen tai 
vakinaisen työpaikan saavuttamisesta pienin askelin vaikeasti toteutettavissa. 
Yllätti kun olin sopinut tai oli sanottu että on 99 prosentin todennäköisyys että 

pääsen sinne lehteen duuniin mutta sitten ne yllättäen pyörtikin sanansa touko-

kuussa. Olin laskenut että mä voin pistää kaikki rahat tähän ja sitten yrittää kitku-

tella tässä.  (Nro 23, toimittajamies). 

hain kesätoimittajan paikkaa ja taisin lähettää silloin muutamiin lehtiin 

niin kuin tänä kesänäkin lähetin paikallislehtiin ja ykköslehteen ja tämmösiin, 

mutta sitten niistä mistä tuli vastaus, niin se oli se, että meillä on vanhat kesä-

toimittajat ja tuuraajat, että uusia ei kaivata ja sitten täälläkin on tilanne, että kun 

(yliopistosta) tulee niin paljon koulutettua väkeä, että niitä ei kiinnosta mun puo-

lentoistavuoden työkokemus, että se ei riitä kumminkaan, vaikka se kokemuk-

sena onkin enemmän kuin mitä monilla on  (Nro 19, toimittajanainen). 

Freelance-toiminnan ongelmien lisäksi ansiosidonnaista työttömyyskorvausta ja 
peruspäivärahaa saavat toimittajat kuvailevat tukijärjestelmän esteitä. Työttö-
mänä saa ansaita vain tietyn summan, minkä jälkeen korvausta leikataan. 

a-

nut kirjoitella sen mitä päiväraha sallii lisätienestiä, mutta siitä ei lopuksi jää kä-

 (Nro 8, toimittajamies). 

Työtön kytketään liian helposti niukkuuden liekaan. Esimerkiksi Kela antaa 

työttömän ansaita vain 750 markkaa (157 euroa vuonna 2009) ilman että kor-

vauksista napsitaan osia pois. Tämä summa on naurettavan pieni. Sen pitäisi 

olla mielestäni 3 000 markkaa (628 euroa), sillä tämä jo motivoisi työtöntä yrit-

tämään. Yhteiskunnan pitäisi kannustaa työttömiä.  (Nro 20, toimittajanainen).  

Ongelmaksi koetaan, että freelance-uran rakentaminen pienin askelin ei näytä 
olevan mahdollista ilman taloudellisia menetyksiä. Tulotason ylläpidon kannalta 
ongelma pitäisi pystyä ratkaisemaan kerralla siten, että elanto ansaitaan toimi-
tuksellisella työllä. Työttömyyttä ja taloutta tarkastellaan lähemmin luvussa 6.4.  

Pitkäjänteisen ja tasaisen aktiivisen freelance-toiminnan kuvailu on epätyypillis-
tä. Kuvailtu aktiivisuus vaihtelee yksilötasolla siten, että tyypillistä on heilahtelu 
toiminnan pyrähdysten ja laantumisen välillä. Onnistumiset tukevat ja epäonnis-
tumiset vähentävät aktiivisuutta. Toistuessaan epäonnistumisten kuvaillaan na-
kertavan ammattipätevyyden tunnetta, heikentävän uskoa onnistumisen mah-
dollisuuteen ja vähentävän freelance-toiminnan aktiivisuutta. Tutkimusjoukon 
toimittajat kuvailevat kuinka on helpompi olla yrittämättä myymistä kuin ottaa 
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vastaan kieltäviä vastauksia. Elämäntavan ammatillisena pohjana freelance-
toiminta on siten markkinoiden kilpailuasetelman takia kaksijakoinen ilmiö. On-
nistumisten myötä freelance-työllä saattaisi ansaita elannon ja saada vahvistuk-
sen ammattitaidolle. Kilpailussa huonosti menestyvän osa sitä vastoin on niukka 
taloudellinen hyvinvointi ja ammattipätevyyden toistuva kyseenalaistuminen. 

ei enää jaksa sitä turpiinottotilannetta että et ei me olla kiinnostuneita että 

antaa olla. Sekin voi sitten olla että on tavallaan antanutkin sen oman piirinsä 

 (Nro 23, toimittajamies). 

Käsitys ammattitaidosta voi nujertua, ellei se kelpaa minnekään. 

niin lukossa. Kun televisiosta tuli talviolympialaiset, istuin tuntikausia yhteen 

menoon tv:n ääressä ja kun lähetys loppui, jäin odottamaan seuraavan alkua. 

(Nro 7, toimittajamies). 

Ammatissa toimimisen kuluttavuuden rinnalla ammatin kantavuus tulee kuiten-
kin näkyviin siten, että freelance-toiminnan mahdollisuus kuvaillaan sinänsä 
arvokkaaksi asiaksi.  

että on alalla todella näkyvissä mukana. Se on hyvä, että on mukana alalla, 

missä tällainen toiminta on mahdollista. Jos paperilinjalta jää työttömäksi, niin 

(Nro 
7, toimittajamies). 

Toimittajan ammatilla kuvaillaan olevan arvonsa ja arvo suhteessa muihin am-
matteihin. Ansiotyöhön nojaava ammatti-identiteetti on juuri tällaisten rajausten 
perusteella aineistossa toistuvasti havaittavissa. 
Mun on hirveen vaikee mieltää enää itteeni että en mä voi oikein kuvitella oleva-

ni esimerkiks tiedottaja tai just ja just voin kuvitella mutta sitten kaikki muut hom-

mat alkaa ollakin hyvin vaikeeta et tuntuu siltä että mä en vois niissä toteuttaa 

itteäni.  (Nro 23, toimittajamies). 

vaikea sanoa, että mihin rajan vetää mutta ilmiselvästi kadunlakaisusta 

ja tällasesta kieltäytyy et kyl se nyt jollain lailla pitää liittyä toimittamiseen kautta 

tällaiseen suunnitteluun.  (Nro 18, toimittajanainen). 

Voidaan arvioida, että tutkimusjoukon toimittajien työelämässä hankkima osaa-
minen, tietoisuus pätevyydestä ja niihin nojaava ammatti-identiteetti ovat yhtey-
dessä työttömyydessä selviytymiseen. Ammattitaustan voidaan olettaa muodos-
tavan jopa tärkeimmän ja kestävimmän selviytymisen resurssin sekä taloudelli-
sesti että henkisesti. Muu toiminta työmarkkinoilla kuvaillaan askeleeksi kohti 
toimeentulon ansaitsemista toimittajana joko vakinaisessa työsuhteessa tai 
freelancerina. Niistä molemmista kuvaillaan löydetyksi myönteisiä ja kielteisiä 
puolia. Ideaaliksi muovautuu turvattu toimeentulo ja vapaa itsenäinen työnkuva. 
Ei. Siitä en pidä. Rutiininpyörittämisestä. Jos laiskana haluaa olla, niin sitä pys-

tyy olemaan vaikka 50 vuotta pyörittämällä samaa myllyä. Itsenäisessä hom-
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itseäsi kiinnostavat, mutta huonona puolena on tulotason heikkous ja jatkuva 

epävarmuus. Jos vapaalla toiminnalla pääsee kohtuulliseen ansiotasoon jossa-

kin vaiheessa, jos näistä kahdesta pitää valita se muoto, mikä miellyttää enem-

män, niin totta kai se on vapaa  (Nro 7, toimittajamies). 

Vuonna 1995 lamasta elpymään alkaneet freelance-markkinat näyttäytyvät tut-
kimusjoukon toimittajille toiminta-alustana, jonka varassa ammatillista ja talou-
dellista tulevaisuutta voi ryhtyä rakentamaan, mutta varmuutta onnistumisesta 
ei kuitenkaan ole nähtävissä, vaan tilanne on epävakaa. Yksittäinen toimittaja 
saattaa kuvailla useita paikkoja, minne juttuja on saanut myytyä tai myyntiä on 
yrittämässä tai kuvailla tilanteen huonommaksi kuin aikaisemmin. Yhteinen ni-
mittäjä on mahdollisuuksiin tarttuminen ja alhainen tulotaso. 

luelehti, joka tällä hetkellä jota avustan niin melkein kaikki mitä ideoin tääl-

lä, menee läpi ja ne tilaa multa, että se on ihanne, mutta se kuitenkin ilmestyy 

vaan kerran viikossa, niin se on se 300 markkaa (63 euroa vuonna 2009) viikko 

 muihin lehtiinhän en oo yrittänytkään johtuen siitä, että mulla on 

ollut tuo kirja, mistä nyt ei siitäkään järin suuria makseta. (Nro 18, toimittajanai-
nen). 

olisinko neljällä tonnilla (838 euroa vuonna 2009) tänä vuonna tehnyt sinne 

tarinaa että siitä kun laskee niin siitä ei oo tosiaan edes nurkaksi kivijalkaan  
(Nro 23, toimittajamies). 

Kuvailtu elämä on työmarkkinoilla edelleen lyhytjänteistä, katkoksellista ja am-
mattipätevyyden tunnetta ja ammatti-identiteettiä sekä koettelevaa että tukevaa 
siten, että sosiaalisen erottelun kokemus on nähtävissä myös työttömyyden jat-
kuessa. Työuran vaihe tai sukupuoli ei erottele toimintaa freelance-markkinoilla. 
Sellaisenaankin freelance-työ koetaan suhteellisen mielekkääksi ratkaisuksi. 
 
Tukityöllistyminen ja kouluttautuminen 

Tutkimusjoukon toimittajat kuvailevat lukuun ottamatta toimittajanaisia nro 21 ja 
22 ja toimittajamies nro 24 tukityöllistämiseen tai ammatilliseen työvoimakoulu-
tukseen tai muuhun ammatilliseen pätevöitymiseen tähtäävään koulutukseen 
osallistumisen. Osa niistä sijoittuu luvussa 2.4 esiteltyyn vuoden 1987 työllisyys-
lain voimassaolon ja velvoitetyöllistämisen aikaan. Kysymys on yhteiskunnan 
suodattavien mekanismien hyötyjen, rajoitteiden ja haittojen kuvailemisesta.  

Tukityöllistymispaikan saamisen mahdollisuuden kuvaillaan nostavan mielialaa 
ja lisäävän toimintatarmoa. 

aneuvojan masiinasta löytyi yllättävän pitkä lista työpaikkoja, joita 

saattaisin hakea. Pitkästä aikaa olin innostunut. Vaikka tiesin, että kyse oli vain 

n-

 (Nro 7, toimittajamies). 
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ja tarjottiin puolen vuoden työllistämistyöpaikkaa tiedottajana. Työaika oli 75 % 

ja palkkaa jäi puhtaana satanen enemmän kuin päivärahaa kuukaudessa, mutta 

se tiesi ainakin tuloja puoleksi vuodeksi eteenpäin ja se merkitsi myös päivära-

 (Nro 2, toimittajanainen). 

Tukityöllistymisen järjestelyissä kuvaillaan aktiivisuutta, ei pelkästään asiakkaa-
na, vaan myös itse halutun asetelman rakentajana. 

saumaan. Menin projektin vetäjän luokse ja olin sitä mieltä, että hän ei selviä 

ilman hyvää tiedottajaa. En tiedä ottiko pitkin hampain, mutta otti puoleksi vuo-

rssin työvoimatoimistoon ja vaadin heiltä rahaa työllistämisee-

(Nro 8, toimittajamies). 

Kävelin työvoimatoimistoon päättäen, etten sieltä lähde ilman työpaikkaa. Sa-

moin olin tehnyt päätöksen, että otan vastaan ensimmäisen työn, jota minulle 

tarjotaan. Todennäköisesti olen ollut kovinkin vakuuttava, sillä viikon kuluessa 

minulle ilmoitettiin, että voisin niin halutessani aloittaa hoivakodissa.    (Nro 5, 
toimittajanainen). 

Toimittajien ammattiosaamista kuvaillaan näissä yhteyksissä niin, että sen voi-
daan olettaa olevan selviytymisen resurssi. Odottamisen sijaan ryhdytään toi-
menpiteisiin. Järjestelytaidon ei kuitenkaan kuvailla kovin usein auttavan, sillä 
tukityöllistämispaikkoja on hakijoiden määrään nähden rajallisesti tarjolla. 

Tutkimusjoukon toimittajat kuvailevat suhtautuvansa tukityöllistymiseen vaka-
vasti. Saaduissa tehtävissä halutaan näyttää osaaminen ja pätevyys, minkä 
kuvaillaan olevan vahvimmillaan tukityöjakson alkupuolella. Töistä kuvaillaan 
löydettävän mielekkäitä piirteitä toimittajille sinänsä vastenmielisiksi kuvailluista 
itsenäiseen työskentelyyn kajoavista käytännöistä huolimatta. 
Työllisyyskomennuksesta jäi vaikeuksista huolimatta myös hyviä muistoja. 

Myös oma ammattitaitoni monipuolistui; opettelin pitkästä aikaa valokuvaamaan 

ja opettelin myös atk-pohjaisen taiton kuvaruudulla. En tosin tiedä, onko noilla 

taidoilla koskaan käyttöä, mutta tulihan tehtyä.  (Nro 7, toimittajamies). 

Vakinaisen ansiotyön saamisen toiveiden kuvaillaan tukityöllistymisten aikana 
kohoavan, mitä mahdollisuutta joissain tapauksissa väläytellään työnantajankin 
puolelta. Työsuhteiden vakinaistuminen ei kuitenkaan toteudu, mutta toiveiden 
kohoamiseen kuvaillaan joissain tapauksissa liittyvän kohentuva tulevaisuuden 
usko, uusien suunnitelmien tekeminen ja ponnen saaminen freelancerina toi-
mimiseen. Vireytyneen toiminnan jaksoja ei kuitenkaan kuvaillaan kovin pitkinä. 
Jos tukityöllistymisen päättymisen jälkeen ei onnistumisia työmarkkinoilla tai 
freelance-toiminnassa ala tulla, alkaa usko tulevaisuuteen hiipua ja toiminta vä-
hentyä. Tulevaisuus voidaan kokea vaikeammaksi kuin ennen tukityöjaksoa. 

että osaisin jo olla työtön, ja jaksaisin taas touhuta jotakin. Työllistämisen jäl-
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keen tunsi itsensä petetyksi, koko työllistäminen tuntui loukkaavalta vitsiltä: ol-

tiin niin kuin haluttu, ja sitten taas heitettiin pois. Kaiken alkaminen tuntui vaike-

 (Nro 1, toimittajanainen). 

siin tulee just sit se ongelma esiin, että just kerkee työt oppia, niin eikun ulos 

ja seuraava opettelemaan eli nytkin tän työnantajan kanssa ollaan eli hän halu-

aisi pitää mut hirveen mielellään ainakin ens kesään saakka mahdollisesti ke-

sän yli siitä, mutta kun ei rahoitusta löydy mistään. Et se on työnantajallekin hir-

veen kurja tilanne, että kun on löytänyt ihmisen joka pystyy ja jolla riittää ideoita 

ja kehittää niin sitten pitää ottaa suurin piirtein joku harjoittelija siihen taas puo-

leksi vuodeksi että karmea ristiriita.  (Nro 18, toimittajanainen). 

Tukityöllistymisen kuvaillaan parantavan taloudellista tilannetta ansiosidonnai-
sen työttömyyspäivärahan laskurin nollautumisena luvussa 2.4. esitetyllä taval-
la. Peruspäivärahaa saavilta tämä konkreettinen hyöty kuitenkin puuttuu, jolloin 
jäljelle jää pieneksi kuvailtu palkka, mikä suhteutetaan teetettyyn työhön. 
Oikeastaan oli helpotus, kun työt loppuivat museolla. Ailahteleva motivaatio ei 

ole paras kannustin; pätevyydelläni olisin ansainnut parempaa palkkaa ja 

kunnon ammattinimikkeen. Päätin etten ihan helpolla enää sorru tukityöllistä-

mistöihin, koska siinä riistetään päteviä ihmisiä.  (Nro 20, toimittajanainen). 

Tukityöllistymisen tavoitteet ja seuraukset ovat kuvailuissa ristiriidassa. Viralli-
sena tavoitteena on aktivoida ja integroida työttömiä yhteiskuntaan, mutta tulok-
sena on työttömyyden aikana toteutuva irtisanomisen kanssa samankaltainen 
sosiaalisen erottelun kokemus. Huomionarvoisia ovat myös kuvaukset joutumi-
sesta järjestelmän hyväksikäyttämäksi tai väärinkäytetyksi. Aktivoinnin ja integ-
roinnin tavoite toteutuu osittain tukityöjaksojen alkupuolella, mikä on havaitta-
vissa kuvauksissa osallisuuden kokemuksista, toiminnan vireytymisestä ja ko-
honneista odotuksista tulevaisuuden suhteen, mutta lopputuloksena kuvaillaan 
sosiaalinen erottelu, henkisen hyvinvoinnin alentuminen ja toiminnan vähenty-
minen ja joissain tapauksissa kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. 

Toisaalta tukityö voi toimia tietoisena uuden alan kokeilun välineenä. Toimitta-
janainen nro 5 kuvailee tukityöllistymistä hoiva-alalla tältä pohjalta myönteisesti 
niin, että siinä yhdistyvät yksilönä kasvu ja toimittajan ammatin pysyvyys. 
Tavallaan heräsin katsomaan tätä toimittajan työn puuttumista, siitä paitsi jää-

mistä itse asiassa positiivisena ilmiönä. Eli jos olisin vakituisessa tai silloin täl-

löin puolivuosittaisessa toimittajan työssä, jäisin monta kokemusta köyhemmäk-

si. Tekisin vain toimittajan työtä, en uskaltaisi ajatella ammatin vaihtoa, en us-

kaltaisi rohkeasti kokeilla m Työjakso oli erittäin mielenkiintoinen, 

erittäin opettava, erittäin antoisa, erittäin raskas sekä fyysisesti että psyykkises-

ti, erittäin kasvattava ja erittäin elämää realisoiva kokemus. Eikä se suinkaan 

sulkenut pois omaa ammattiani, kirjoittamista. Olen pitänyt puoli vuotta päiväkir-

jaa työstäni ja aivan takuulla siitä vielä juttukin syntyy. Kokemukset vahvistivat 

uskoani siihen, että toimittaja voi tehdä mitä työtä tahansa ja vakituisen työn 
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puutteessa hankkia kokemusta vaikka miltä alalta. Jos vielä joskus toimittajan 

paikka minulle lohkeaa, tiedän, että osaan kirjoittaa hyvin niistä aloista, joita 

olen kokeillut  paremmin, kuin toimittajat, jotka ovat tehneet vain toimittajan 

 (Nro 5, toimittajanainen). 

Hoiva-alan työhön ryhtymistä edelsi pitkäaikaistyöttömyys ja huonosti kannatta-
nut freelance-toiminta. Antoisan kokemuksen lopputulos tiivistetään toimittajan 
ammattiosaamisen vahvistumiseksi. Samankaltainen ajatusten terävöityminen, 
mitä tulevaisuudessa halutaan ansiotyönä tehdä, kuvaillaan myös muissa tari-
noissa. 
Mie olin sen puoli vuotta laskuttajana, joka ei oo millään lailla luovaa työtä, että 

sä siirrät paperia pinosta toiseen ja viet tietoa koneelle. Se puol vuotta oli mulle 

kyllä sellanen tälli, että ei toista samanlaista että ei kerta kaikkiaan, että se ei oo 

ihmisen työpaikka. No tietysti sen puol vuotta tekee hikisesti jotakin hampaat 

irvessä mut miusta se on typerää teettää sellasta työtä.  (Nro 18, toimittajanai-
nen). 

Ammatin pysyvyys on nähtävissä työttömyyden aikaisen ammatillisen työvoi-
makoulutuksen tai kursseilla käymisen kuvailuissa. Yhtä poikkeusta, toimittaja-
nainen nro 19, lukuun ottamatta tavoitteeksi kuvaillaan kvalifikaatioiden vahvis-
taminen toimitustyössä tai sitä ajatellen. Keinoja ovat keskeneräisten opintojen 
loppuun saattaminen, atk-taitojen vahvistaminen, ammattitaidon laajentaminen 
kirjoittamisesta taittotyöhön sekä henkisten resurssien puntarointi. Kuvaukset 
työttömille suunnattuun ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistumisesta 
sisältävät kuitenkin toiveiden toteutumatta jäämisen. 
No joo, se yks ainut kurssi. Sen jälkeen ei oo ollutkaan mitään kursseja tarjolla. 

Niin tähänkin graafisen suunnittelun kurssiin hirmu hienosti luvattiin sillon että 

siihen tulee toinen osa missä konkreettisesti ruvetaan koneella työstämään näi-

tä juttuja. Tässä on mennyt nyt kaksi vuotta käsittääkseni joo että jatkoa ei oo 

tullut, et tietysti se kurssi jo vahvisti sinällään mutta että ilman muuta sitä ois 

(Nro 18, toimittajanainen). 

Menin sen takia et siellä (atk-ajokorttikurssi) voi tavallaan jatkaa eteenpäin siitä 

mihin taittokurssilla pääs mut siellä ei sitten oikein ollut värkkejä mut se oli hir-

veen mukavaa kun muut pakersi jotain tekstinkäsittelyä niin mä sitten surffailin 

internetissä talon rahoilla. (Nro 23, toimittajamies). 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen lyhytkursseihin nähden yliopisto-opinnot ku-
vaillaan antoisammiksi oppisisällön kannalta ja toisaalta siksi, että opintojen 
jatkaminen arvioidaan yhdeksi mahdollisuudeksi tulevaisuuden rakentamisessa. 
Keino on tutkimusjoukossa kuitenkin vain harvojen käytettävissä. Koulutuksen 
ei kuvailla olennaisesti parantavan asemaa työmarkkinoilla. Ainakaan lyhyellä 
aikavälillä sen ei kuvailla johtavan työllistymiseen tai työtilaisuuksien lisääntymi-
seen. Valintamahdollisuuksia koulutuksen voi kuitenkin olettaa lisäävän. 
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Ammatinvaihto opiskelemalla on työuralle kiinnittyneille toimittajille etäinen vaih-
toehto, jota kuvaillaan harkittavan vasta, kun journalistiset mahdollisuudet koe-
taan loppuun käydyiksi. Tällöin kuvaillaan järjestelmän esteitä työmarkkinoilla 
alaspäin sopeutumisessa. 

- tai bussikuskiksi, lapsuuteni toiveammattiin  Työ-

voimaneuvoja teki selväksi, että kurssi on tarkoitettu oikeille duunareille eikä 

sinne kaivata akateemisia heppuja leikkimään rekka-autoilla Tutkin päätoimis-

ten opintojen rahoitusmahdollisuuksia. Työttömyyspäivärahani lakkaisi heti, jos 

 (Nro 7, toimitta-
jamies).  

Uudelleenkouluttautumisen ja ammatinvaihdon motivaation kuvaillaan sammu-
van nopeasti, kun niihin ryhtyminen alkaa näyttää hankalalta. Johtopäätös ve-
detään nopeasti; ei asiaa muille aloille, jäljelle jää toimittajan ammatti. 

Poikkeustapaus on toimittajanaisen nro 19 kuvaus toimintahakuiseksi arvioita-
vasta päätöksestä lähteä kouluttautumaan opintolinjalle, joka ei liity toimittajan 
ammattiin ja jota ei arvioida tulevaisuuden alaksi. Päätöksen taustaksi kuvail-
laan kyllästyminen työttömyyteen, ei ammattikvalifikaatioiden vahvistaminen. 
Sanoin sitä alunperin lamant ja yritän tehdä 

hyvin sen mitä teen oli se sitten tulevaisuuden alaa tai ei, että innostuinkin siitä 

itse asiassa aika paljon silloin syksyllä. Se oli ihan toista, mitä oon koskaan teh-

nyt tämmöstä käsityötä käsin  (Nro 19, toimittajanainen). 

Työuralle kiinnittymässä olevan asema näkyy kuvailuissa epävarmuutena ja 
oman paikan hakemisena. Tavoite on toimittajan ammatissa, mutta vain sen 
varaan tulevaisuutta ei uskalleta rakentaa.  
Kyllä edelleenkin etusijalla on se, että tämän koulutuksen jälkeen yritän hank-

kia sitä koulutusta, jolla voin saada työpaikan josta oon haaveillu (toimittaja). 
Elikkä tämä on välikoulutus. Sanotaan, että eihän nykyään yhdellä koulutuksella 

pärjääkään, että sitä on oltava valmis vaihtamaan työpaikkaa, työtehtäviä jopa 

muutaman vuoden välein. Siihen mä aina vetoan, kun mä mietin, että oonks mä 

nyt hölmö, että tuhraan kolme vuotta elämästäni tähän koulutukseen, että kyllä 

mä töitä otan totta kai vastaan, jos sellasta tarjotaan eikä oo muuta tiedossa. 

Mutta en välttämättä tämän koulutuksen jälkeen lähe hakemaan tän alan työ-

 (Nro 19, toimittajanainen). 

Esiin piirtyy asetelma, jossa tulevaisuuden a- ja b-suunnitelmaa yritetään edis-
tää niin, että niiden toteutuminen voisi olla samanaikaisesti mahdollista, jolloin 
olisi enemmän valinnanvaraa, mutta varmuutta ei ole kummankaan vaihtoehdon 
toteutumisesta. Tapaus ilmentää työuralle kiinnittymässä olevien vaikeuksia 
tehdä tulevaisuutta ajatellen kantavia valintoja tai kestäviä ratkaisuja. Aineisto 
tukee käsitystä työuralle kiinnittymässä olevien vanhempia ikäryhmiä jousta-
vammasta suhtautumisesta opiskeluun, mutta avaa samalla näkökulman siihen, 
että se ei välttämättä ratkaise työllistymisen ongelmaa. 
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6.2.2  Päälliköt, työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt ja toiminta 

työmarkkinoilla 

Tutkimusjoukon päälliköiden ja työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden 
pääasiallinen selviytymisstrategia muotoutuu työnhaun, yrittämisen ja kouluttau-
tumisen yhdistelmänä. Ero freelancerina toimimista pääasiallisena selviytymis-
strategiana käyttäviin toimittajiin tulee siten esiin työmarkkinatoiminnan yleisen 
tason valinnoissa.  

Taulukossa 11 päälliköt ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt esitellään 
kuvailtujen työmarkkinatoiminnan muotojen mukaan. 

Taulukko 11. Päälliköt ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt sukupuolen ja työ-
markkinatoiminnan muodon mukaan esitettynä. 

Numero Työn- Tukityö- Määrä- Freelance- Yrittäminen Työvoima-  Muu Eläke 
 haku paikka aikaistyö työ    koulutus koulutus 
Päällikkö- ja toimihenkilömiehet 

 Nro 13  X      -      -      -      X      -      X      -  
   Nro 14      X      -      -      -      X      X      X      -  
   Nro 15      X      X      -      -      -      X      X      -  
   Nro 16      X      -      X      -      X      X      X      -  
   Nro 17      X      X      -      -      X      -      -      -  
 Nro 26  X      -      -      -      -      -      X      X  
 Nro 27  X      -      -      -      -      -      -      X  
 Nro 31*  X      X      X      -      -      X      -      -  
 Nro 32*  X      -      X      -      -      -      X      -  
 Nro 33*  X      -      X      -      -      -      -      -  
 Nro 34*  X      X      X      -      X      -      -      -  
  
 Päällikkö- ja toimihenkilönaiset 
 Nro 9  X      -      X      -      -      -      X      -  
 Nro 10  X      X      -      -      -      X      X      -  
 Nro 11  X      X      -      -      -      -      -      -  
 Nro 12  X      -      -      X      -      X      X      -  
 Nro 25  X      -      -      -      -      -      -      -  
 Nro 28*  X      -      X      -      -      -      X      -  
 Nro 29*  X      X      X      -      -      X      X      -  
 Nro 30*  X      -      X      -      -      -      -      -  

   X  Kuvattu  tarinassa.     Ei  kuvattu  tarinassa.  * Työuralle  kiinnittymisen  vaihe.  
 

Ansiotyön hakeminen 

Tutkimusjoukon päälliköt (N=12) ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt 
(N=7) eivät kuvaile työuralla kertyneen osaamista, mitä voisi myydä toimittajien 
tavoin pienissä erissä työmarkkinoilla. Näin ollen kuvailut keskittyvät vakinaisen 
ansiotyön hakemiseen niin, että jotkut hakevat uusia töitä jo irtisanomisaikana ja 
toiset ryhtyvät hakemiseen työttömyyden alettua. Kokonaisuutena kuvaillaan 
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laajempi hakumenetelmien kirjo ja aktiivisempi toiminta kuin toimittajilla. Keinoja 
ovat hakukirjeiden lähettäminen yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin, 
niihin soittaminen ja niissä käyminen sekä avointen työpaikkojen ja lehti-
ilmoitusten seuranta. Enimmillään kuvaillaan noin 500 työnhakukirjeen lähettä-
minen mahdollisille työnantajille. Avoimiin työpaikkoihin lähetettyjen hakemus-
ten suurin määrä on yli 100. Vähin työnhakuaktiivisuus on tyytyminen avointen 
työpaikkojen tarkistamiseen työvoimatoimistoon sovittujen käyntien yhteydessä.  

Päälliköt ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt kuvailevat toimivansa 
työnhakemisessa samoilla tavoilla, mutta työllistymisen mahdollisuudet koetaan 
eri tavoin. Ääripäinä ovat usko ansiotyön nopeaan löytymiseen ja alistunut 
asenne sisältäen arvion pitkään jatkuvasta työttömyydestä. Asenne jakautuu, 
mutta ei puhtaasti siten, että työuralle kiinnittymässä olevia toimihenkilöitä voi-
daan pitää työuralle kiinnittyneitä päälliköitä toiveikkaampina. Tarinoiden aikaja-
nan edetessä molemmat ryhmät kuitenkin alkavat yhtenevästi arvioida vakinai-
sen ansiotyön saamisen mahdollisuuden pieneksi.  

Päälliköille ja työuralle kiinnittymässä oleville toimihenkilöille on tyypillistä toi-
minnan vaihtelu aktiivisuudesta tekemättömyyden kuvauksiin. Toiminnan ja 
henkisen hyvinvoinnin yhteys piirtyy samoin kuin toimittajilla freelance-toimin-
nassa. Onnistumiset ruokkivat aktiivisuutta ja epäonnistumiset passiivisuutta. 
Aluksi olin erittäin aktiivinen ja soitin alan suuret tehtaat läpi. Mutta he totesivat 

itselläänkin olevan ylisuuren henkilömäärän kapasiteettiin nähden. Soitin parille 

ulkomaiselle alan tehtaalle tarjoten suomalaista monipuolista, monivuotista ko-

kemusta. Vastaukset olivat yhtäpitäviä kotimaisten kanssa: valitettavasti heillä 

oli itsellään samankaltaisia ongelmia kuin meilläkin. Kyselyvuorossa oli tämän 

jälkeen pari kotimaista konsulttia, joilla tiesin olevan projekteja ulkomailla, ja 

joille tarjouduin töihin. Tulos oli sama. Tämän jälkeen tuntui kuin pohja altani 

olisi tempaistu pois. Mielessä oli tyhjyys, toivottomuus, lamaannuin täysin. Koin 

Monipuolisesta ja vankasta käytännön kokemuksesta huolimatta ajattelin uh-

(Nro 16, päällikkömies). 

 Aina sama tulos: "Ei mitään"... Seu-

ajatella niitä kaikkia työttömiä, joita tämä sama suru oli kohdannut. Nyt se kos-

 (Nro 9, päällikkönainen). 

Työnhaku kuvaillaan käynnistettävän tyypillisesti ammatillisesti vahvimmaksi 
koetulta alueelta, joka työuralle kiinnittyneiden päälliköiden joukossa perustuu 
työuralla kertyneeseen osaamiseen. Vahvimman alueen petettyä siirrytään sitä 
heikommaksi koetulle osaamisen alueelle, joka edelleen perustuu ammattitaus-
taan. Edellä olevassa ensimmäisessä lainauksessa siirrytään kotimaan työnha-
usta samalla tuotannonalalla edelleen ammatillisesti vahvalle, mutta kielitaidon 
kannalta heikommalle alueelle eli kansainväliseen työnhakuun. Toiminnan ku-
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vaillaan pysähtyvän siinä vaiheessa, kun kaikki olemassa oleviksi havaitut työn-
haun mahdollisuudet on käytetty.  

Päälliköt erottuvat työuralle kiinnittymässä olevista toimihenkilöistä työelämässä 
kertyneen kokemuksen perusteella. Työuralle kiinnittymässä olevien toimihenki-
löiden työnhaun malli on kuitenkin samankaltainen kuin päälliköillä eli perustuu 
koettuihin vahvuuksiin, mutta niiden lisäksi päälliköitä enemmän työuralle ase-
tettuihin tavoitteisiin. 
Hakemuksia ja soittoja eri puolille Suomea olin tappotahtiin rustannut saaden 

palkaksi kieltävien vastausten ja synkkien ennusteiden aiheuttaman masennuk-

sen. Ammattitaitonikin alkoi olla toista vuotta käyttämättömänä sen verran rapis-

 (Nro 29, toimihen-
kilönainen). 

Hakemuksia en ole lähettänyt enää pariin vuoteen. Sain siitä paperisodasta 

tarpeekseni. Kun ei ole näyttöä tuloksellisesta myyntityöstä, niin ei ole.  (Nro 34, 
toimihenkilömies). 

Toiminnan laantumisessa on erotettavissa kaksi tasoa. Ensimmäisen taustalla 
on henkisen hyvinvoinnin alentuminen masentumisena. Toinen edustaa harkit-
tua vetäytymistä tilanteesta, jossa saatujen kokemusten mukaan ei voi menes-
tyä, jolloin kuvailuun ei liity merkittävää henkisen hyvinvoinnin alentumista. 
Myös tutkimusjoukon toimittajat kuvailevat harkitun vetäytymisen työnhausta. 

Ikäsyrjinnän kuvailemisessa päälliköt eroavat toimittajista. Kun toimittajat eivät 
koe ammattitaidon kestävyyden ongelmia, kuvailevat päälliköt olevansa ammat-
titaitoa ajatellen olosuhteiden uhreja.  

-vuotias ja muut hakijat ovat 25 30-vuotiaita. 

Jotenkin tulee vaikutelma, että olisin joka suhteessa liian vanha. Omasta mie-

lestäni minulla on nyt sellainen työ- ja elämänkokemus, että nythän sitä vasta 

osaa työnsä, hallitsee siihen liittyvän ympäristön ja voisin todella antaa yrityksil-

 Noin 40 työpaikkahakemusta, seitsemän haastattelua ja nolla 

(Nro 13, päällikkömies). 

Jouduin kuitenkin toteamaan, että 50 vuotta täyttänyttä työnhakijaa katsotaan 

Suomessa kuin halpaa makkaraa. Jonkun kerran olen onnistunut pääsemään 

loppusuoralle, ts. viiden haastatteluun kutsutun joukkoon kun olen laatinut ha-

kemukseni mahdollisimman pyöreästi välttäen paljastamasta syntymäaikaani, 

valmistumisvuottani yms. ikään viittaavaa. Jossain vaiheessa on kuitenkin ky-

sytty suoraan myös ikää enkä silloin ole viitsinyt valehdella. Ehkä siihenkin täy-

tyy vielä mennä. Kysymyksen tarkoitukseksi tosin on selitetty se, ettei haluta 

pestata "lapsentekoiässä" olevia naisia. Mutta usein sitten on todettu, että tehän 

alatte olla jo eläkeiässä. Selitä siinä sitten, että vielähän tässä on kymmenen 

vuotta eläkeikään eikä suurempaa hinkua eläkkeelle vielä silloinkaan.  (Nro 25, 
päällikkönainen). 
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omasta mielestäni. Se tunne, kun katsoo työpaikkailmoituksia, ja huomaa, että 

ei täällä yksinkertaisesti ole minulle mitään, on niin kauhea, että pala nousee 

(Nro 10, päällikkönainen). 

Vaikka päälliköiden käsitys olisi, että ammattitaito ja osaaminen ovat iästä huo-
limatta tai sen seurauksena hyvällä tasolla, ovat työnhaun yhteydessä saadut 
työnantajien viestit päinvastaisia. Mahdollisuuksien koetaan rajautuvan havaitun 
asenteellisuuden takia työmarkkinoilla kapeaksi. Uskon kykyihin kuvaillaan hor-
juvan siksi, että kokemus ikäsyrjinnästä on subjektiivisesti totta. Kokemuksen 
käsittelemisessä on kuitenkin nähtävissä eroja. Asetelma voidaan kokea mah-
dollisuuksien menettämisen tai heikentymisen sijaan myös toimintaympäristön 
faktaksi, jonka takia ratkaisuja ryhdytään etsimään muilla keinoilla. Tällöin 
ikäsyrjintää ei koeta horjuttavana ja toiminnan kuvaillaan jatkuvan. 

h-

dollisuuksia saada työtä palkansaajana toisen palvelukses y-

misen lähtökohta. Realistinen taju siitä, että on liian vanha, jotta tulisi enää pal-

katuksi  

ö-

paikkaahan voi tunnollisesti hakea. Itse olen saanut noin kuusi kiitos mielenkiin-

nosta vastausta  

(yrityksen) perustamista. En päässyt koulutukseen. Tässä vaiheessa 

tajusin sen, että en välttämättä tarvitsekaan työtä kunhan vaan tekeminen on 

(Nro 17, päällikkömies). 

Kun päälliköitä yhdistävä kokemus liittyy ikäsyrjintään, kuvailevat työuralle kiin-
nittymässä olevat toimihenkilöt ongelmana työkokemuksen vähyyden ja vaikeu-
det erottautua työnhakijoiden joukosta. 
Tuntuu siltä, että ihan turha hakeekaan, koska on niin paljon jälkeenpäin työt-

tömiä. Sit mulla ittellään ei ole kauheen hyvät paperit. Senkin takia ois pakko 

saada jostain sitä työkokemusta edes vähän, että kehtais hakea. Ei sen puo-

leen kyllä mä hakisin heti jos olis jotain hyvää, koska mää en oo mikään arka 

luonteeltani.  (Nro 28, toimihenkilönainen). 

ekin paikat mitä tuli haettua, niissä vaan todettiin, että kyllä on ihan hyvä tää 

hakija, että ei ois mitään vikaa siinä ja papereistakin sanottiin, että on ihan kel-

volliset ja se vaan ei. Sit kun oli joku paikka auki, niin siinä oli kamala määrä 

hakijoita. Siin ois tarvinnu käydä jo hyvä tuuri ja olihan niitä, joilla oli paremmat 

paperit vielä. Se oli ittessä vikaa, ettei saanut parempia aikaiseksi.  (Nro 31, 
toimihenkilömies). 

Vakinaisen ansiotyön löytäminen kuvaillaan kaikkiaan vaikeaksi, missä asetel-
massa päälliköt ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt joutuvat otta-
maan kantaa siihen, millä strategialla työllistymistä pitäisi tai voisi edelleen ta-
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voitella. Tällöin otetaan kantaa pätevyyteen nähden vähemmän vaativien tehtä-
vien vastaanottamiseen, työsuhteen ehdoissa kuten palkassa tai työajoissa 
joustamiseen, epätyypillisten työsuhteiden tekemiseen sekä töiden perässä 
muuttamiseen tai pitkiin työmatkoihin. Asetelma on sama kuin toimittajilla, jotka 
kuvailevat suhtautumista esimerkiksi maksuttomaan työhön. 

Joustavuutta kuvailevat eniten työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt, jois-
ta yksikään ei aineiston aikajanan sisällä työllisty pysyvästi, vaan he kuvailevat 
määräaikaisten tai muuten epätyypillisten työsuhteiden ketjuttumista. Tällöin 
työllistymisen taustalla on aktiivisuus työnhaussa, aikaisemmissa työsuhteissa 
tai ystävien avulla muodostuneet kontaktit. 

l-

loin tällöin tarjoutunut. Vaikka työtä ei ollut silloin kun eka kertaa sinne päin hai-

kailin tarjollakaan, niin siitä huolimatta nimi jäi johtajalle mieleen ja sitten kun 

sitä tarjolla olikin, niin vaan kysyttiin, että olenko edelleen työtön ja kiinnostaisi-

 (Nro 30, toimihenkilönainen). 

(virastoon) vähän sillai, että mä ensin kävin pyrkimässä 

sen takia, että mä olen 80-luvulla aikanaan ollut vastaavasti määräaikaisena 

siellä muutamia vuosia mutta sitten läksin muille aloille. Ehkä se pohja sitten 

auttoi, että mulle soitettiin sieltä myöhemmin ja sanottiin, että kyllä täällä kesä-

töitä nyt olisikin mutta en mä vakituista paikkaa ole saanut. Aina jatkavat pikku-

 (Nro 33, toimihenkilömies). 

Määräaikaisten työsuhteiden vastaanottamisen voidaan arvioida edustavan 
joustavaa toimintamallia. Tarjotut työsuhteet voivat olla lyhyitä, mutta niiden te-
kemiseen ryhdytään, vaikka se edellyttää järjestelyjä esimerkiksi perheessä. 

ulla kyllä oli tarkoitus olla kotihoidontuella siihen asti kun likka tulee kolme-

vuotiaaksi. Sitten kun soitettiin, niin ei kehannut kieltäytyykää. Toisaalta kaikki 

oli vastaan, että et voi mennä töihin. En kyllä hetkeekään tosissani aatellut, että 

an 

töitä. Mä olin kuus päivää. Se sano sillai, että se voi olla päivän, taikka olla vii-

kon kuukauden kaks, puolen vuoden, vuoden voi saada jopa vakituisen. Riip-

puu ihan Hienolta maistui työnteko. Kyllä mää aina välillä aattelin, että jos ei 

muuta löydy, ni  (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Työn epätyypillisiä muotoja kuvaillaan järjestelytarpeen lisäksi niin, että niillä on 
yhteys työn koettuun epätyydyttävyyteen. Esimerkiksi tuttujen tehtävien tekemi-
nen tutulle työnantajalle kuvaillaan kielteisesti, kun siihen liittyy töiden teettämi-
nen alihankintayrityksessä. 

simputt ttä siinä mielessä oon ajatellut, että sie-

dä vaan niitä nyt, että saat tässä kokemusta, mutta koko ajan on alitajunnassa 

 (Nro 29, 
toimihenkilönainen). 
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Kysymyksessä on työuralle kiinnittymisen vaiheessa kuvailtu asetelma, jossa 
epätyypillisen työsuhteen ja epävarmuuden takia epämieluisaksi koetussa työ-
paikassa sinnittelemällä yritetään parantaa työmarkkinoilla menestymisen mah-
dollisuuksia, minkä onnistumisesta ei kuitenkaan ole varmuutta. Työsuhteen 
epätyypillisyys lisääntyy työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden kuvail-
lessa esimerkiksi provisiopalkkaista myyntityötä. 

myytyä, että sai palkkaa. Olin töissä sen päivän, viikon päästä soitin ja sanoin 

ette . Ei ollut työsopimusta, ei ollut mitään saa-

 (Nro 32, toimihenkilömies). 

Sehän on ihan sairasta. Ensinnäkin se töihin houkuttelu on tosi naurettavaa. 

Periaatteessa ihan väärää tietoa annetaan niille jotka pyrkii sinne vähällä ra-

halla ihmisiä yritettiin periaatteessa hyväkskäyttää (Nro 34, toimihenkilömies). 

Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt näyttävät taipuvan toimintaympä-
ristön paineessa kokeilemaan erityyppisiä työsuhteita herkemmin kuin päälliköt. 
Pysyvien ratkaisujen tekeminen on kuitenkin eri asia kuin kokeilut, joiden hyöty 
näyttäisi työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden kannalta olevan lähin-
nä lisääntynyt tieto siitä, mihin ei kannata edetä. Aineisto on siinä määrin pieni, 
että laajempia johtopäätöksiä ei voi tehdä. Kuitenkin on nähtävissä yhteys työ-
suhteen epätyypillisyyden ja sen ei-tyydyttävyyden välillä.  

Kun asiaa tarkastellaan työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden työ-
elämälle asettamien toiveiden perusteella, kuvaillaan mielekkäimmäksi vaihto-
ehdoksi vakinainen työsuhde. 
Jos saisin kunnon työpaikan = normaali palkkaus, elämäni olisi aivan toisen-

laista. Voisin elää niin kuin normaalit ihmiset.  (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Työsuhteen vakinaisuuden lisäksi toiveita asetetaan esimerkiksi työn sisällölle, 
työpaikan sijainnille, työajoille ja uralla etenemiselle. 
Lähtökohta on se, että kyllä mä oon aika monenlaiseen valmis, jos mä oon 

niinku taipumuksiltani sinne pikkusenkaan sopiva, mutta onhan paljon sellaisia 

aloja minne mä en ole sopiva enkä tajua niistä mitään.  (Nro 33, toimihenkilö-
mies). 

äytyy järkevästi aatella sitä, että jos valmistuu, niin mitä hommia sitten ottaa, 

että ei toisaalta lähde mitä tahansa ottamaan sanotaanko semmosia, missä jos-

sain määrin rankkaa ittensä ulos. En nyt tarkoita sitä, että urakehityksen kannal-

ta pitäis ottaa ensimmäiseksi vastaan jotkut suurlähettilään tehtävät, mutta ei 

sitten ihan mitä tahansa vaikka laaja skaala täytyy ollakin.  (Nro 32, toimihenki-
lömies). 

olis aina paras, mutta väliaikaiseks työks kyllä kelpais tämmönen määräaikais-

 Kyllä iltatyökin kel-
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 Semmonen ei sit taas oo oikein inspiroinu mua kos-

(Nro 31, toimi-
henkilömies). 

Kun työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden työurat näyttävät lukittu-
van työttömyyden ja määräaikaisten tai epätyypillisten työsuhteiden vaihteluun, 
on päälliköiden tyypillisin kuvailema tilanne pitkittyvä työttömyys. Alttiutta eri-
tyyppisten työsuhteiden kokeiluun on päälliköillä nähtävissä melko vähän. 

työpaikkaa, mutta en ole vielä saanut mieleistäni, enkä halua 

myydä itseäni orjaksi (Nro 13, päällikkömies). 

Kysymys on itse asetettujen ehtojen lisäksi siitä, että myös työmarkkinoilla 
alaspäin sopeutumisessa kuvaillaan ikäsyrjinnäksi koettuja elementtejä. Esi-
merkiksi päällikkömies nro 13 kuvailee ylittävänsä suorittavan ansiotyön hake-
misen korkeaksi kokemansa kynnyksen, minkä jälkeen kynnys kuvaillaan kor-
keaksi työhönottajalle. 

 ja varmasti toisestakin osapuolesta  

on alkanut tuntua, että kummankohan tässä pitäisi haastatella ja ketä?...No, 

nuorempi henkilö ei ehkä halua alaisekseen vanhempaa ja kokeneempaa hen-

 (Nro 13, päällikkömies). 

Kun 1990-luvun alkupuolen laman ajan työmarkkinoilla työllistyminen oli vähäi-
sen työn tarjonnan ja työttömien työnhakijoiden suuren määrän takia jossain 
määrin sattumanvarainen tapahtuma, oli vakinaisen työpaikan saamisessa olta-
va myös ripaus onnea mukana. Kun tältä pohjalta tarkastellaan tekijöitä, jotka 
erottavat kaksi vakinaisen työpaikan saanutta eli päällikkönaisen nro 9 ja pääl-
likkömiehen nro 15 muista päälliköistä, kuvailevat he ensinnäkin joustoa työsuh-
teen ehdoissa, jolloin ammattinimikettä vastaava palkka ja työsuhteen edut ovat 
alhaisemmat kuin työttömyyttä edeltäneessä työsuhteessa ja palkka suhteessa 
työmäärään ja vastuuseen koetaan alimitoitetuksi. Toimintamalli voidaan ym-
märtää freelance-työn tai lyhyiden työsuhteiden hinnoittelussa alaspäin jousta-
vien toimittajien tavoin tulevaisuuden eteen uhrautumiseksi. On parempi päästä 
mukaan työelämään kuin kaataa mahdollisuus palkkavaatimukseen.  

Toiseksi vakinaisesti työllistyneet päälliköt kuvaavat työnhakunsa aktiivisuuden 
poikkeuksellisen korkeaksi satoine markkinointikirjeineen ja toistuvana yrityksiin 
ja organisaatioihin soittamisineen, minkä lisäksi toiminta jatkuu katkeamattoma-
na työnhaun koetuista vastoinkäymisistä ja henkisen hyvinvoinnin alentumisista 
huolimatta. Toiminnan voidaan ajatella johtavan asetelmaan, jossa he kykene-
vät hankkimaan poikkeuksellisen tarkan, yksityiskohtaisen ja ajantasaisen käsi-
tyksen työmarkkinoiden tilanteesta. Kysymys on vapailla markkinoilla työllisty-
misestä ilman aikaisempia tai välittäviä kontakteja työpaikkoihin. 

Päällikkönainen nro 9 kuvailee työllistymisen alkavan määräaikaisella työllä. 
Sitä edeltää työnhaun jatkuminen lamaantumisen kokemuksista huolimatta soit-
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toina yrityksiin ja julkisen sektorin työnantajille, mikä johtaa lyhyen viransijai-
suuden tarjoamiseen sihteeritason tehtävissä. 

(Nro 9, pääl-
likkönainen). 

Kysymyksessä on työmarkkinoilla alaspäin sopeutuminen. Työjakson päättymi-
sen jälkeen työnhaun kuvaillaan jatkuvan aktiivisena ja johtavan pitkään sijai-
suuteen johtamisvastuuta sisältävässä tehtävässä.  

s-

 (Nro 9, päällikkönainen). 

Ansiotyöllä kuvaillaan yhteys kokemukseen elämän hyvästä laadusta, jolloin 
sen voidaan olettaa olevan yhteydessä aktiiviseen työnhakemiseen. Enimmil-
lään päällikkönainen nro 9 kuvailee tekevänsä kahta vakinaista ansiotyötä yhtä 
aikaa, joista toinen on hänen työpaikkansa vuoden 1995 tarinan lopussa. 

l-

kuun. Pyörimään. Paine on kova. Päivät pitkiä, mutta olen valmis tekemään töi-

tä kaikkien niiden ihmisten eteen, jotka ovat sitoutuneet (toimintaan). Riski on 

olemassa. Se painaa. Mutta tieni olen valinnut ja muuta vaihtoehtoa ei enää 

(Nro 9, päällikkönainen). 

Uhrautuvan asenteen lisäksi työhön sitoutuminen kuvaillaan vahvaksi niin, että 
osittain se vaikuttaa keinolta päästä muista asioista irti. 

m-

moinen olo että semmoista henkilöitymää ei ole kuin (sanoo nimensä) eli unoh-

 (Nro 9, päällikkönainen). 

Päällikkömies nro 15 kuvailee saavansa kahdesti vakinaisen työpaikan, joista 
ensimmäinen on yritys, joka ei saa toimintaa käyntiin. Toisessa työpaikassa 
päällikkömies nro 15 on ennen toisen tarinan loppua ehtinyt työskennellä yli 
vuoden. Keinot ansiotyön saamiseksi ovat määrällisesti suuren työnhaun lisäksi 
olleet työn perässä muutto, palkkajousto, pitkän työmatkan hyväksyminen ja 
työviikkojen aikainen asuminen työpaikkakunnalla perheestä erossa. 

mana hen-

kilö, joka ei itse ole paljoa koulutukseen maksanut, ansaitsee enemmän kuin 

korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Nyt olen ollut palveluksessa kohta 1,5 

vuotta. Vaikka täytyy olla tyytyväinen, että on edes jotain, en ole kuitenkaan 

onnellinen.  (Nro 15, päällikkömies). 

Voidaan arvioida, että uudelleentyöllistyminen ei välttämättä ole yhteydessä 
henkisen hyvinvoinnin kohoamiseen työttömyyttä edeltävälle tasolle. Toisaalta 
työpaikan saaminen ei välttämättä muuta kokemusta työnhaun kuluttavuudesta. 

e-

rään. Moniin en saanut edes yhteyttä ja joskus omakin rohkeuteni petti turhan 

usein. Muutamista huomasin kohta jälkeenpäin, että olivat menneet konkurssiin. 
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Ennen nykyistä paikkaani ehdin varsinaisia hakemuksia laittaa n. 200 kpl, joista 

muistaakseni 7 tapauksessa kävin testeissä. 5 tapauksessa ainakin konsultti 

sanoi minun tulleen kakkoseksi. Tuntui tosi rajulta, kun pääsi kalkkiviivoille asti 

(Nro 15, päällikkömies). 

Kysymyksessä on tärkeä viite siitä, että työttömyyden aikana koetut henkiset 
kustannukset voivat muodostua pysyvämmiksi ja alentaa toimintakykyä pidem-
piaikaisesti. Kyseessä voi olla kierre, jossa työuralla kertynyt uupumus vaikeut-
taa työttömän toimintaa työmarkkinoilla, mistä sinänsä kasautuu koettujen vas-
toinkäymisten myötä uusia uupumisen aineksia. Jos niistä ei kyetä palautu-
maan, ovat ne osa asetelmaa uudelleen käynnistyvällä työuralla, jossa asemaa 
haetaan edelleen uhrautuvalla ja uupumusta tuottavalla toimintamallilla. Päällik-
kömies nro 15 on mahdollisten pitkäaikaisten vaikutusten kuvailuissa tutkimus-
joukon avainhenkilö siten, että eräissä muissa tarinoissa, päällikkömiehet nro 
16 ja 26, on sitä tukevia aineksia. Päällikkömies nro 15 kuvailee luvun 6.1.2 
mukaisesti irtisanomisen aiheuttaman aliarvostuksen tunteen vaikeuttavan 
työnhakua siten, että työhaastatteluissa ikävät kokemukset palaavat mieleen ja 
haittaavat tavoitteen saavuttamista. Laajempia johtopäätöksiä ei voida tehdä, 
mutta näköalaa voidaan pitää tärkeänä henkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja 
työttömyydessä selviytymisen yhteyttä tarkasteltaessa. 

Tiivistettynä työnhaun tavat ja kokemuksiin reagointi ovat tutkimusjoukon päälli-
köillä ja työuralle kiinnittymässä olevilla toimihenkilöillä, miehillä ja naisilla sa-
mansuuntaisia, mutta henkisen hyvinvoinnin alhaiset tilat ja masennus ovat 
enemmän esillä päälliköiden kuvauksissa, ja siinä ryhmässä enemmän miehillä 
kuin naisilla. 
 
Tukityöllistyminen ja kouluttautuminen 

Tutkimusjoukon päälliköt ja työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt kuvaile-
vat toimittajia aktiivisemman työttömyyden aikaisen ammattikvalifikaatioiden 
vahvistamisen ja koulutukseen osallistumisen. Päämäärä on kuitenkin sama 
kuin toimittajilla. Koulutuksella tavoitellaan ammattiosaamisen, tietojen ja taito-
jen laajentamista, täydentämistä ja syventämistä niin, että se tukisi omaksi koe-
tun alan työnhakua tai yrittämistä tai molempia. Koulutusjaksoja ovat esimerkik-
si markkinointi ja yrittäminen, toimitusjohtaminen, asiakaspalvelu ja atk sekä 
yhden työuralle kiinnittymässä olevan toimihenkilön kuvailemat yliopisto-
opinnot. Samanlaiset tavoitteet kuvaillaan asetettavan myös tukityöllistymiselle. 
Kysymys on samalla yhteiskunnan suodattavien mekanismien kuvailuista. 

Selviytymisstrategian kannalta tärkeää kuvailuissa on, että kouluttautumisella 
tähdätään katkenneen uran jatkamiseen. Päälliköillä se on nähtävissä uraan 
liittyen ja työuralle kiinnittymässä olevilla toimihenkilöillä koulutus- ja työ-
urasuuntautumisen perusteella. Suurimmassa osassa koulutuskuvauksia käsi-
tellään työvoimahallinnon järjestämää ammatillista työvoimakoulutusta. Osallis-
tumisesta koetaan saatavan hyötyjä ja myönteisimmät arviot liitetään suoritta-
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misen alkuvaiheisiin. Tieto, vuorovaikutus, palaute sekä tuki aikaisemmalle toi-
minnalle ja ajatuksille koetaan vahvistavana. 

(toimitusjohta-
jan) tehtävissä. Lisäksi olen huomannut, että en ole pekkaa pahempi ja taidois-

(Nro 13, päällikkömies). 

ja saanut kiitettävän tuloksen, niin siinä on se positiivinen feedback, mitä työt-

(Nro 16, päällikkömies). 

mielipiteitä, kuulla ihmisten kohtaloista, huomata, että toisillakin oli ongelmia, 

erilaisia tai samanlaisia kuin minulla, mutta vaikeaa kuitenkin...Kurssi antoi mi-

nulle itse asiassa hyvin paljon: se avasi oven maailmaan pois oman napani ym-

(Nro 10, päällikkönainen). 

Sosiaalisen erottelun näkökulmasta ammatillisen työvoimakoulutuksen myön-
teiseksi koettuja piirteitä ovat myös osallisena oleminen, elämäntilanteen selkiy-
tyminen, selviytymistä tukevan asenteen vahvistuminen sekä aikataulun saami-
nen tuleviksi kuukausiksi. 
Se kurssin myötä muuttu aika paljon paremmaks se homma, et siinä sai taas 

uusia tuttuja ja kavereita. Tuntu, että tässä on taas mukana jossain ja huomas, 

että siinä on vähän muitakin sit, mil on käyny vähän huonommin. Vanhempia 

mukanaolijoita, ku oli oma firma menny nurin Siinä oppi, että ei sitä niin 

vakavasti synkästi kannata ruveta ottaan sitä hommaa. Se ei paranna sitä asiaa 

yhtään.  (Nro 31, toimihenkilömies). 

ääsin sitten siihen toiselle kurssille. "Kansainväliset operaatiot". 

Se tulikin ihan oikeaan aikaan. Ei se siinä tilanteessa voitolta tuntunut, mutta 

enpä osaa edes kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos sekin valinta olisi kohdaltani 

mennyt mynkään. Joka tapauksessa tällä valinnalla on se suuri merkitys, että 

 (Nro 15, päällikkö-
mies). 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen sisältöön kuvaillaan latautuvan odotuksia. 
Tärkein kohdistuu työmarkkinoihin kuten toimittajienkin ryhmässä. Jos odotuk-
set eivät toteudu, koetaan se pettymyksenä. 

 oli ehkä suunniteltu toimivan  vai oliko 

suunniteltu välillä epäilin minäkin. Yritin kaiken aikaa ajatella, että kyllä tämä 

tästä kohentuu. Ajan mittaan alkoi tuntua, että kurssi oli työvoimakoulutusraho-

yksi asia kurssilla oli pettymys ja suuri pettymys olikin: en työllistynyt kurssin 

(Nro 10, päällikkönainen). 

l-

komailla vietetty kuukausi kieltä opiskellen. Tosin eipä niistä ole ollut muuta 
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seurausta kuin suuri rahanmeno, usko kykyihini ei ainakaan työnantajissa li-

säänty Nro 15, päällikkömies). 

ei lauennut. Lopulta katsoin turhauttavaksi osallistua minkäänlaiseen koulutuk-

 (Nro 14, päällikkömies). 

Irtisanomiseen ja työttömyyteen liittyvän sosiaalisen erottelun kokemuksen ku-
vaillaan toistuvan ammatillisen työvoimakoulutuksen kurssien seurauksena työt-
tömyyden aikana myös päälliköillä ja työuralle kiinnittymässä olevilla toimihenki-
löillä. Silti kurssit käydään loppuun yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 
Olin nähnyt alan lehdistä, että just semmosen alan (spesifi osaamisalue) hallit-

sijoita tarvitaan. Mua kiinnostaa vaan että opiskelemalla minä pääsen töihin ja 

tulin sinne valituks vaikka se oli pitkään alalla työskennelleille ja mä sitä ihmet-

telin, että miksi minut on sinne valittu, kun mulla ei oo työkokemusta kun oikees-

taan harjoitteluajalta. Ja tosiaan mä sen kaks kolmasosaa siellä jaksoin yrittää 

itteeni hirveen paljon pätevämpien joukossa ja uuvuin ihan totaalisesti ja sillon 

 (Nro 29, toimihenkilönainen). 

Taustatietona on syytä mainita, että toimihenkilönainen nro 29 kuvailee myös 
kaksi suoritettua ammatillista työvoimakoulutusta. Keskeyttämistä voidaan pitää 
esimerkkinä siitä, että työvoimakoulutuksen järjestämiseen liittyy työttömyydes-
tä aiheutuvia henkistä hyvinvointia horjuttavia tekijöitä, jotka voivat esimerkiksi 
suorituspaineiden välityksellä lauetessa johtaa selviytymisen vaikeutumiseen. 

Ammatillisen työvoimakoulutuksen päättymiseen kuvaillaan liittyvän tyhjän pääl-
le jääminen, ei pelkästään suhteessa työmarkkinoihin tai sosiaaliseen vuorovai-
kutukseen, vaan kokemukseen saattaa liittyä myös ajan jäsentyminen. Toiveet 
arjen järjestymisestä ja arkisen tekemisen jäsentämisestä kulkevat rinnakkain. 

ollut ominaista pinnallisuus ja lyhytaikaisuus. Heti kun kaveri/kaverit on saaneet 

t (Nro 15, päällikkömies). 

 enää ei tarvinnut lähteä päivittäin 

(Nro 10, pääl-
likkönainen). 

Kuvailut tukityöllistymisestä avaavat näkymän toiveiden nousemiseen ja laske-
miseen samoin kuin työvoimakoulutuksesta oli nähtävissä. Kun vakinaista an-
siotyötä ei tukityön jälkeen saada, eikä kvalifikaatioiden koeta vahvistuvan, ko-
rostuu selviytymisen pakonomaisuus. Henkisen hyvinvoinnin kuvaillaan alentu-
van myös ensimmäistä työttömyyskokemusta alemmas samoin kuin toimittajilla. 

erilainen. Välillä ihmettelin sitä, että joskus minut päästettiin helpolla jostain 

hommasta ikään kuin sen vuoksi, että olinhan vain pienipalkkainen ja 

velvoitetyöllistetty. Puolen vuoden kuluessa totuin enemmän ja enemmän 
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työhöni ja pidin siitä sitä enemmän kun siihen opin. Sitten yhtäkkiä oli koko 

homma ohi! Olin taas työtön. Niin monenlaista kun olin tuon puoli vuotta tehnyt, 

niin olin nyt täysin tarpeeton ja toimeton. Jatkosta ei ollut mitään tietoa. Tämä 

 (Nro 31, toimihenkilö-
mies). 

voi sanoa oppineeni uutta, enkä tehneeni mitään vastuuta vaativaa... Työtodis-

tuksesta ja kokemuksesta ei olisi paljon iloa, mutta oli taas lähdettävä eteen-

(Nro 10, päällikkönainen). 

a-

miehet työkseen oikein puuhaavat. Toisaalta se ei ollut hirveän innostavaakaan, 

 (Nro 15, päällikkö-
mies). 

Asetelmaan voi liittyä myös kokemus tilanteen lukkiutumisesta tukityöllistymisen 
tai ammatillisen työvoimakoulutuksen päättymisen jälkeen esimerkiksi siten, 
että päätoimista opiskelua kuvaillaan harkittavan vaihtoehdoksi työttömyydelle, 
mutta sen ei koeta olevan työvoimahallinnon sääntöjen perusteella mahdollista. 

 

Molemmat aiheet käyvät hyvin yksiin  olisi kova halu 

saada tietää lisää, mutta se tietäisi päätoimiseksi opiskelijaksi ryhtymistä. Ja 

taloudellisesti en siihen mi  Työttö-

mänä en saa opiskella kuin pikkuriikkisen, mikä on mielestäni tosi hullua. Mie-

 (Nro 10, päällikkönainen). 

Selviytyminen kuvaillaan vaikeaksi siksi, että se täytyy toteuttaa yhteiskunnan 
ehdoin. Ongelmaksi koetaan järjestelmä, joka ei tue yksilöä, vaan virallisia sta-
tuksia. Tässä tapauksessa joko työtöntä tai opiskelijaa, ei yli 40-vuotiasta ansio-
työtä hakevaa yksinhuoltajanaista. Voidaan päätellä, että opiskelijaksi ryhtymi-
nen kesken työuran on monisyisempi tilanne kuin työuran alkuvaiheissa. Tämä 
ei kuitenkaan viittaa työuran alkuvaiheen opiskelun järjestämisen helppouteen, 
vaan siihen, että työuran alkuvaiheessa opiskelun sosiaaliset ja taloudelliset 
vaihtoehtoiskustannukset ovat todennäköisesti pienemmät kuin pitkään jatku-
neen työuran jälkeen. Keskeisimmät kuvaillut kriteerit opiskelun käynnistämisen 
harkitsemisessa ovat taloudellinen tilanne ja perhe. Toisaalta ensimmäinen kou-
lutus todennäköisesti koetaan panostuksena tulevaisuuteen, mitä toinen pitkä-
kestoinen koulutus ei välttämättä enää niin selväpiirteisesti edusta.  
Opiskelu ja kurssit kiinnostavat kyllä. Mietin niitä aina hyvinkin tarkkaan ja pun-

nitsen eri vaihtoehtoja paljonko saisi mitäkin tukia jos lähtisi opiskelemaan. Mut-

ta pitkät välimatkat täältä syrjästä rajoittavat lähtemistä. Kaikki on niin kaukana. 

Ja matkakulut tulisivat kohtuuttoman suuriksi kuin myös päivät hyvinkin pitkiksi. 

Olisiko se sen väärti. Lapset siitä ainakin kärsisivät. Ja en usko, että työtä löy-

tyisi sen jälkeen yhtään paremmin. Ainakaan opintolainan turvin en lähtisi enää 
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opiskelemaan. Yhden ammatin olen velaksi opiskellut ja vakituisessa työssä en 

ole kuitenkaan koskaan ollut niin ei ole kovin suurta innostusta lähteä opiskele-

maan.  (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Joka tapauksessa ongelmaksi kuvaillaan työllistyminen. 
Olin päässyt opiskelemaan, niin toisaalta oli jossain mielessä turvallinen olo, 

että seuraavat kolme neljä vuotta on ainakin aikataulu selvä ja sitten taas siinä 

mielessä, että täytys opiskella sen verran hyvät paperit, että saisi töitä, että olisi 

kilpailukyky. Ei se nyt tänä päivänä taas toisaalta, että vaikka sulla on kuinka 

hyvät paperit, niin et sä välttämättä töitä saa kyllä  (Nro 32, toimihenkilömies). 

uden ammatin ihan kokonaan hankkiminen on vähän riskialtista nyt lähteä 

aloittamaan että kun siihen aikanaan valmistuisi niin alkaa olla jo siinä iässä että 

alkaa pikkusen olla jo parhaat työhönottomarkkinat ohi. Sit on kuitenkin nuo-

rempia tunkemassa joka paikkaan varmaankin. Pitäis löytää niin erikoinen ala 

että ei ole paljon kilpailua mut se on kauheen vaikeeta.  (Nro 33, toimihenkilö-
mies). 

Vertailukohtana ammatillisen työvoimakoulutuksen ja tukityöllistymisen kuvail-
luille puutteille toimii päällikkönainen nro 12, joka kuvailee määrätietoisen toi-
minnan alkaen kouluttautumisen valinnasta. 

l-

listymiselle. Totesin, että molemmat tutkintoni olivat 60-luvulta. Ajattelin, että 

koska olen vanha, niin kaikki ajattelee, että tietoni on ei ole 

ajo englannin kielen taitoni ei en osaa 

 (Nro 12, päällikkönainen). 

Osaamisen puutteiden arviointia kuvaillaan seuraavan koulutuspaketin raken-
taminen; liikkeenjohdon kurssi työvoimakoulutuksena, tietokone- ja englannin 
kielen kurssi työväenopistossa sekä autokoulu.  

ä-

män vedin vajaan vuoden sisällä, niin oli semmonen sir Se oli työ-

voimaviranomaisten kannalta luvallinen. (Nro 
12, päällikkönainen). 

Työvoimakoulutuksessa saadun tutkinnon koetaan poikkeuksellisesti vahvista-
van kvalifikaatioita. Lisäksi koulutus selkiyttää ammatillista suuntautumista ja 
sisältää jo aikaisemmin kuvailtuja vuorovaikutuksen myönteisiä kokemuksia. 

(kurssi) siihen, koska en 

ollut enää ajatellut, että palaisin markkinoinnin pariin. Se (kurssi) oli täynnä niitä 

asioita, joiden kohdalla huomasin, että itse asiassa olen aina rakastanut näitä 

 Kyllä se toimi (suuntaviittana) No sanotaan, että ei se (kurssi) 
nyt sinänsä maailmaa mullistanut siihen mitä tiesin, mutta merkitys oli se, että 

on paperit, jotka on aivan tuoreet aivan viimeisintä tietoa. Se on semmonen mi-

 (Nro 12, päällikkönainen). 
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Kysymyksessä on yksittäistapaus, mutta vertailu muihin ammatillisen työvoima-
koulutuksen ja tukityöllistymisen kuvauksiin auttaa hahmottamaan työttömäksi 
jäämisen jälkeisen henkilökohtaisten intressien ja viranomaisten asettamien 
ehtojen ja mahdollisuuksien ristiriidattoman kohtaamisen merkityksen. Kun niin 
tapahtuu, avautuu näköala tulevaisuuteen ja tulevaisuudesta koetaan saatavan 
ote. Selviytymisen kannalta edelleen tärkeää on, miten yksilön tavoittelema toi-
minta työmarkkinoilla voi viranomaisten puolesta jatkua koulutusjakson päätyt-
tyä. Yksi kurssi ei välttämättä riitä, vaan sen jatkoksi halutaan joko samasta ai-
heesta syventävä tai aihepiiriä laajentava kurssi. 

ei pelaa alkuunkaan. Jos itsellä on tietty halu, niin ne eivät auta, vaan pum-

mauttavat jatkokurssihakemuksen sillä perusteella, että on ollut äskettäin kurs-

silla  

Asetelmaan liittyy arvio siitä, että yksilön kirkastuneen käsityksen  tulevaisuu-
desta pitäisi olla työllisyyskoulutuksen johtolanka. Kokemus kuitenkin on byro-
kratian kohtaaminen osana työttömien joukkoa. Lopputuloksena saattaa olla 
kokemus mahdollisuuksien sulkeutumisesta osana laman ajan yleistä kehitystä. 
Hain vielä toiselle kurssille, mutta minua ei enää hyväksytty sille, koska olin jo 

ollut yhdellä. Minulle selitettiin, että työttömiä oli jo niin paljon, että kaikkea piti 

rajoittaa. Loppukesänä aloin tajuta, ettei kellään ollut enää mitään tarjottavaa 

minulle. Vajaan kahden vuoden takaiset (keskiasteen koulutuksen vaihe) pu-

heet hienoista viroista urakehityksineen olivat nyt täysin utopiaa. Edes tehdas-

työhön ei ollut enää asiaa, sinnekään ei kelvannut kuin paras alansa asiantunti-

ja. Sama tahti jatkui joka puolella: firmoja meni konkurssiin. Ne, jotka vielä kitui-

vat vähensivät väkeään ja tuotantoaan ja ne harvat jotka vielä pärjäsivät saivat 

olla siihen tyytyväisiä, että pystyivät pitämään vanhat työntekijänsä.  (Nro 31, 
toimihenkilömies). 

Kun päälliköiden ja työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden tukityöllis-
tymisen jaksojen ja ammatillisen työvoimakouluttautumisen kuvauksia verrataan 
julkisen sektorin tavoitteeseen työttömien aktivoimisesta ja yhteiskuntaan integ-
roimisesta työvoimahallinnon keinoin, voidaan havaita samoin kuin toimittajien 
ryhmässä, että tavoite jää suurimmaksi osaksi saavuttamatta, tai se saavute-
taan lyhytaikaisesti. Avoimia työpaikkoja ei ole tarjolla, eikä työllisyyskoulutuk-
sella ole jatkuvuutta koulutusrintamalla eikä tukityömarkkinoilla. 
Yritin kyllä kovasti löytää työtä ja uskoin, että kurssista (kansainvälisiin tehtäviin 

pätevöittävä) olisi minulle hyötyä, sillä olimmehan ensimmäisiä kurssitettuja. 

Mutta niin vain kävi, että ei se kurssi avannut minulle työpaikan ovea. Esimerkki 

siitä, kuinka ko. kurssiin suhtauduttiin. Yhdessä haastattelussa, jossa olin 

eräässä ministeriössä, minulta kysyttiin, että mikä se tuo kurssi on ja mihin se 

pätevöittää minut. Kurssin oli järjestänyt työvoimahallinto  ei siinä paljon tehnyt 

mieli selittää. No, eipä sillä väliä, en ollut kuitenkaan heidän etsimänsä henkilö, 

joten työttömyys jatkui.  (Nro 10, päällikkönainen). 
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Ammatillista työvoimakoulutusta ja tukityöllistymistä kuvaillaan järjestelminä 
kriittiseen sävyyn sekä työuralle kiinnittyneiden päälliköiden että kiinnittymässä 
olevien toimihenkilöiden joukossa.  
Noh. Jos mää oikein rehellinen oon, niin mää oon kyl sitä mieltä et siinä on pal-

jon tätä päivähoitoo mistä telkkarissakin on puhuttu. Kun tuttavissakin on sem-

mosii jotka kolmatta kertaa on aikuiskoulutuskeskuksessa jollain kurssilla eikä 

työst tietoakaan. Siinä on parasta aikaa ihan oikein hyvä tuttava, semmonen 

vajaa kolmekymppinen sähköasentaja, joka on ihan huippuammattilainen työs-

sään, mut on työttömänä. Niin nyt hänt koulutetaan kaakeloimaan  kun neljä-

viiskymppisii rakennusalan ammattimiehii semmosii kun on jo kakskyt vuotta 

tehnyt omatoimisesti sähkötöitä ruvetaan sanomaan että nyt pannaan kukka-

kaakeli tohon ja ruutukaakeli tohon, niin on siinä vähän semmosta.  (Nro 21, 
toimittajanainen). 

äällä ei enää mihinkään muuhun huolita ihmisiä töihin kun työllistämistuilla. 

Mä oon vaikka pennitön ennen kuin menen semmoselle. Minua ei työnantajat 

käytä hyväks Siinä tapauksessa hyväksyn sen, että jos työntekijä itte miettii, 

että ei tiedä mitä alaa haluaa, että näkee sen puoli vuotta kiinnostaako. (Nro 
28, toimihenkilönainen). 

Kun ammatillista työvoimakoulusta verrataan tukityöllistymiseen, on niillä yhtei-
sen toiveiden kohoamisen ja laskun sekä integroivan ja erkaannuttavan meka-
nismin lisäksi nähtävissä eroavuus. Työvoimakoulutuksen kuvaillaan usein vah-
vistavan osaamista ja käsitystä osaamisesta sekä tarjoavan uutta tietoa toimin-
taympäristöstä ja omista mahdollisuuksista. Lisäksi käsitysten ja valintojen sekä 
oman henkilön kuvaillaan saavan kurssien sisällöstä ja vuorovaikutuksesta tu-
kea ja hyväksyntää. Tukityöllistämisessä vastaavaa palautetta ei kuvailla, niille 
on tyypillistä ulkopuolisuuden kokemus suhteessa vakinaiseen työvoimaan. 
 

Yrittäjänä toimiminen 

Yrittäminen mielletään tutkimusjoukossa yleisesti riskialttiiksi ratkaisuksi. Myös 
suurin osa päälliköistä ja työuralle kiinnittymässä olevista toimihenkilöistä kuvai-
lee sen olevan poissuljettu vaihtoehto tai viimeinen varasuunnitelma, jos muut 
työllistymisen keinot eivät onnistu. 

isivät, ei muu-

tenkaan mene kaupaksi. Jos osaamisellani ei ole olemassa olevissakaan yrityk-

sissä tarvetta, niin miten sitä voisi olla yrittäjänäkään. Ei ole asiakkaita. Silloin 

on aivan turha ryhtyä yrittäjäksi ja pettyä ties monennenko kerran ja lisäksi vielä 

 (Nro 15, päällikkömies).  

Ei ei ikinä. En mää en siihen ruppee Ehkä sitä on sentyyppinen ihminen, että 

pelkää sitten sitä riskinottoa niin paljon, että jos ei oo sataprosenttisen varma, 

niin ei lähde siihen. Se tarkoittaa käytännössä sillon sitä, että ei siihen lähde 

koskaan että ei semmosta tilannetta tule. (Nro 32, toimihenkilömies). 
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l-

 sinänsä ei oikein 

kiinnosta. Siinä on aina omat riskinsä. Paljon vapaampaa ja helpompaa olisi 

vieraan työssä ja tasainen toimeentulo. Mutta pakkorakosessa kun se 500 päi-

vää täyttyy.  (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Riskeistä huolimatta yrittämistä kuvaillaan selviytymisstrategiana, joskin edel-
leen työmarkkinoiden tilanteen sanelemana reittinä. 
Tietysti oletti, että pääsee suoraan töihin, että liksaa sitä kautta. Aika mukavasti 

tippu sitten jaloilleen, että ei ihmisen kannata odottaa, että pääsee töihin Suo-

messa. Kovasti pitää tietysti pyrkiä, mutta viisainta asettaa realiteetit kohalleen. 

Yhtä paikkaa voi vetästä kakskolmesataa ihmistä. Paljon viisaampaa, jos on 

itellä joku idea mielessä, niin toteuttaa sen ja pyrkii sitä kautta.  (Nro 34, toimi-
henkilömies). 

Työuralle kiinnittymässä olevan toimihenkilömiehen nro 34 lisäksi yritystoimin-
taa kuvailevat päällikkömiehet nro 13, 14 ja 16, joilla yrittämisen lähtökohta on 
työuralla hankittu osaaminen. Myytävä tuote tai palvelu saattaa olla sama kuin 
työttömyyttä edeltäneellä uralla, mutta myös uusia mahdollisuuksia tutkitaan ja 
kokeillaan. Ongelmaksi kuvaillaan yritystoiminnan käynnistäminen toimintaym-
päristössä, jossa yritykset kamppailevat vaikeuksia vastaan riskejä vältellen. 

i-

toimeksiantoja i-

(Nro 16, päällikkömies). 

Liiketoimintaa tukevien suhteiden sijaan tarjolla on esimerkiksi riskin kantami-
nen asiakasyritysten puolesta. Jos toiminnan kuvaillaan lähtevän liikkeelle, ei 
tuloksiin kuitenkaan ylletä. Asiakasyritysten ongelmien kuvaillaan ketjuuntuvan 
myös vakiintuneissa suhteissa. 
Oheistoimin Vaikka itse sain osuuteni hoidet-

tua, lopahtivat mahdolliset kaupat siihen, ettei kavereilla omissa yrityksissään 

(Nro 
16, päällikkömies). 

(liiketoiminnassani) on ollut asiakkaiden likviditeetin 

puuttuminen. Olenkin kärsinyt huomattavia luottotappioita saamatta jääneinä 

tuloina tehdystä työstä.  (Nro 14, päällikkömies). 

Myös rahoituspääoman saatavuus kuvaillaan tärkeäksi seikaksi yritystoiminnan 
käynnistämisessä. Starttirahan saaminen koetaan kannustavaksi ja siihen liite-
tään arvioita, joiden perusteella irtisanomisessa koettu sosiaalinen erottelu 
näyttäytyy myös yrittämisessä.  

n-

(Nro 16, päällikkömies). 
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Kun liiketoiminta ei muodostu tulokselliseksi, kuvaillaan myönteinen kokemus 
hetkelliseksi, ja toiminta heikentyy samaan tapaan kuin tukityön tai koulutusjak-
sojen päättymisen jälkeen. Tilanne kuvaillaan edelleen hankalammaksi, jos lai-
narahoitusta ei ole saatavilla. 

järjestäminen on vaikeaa. Käyttöpääomaa ei omasta kaupasta kerry, veroja jää 

maksamatta ja ostolaskutkin ovat usein yli eräpäivän. Se raha, kate, joka nykyi-

sellään jää, riittää jokapäiväiseen elämään, mutta suunnitelmalliseen yrittämi-

seen se ei riitä  Luottotietoni ovat huonot ja vakuudet nolla, joten esimerkiksi 

käyttöpääomalainan tai autolainan saaminen on käytännössä mahdotonta, joten 

on elettävä  (Nro 13, päällikkömies). 

Yrittämisen ero freelance-toimittamiseen konkretisoituu siten, että myytävää 
tuotetta ei luoda itse, vaan se on ensin ostettava tai sen liiketoiminnassa käytet-
täväksi saaminen edellyttää muutoin taloudellisia panoksia. Lisäksi yrityksen 
käynnissä pitäminen vaatii pääomia. 

Yrittämisen ohella päälliköt kuvailevat pitävänsä mahdollisuuden auki myös va-
kinaisen johtajatasoisen työpaikan saamiselle. 

vastaamal-

la. Suomeksi sanottuna: tilanteet kyrsivät niin paljon, että oma yksinyrittäminen 

vaikkakin lähes persaukisena ja osa-aikaisena, alkoi tuntua houkuttelevalta ja 

 Syy (työpaikkojen edelleen) hakemiseen 

on, että e  ha-

luan päästä irti yrityksen veloista ja velvoitteista mahdollisimman pian ja keskit-

(Nro 13, päällikkömies). 

Kuvailtua kaksoisstrategiaa voidaan pitää koetun pakon edessä rakennetuksi 
jatkuvuuden turvaamisen ja selviytymisen keinoksi. Jos työnhaku epäonnistuu, 
tarjoaa yritystoiminta tekemistä ja tavoitteita ja mahdollisuuden toimeentulon 
järjestämiseksi. Toisaalta vakinaisen ansiotyön saaminen olisi kertaratkaisu 
työttömyyden ongelmaan, kun yrittäminen tarkoittaa ratkaisun riskialtista pala 
palalta rakentamista. 

Toimihenkilömies nro 34 kuvailee vuonna 1993 työttömän tilanteen ihanteelli-
seksi mahdollisuudeksi tehdä, mitä haluaa, mutta samalla ärsyttäväksi, kun on 
vaikea keksiä mihin ryhtyisi. 1995 määrätietoisen tekemisen kuvaillaan löyty-
neen perustetun yrityksen toiminnasta. 

missäkin kuussa eniten, niin osaa sitten varautua. Tämä on niin kuin ensimmäi-

 
(Nro 34, toimihenkilömies). 

Yrittämistä edelsi harkinta ja kokemusten kertyminen. Taustalla ovat työttömyyt-
tä seuranneet vakinaisen työsuhteen epäoikeudenmukaiseksi koettu purku, 
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kielteiseksi koettu provisiopalkkainen myyntityö ja työmarkkinoilla pärjäämisen 
kannalta turhaksi arvioitu tukityöjakso. 
Kyllä se oli tietysti koko ajan ollu, että jotakin pitäisi tehdä, että mieluummin 

oman ittensä herr Semmonen laukaiseva tekijä 

oli toinen kaveri, joka sano, että perustetaan jotakin. Pistettiin hynttyyt yhteen ja 

lähdettiin periaatteessa tyhjästä ja perustettiin firma ja ollaan tässä toista vuotta 

oltu velattomana. Se muhi loppujen lopuksi kaks viikkoa. Se kaveri ehotti sitä, 

mulla se oli ollu pitempään mielessä.  (Nro 34, toimihenkilömies). 

Yrityksen kuvaillaan saaneen 15 000 markan (3 141 euroa vuonna 2009) startti-
rahan, mikä arvioidaan myönteiseksi lisäksi, mutta ei summaksi, minkä varaan 
yrityksen voi perustaa. Liikeidean ja talouden tasapainoisuuden merkitys kuvail-
laan tärkeäksi. 
Ei tipu korkealta, kun meillä oli aika hyvä liikeidea ja ei tarvinnut velkaa ottaa. 

Sen voi milloin tahansa lopettaa ja jää vielä omille hyvästi. Kaikki mitä tulee on 

sitten voittoa. Tässä ei mene mitään ja mieluummin tekee itselleen kuin toisel-

 (Nro 34, toimihenkilömies). 

Velattomuuden myötä yrityksen kuvaillaan sisältävän pienen riskin. 
(paineita), jos ei ole velkaa. Paljon mukavampi tulla töihin kun 

on oma paikka. Sitä oikein oottaa töihin pää kaa kun rahaa tulee 

lisää, niin pystyy kehittämään omaa firmaa ja sitten jos haluaa, niin pystyy laa-

 (Nro 34, toimi-
henkilömies).  

Vaikka yrityksen toiminta kuvaillaan alkuvaiheessa olevaksi, voidaan puhua 
elannon ansaitsemisesta vakiintuneella tavalla ja selviytymisestä. Henkinen hy-
vinvointi kuvaillaan hyväksi ja toiminta vireäksi. 
 
Freelance-toiminta ja palkaton työnteko 

Yritystoiminnan käyntiin saavan toimihenkilömiehen nro 34 tavoin poikkeuksia 
tutkimusjoukossa ovat freelance-toiminnan mallia soveltamaan ryhtyvä päällik-
könainen nro 12 ja palkattoman työnteon mallin rakentava päällikkömies nro 17.  

Päällikkönainen nro 12, jonka taustalla on työttömyyden aikainen kouluttautu-
minen ja kvalifikaatioiden vahvistaminen, kuvailee tarjoutuvansa tutulle ilmoitus-
julkaisun tekijälle 10 000 markan (2 094 euroa vuonna 2009) kuukausipalkalla 
töihin luvaten tehdä myyntityötä laajalla skaalalla. Vastaukseksi hän saa mah-
dollisuuden myydä ilmoituksia edellisenä vuonna ilmoittamisesta kieltäytyneille 
asiakkaille. 

nyt 

oikein ilmoittanut, ei edes ne, jotka normaalisti t-

jos en onnistu missään, niin menetän työttömyyskorvauksen...Ajattelin, että 

niin vaikenen kuin muuri, koska enhän saa pennin 



150  
  

päivän tein, niin olin saanut jo enemmän kuin työttömyyskorvauksen ja niinpä 

 (Nro 12, 
päällikkönainen). 

Onnistuneen aloituksen jälkeen kuvaillaan yhteisymmärrys työvoimaviranomais-
ten kanssa kokeilun mukaisesta turvallisesta toimintamallista eli provisiopalk-
kaisesta myyntityöstä palkansaajan asemassa. 

en palkansaaja, niin edelleenkin, jos homma pet-

tää, niin pääsen työttömyysturvan  (Nro 12, päällikkönainen). 

Freelance-toiminnan kuvaillaan onnistuvan niin hyvin, että osa hankituista töistä 
jaetaan ylimääräisinä työttömyyden aikaisille kurssikavereille. Kysymyksessä on 
poikkeus siten, että tyypillinen tapa kuvailla asiaa on ilmaista auttamisen tar-
peellisuus ja arvo periaatetasolla.  

ihmistä ilmoitti, että he voisivat olla ihan innostuneita ja sanoin, että voin koulut-

ä-

l-

niin mä päätin, että aina kun vaan voin ru-

(Nro 12, päällikkönainen). 

Useiden eri työnantajien kanssa toimimiseen perustuva palkansaaja-aseman 
sisältävä freelance-työ kuvaillaan sopivimmaksi toimintamalliksi, mihin nähden 
yrityksen perustaminen koetaan liian riskialttiiksi ja vakinainen ansiotyö kannat-
tamattomammaksi ja sitovammaksi. 
(Yrittäjäksi) En enää ryhdy sen vuoksi, että en halua kantaa vastuuta toisista 

ihmisistä, mutta sen sijaan pystyn järjestämään erilaisia keikkoja toisille ihmisil-

ole pakko ottaa, on se, että siinä ennakot juoksee joka ikinen kuukausi ja saat-

taa olla niin, että kun ansaitsee kunnolla, niin pahimmillaan ennakot pyörii siinä 

kahdeksan ja kymppitonnin (1 675 ja 2 103 euroa vuonna 2009) paikkeilla joka 

kuukausi. Palkkiot saattaa tulla vaikka loppuvuodesta vasta, joten kun on free-

lancer, niin kun se palkkio tulee sinä päivänä, kun joku suvaitsee sen maksa-

(Nro 12, päällikkönainen). 

Päällikkönainen nro 12 kuvailee saavuttavansa freelance-toiminnassa sen ta-
son, jota tutkimusjoukon toimittajat kuvailevat tavoittelevansa eli itsensä elättä-
misen. Osasyy onnistumisen taustalla saattoi olla markkinoiden tilanteessa. Kun 
ilmoitusmarkkinointi alkoi virkistyä laman loppuaikoina, kesti vielä jonkin aikaa 
ennen kuin mediayritykset alkoivat kasvattaa ostobudjetteja, mikä alkoi näkyä 
lisääntyvinä työtilaisuuksina freelance-toimittajille. Toiseksi osasyyksi voidaan 
olettaa kuvailtu ammattitausta ilmoitusmarkkinoinnissa ja toimittajan työssä. 
Karttunutta osaamista ja kontakteja hyödynnetään työttömänä työmarkkinoilla 
toimittaessa. Kolmanneksi osasyyksi voidaan olettaa tässä luvussa kuvailtu 



151  
  

kouluttautuminen ja tutkimusjoukossa poikkeuksellisen määrätietoinen itsensä 
ohjaaminen, mitä tarkastellaan luvussa 6.3.4 Terveyskäyttäytyminen ja terveys. 
Neljänneksi osasyyksi voidaan olettaa kuvailtu aloitteellisuus suhteessa työvoi-
maviranomaisiin ja rohkeus tarttua ilmoitusmyyntiin riskeistä huolimatta. 

(63 euroa vuonna 2009) päivässä, niin jos 

ansaitsen joka päivä sen tai enemmän, niin todennäköisesti talous pysyy kun-

nossa. Tällä suljin kokonaan silmäni huomisen pelolta. Pidin vaan tästä päiväs-

(Nro 12, päällikkönainen). 

Myös päällikkömiehen nro 17 selviytymistä voidaan tarkastella työuran näkö-
kulmasta. Kuvailtu ura eteni saman yrityksen palveluksessa suorittavista töistä 
aina hallinnollisiin johtaviin tehtäviin. 

ohella saattaa kuntoon asioita, joita muut laiminlöivät. Muu hoituikin sitten itses-

 (Nro 17, päällikkömies). 

Halu työskennellä kokonaisuuden toimivuuden puolesta on selviytymistä jäsen-
tävä avainteema. Työttömänä päällikkömies nro 17 ottaa poikansa aloittavan 
yrityksen, tyttärensä työllistämisen ja oman toiminnan turvaamisen kokonaisuu-
deksi, jonka eteen ryhtyy ponnistelemaan. Ansiotyössä omaksuttu rooli uusin-
netaan perheessä. 

työllistymisessä. Tytärtämme, poikaamme ja hänen kaveriaan, sekä tänä kesä-

nä jo kolmea muuta nuorta. Sen lisäksi, että talomme on kiinnitetty yrityksen 

velkaan ja olen hallituksessa mukana, on apuni (yrityksen) rakentamisessa ollut 

melkoinen. Vaikka toimintani hipoo laillisuuden rajoja, en tunne syyllisyyttä, 

koska ilman perheemme apua saattaisivat nuo nuoret olla työttöminä tai toisar-

(Nro 17, päällikkömies). 

aillisuuden rajojen hipominen  liittyy kuvaukseen, kuinka toimintamahdollisuu-
det selvitetään työvoimaviranomaisten kanssa. 

 kirjalliset ohjeet siitä, 

mitä voin tehdä. Olen niitä noudattanut asioita selittävän omantuntoni avulla. 

Heti työttömyyteni alusta alkaen, lukuun ottamatta joulua ja sukujuhlia, olen 

tehnyt jotakin (palkatonta) työtä päivät pitkät. Mikäli on ollut vaarassa tulla lup-

popäivä, olen mennyt sinne, missä olen tienn (Nro 17, päällik-
kömies). 

Tapaukset toistavat kouluttautumisen yhteydessä käsitellyn yksilön tavoitteiden 
ja viranomaisohjauksen ristiriidattoman toteutumisen selviytymistä tukevan 
merkityksen. Aihetta tarkastellaan lähemmin vielä luvussa 6.3.3 Vuorovaikutus 
viranomaisten kanssa. 
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Konstruktiivinen sopeutuminen ja eläke 

Konstruktiivisella sopeutumisella tarkoitetaan työttömyyden aikaista sopeutu-
mista työmarkkinoiden ulkopuolelle, jota selviytymisstrategioina kuvailevat pääl-
likkönainen nro 11 ja toimittajanainen nro 21. He eivät kuvaile työllistymistä ta-
voitteeksi, vaan pyrkivät ohjaamaan elämänkulkua työmarkkinoiden ulkopuolis-
ten päämäärien mukaan.  

Päällikkönainen nro 11 kuvaa konstruktiivisen sopeutumisen perustaksi ansio-
työn ajan mökkielämän, minkä pariin työttömänä siirtyy. 
Hullaannuin täysin vapauden ja pakottomuuden olosta. Lopultakin ihan irti tur-

han ja tärkeän, tarpeellisen ja tarpeettoman, hyödyllisen ja haihattelun vertailus-

ta niin ajan kuin energian käytön suhtee  Ulvotin nuorena rakastamiani klas-

viljelyoppaita, laadin kukka-, kasvi- ja yrttimaasuunnitelmia, kiipesin mittaile-

maan ullakkoa ja piirtelin suunnitelmia sen kohennukseksi, laadin sisustus-

s-

 (Nro 11, päällikkönainen). 

ullaantumise pakkoja asettavasta työympäris-
töstä ja työn sisältämästä kielteisestä ajan jäsentymisestä. Tunnelmien kuvail-
laan tasoittuvan arkiseksi maaseutuelämäksi, mutta sen jatkaminen asetetaan 
tavoitteeksi, jonka saavuttaminen on mahdollista vain ansiosidonnaisen päivä-
rahan tulotasolla. Riskialttiiksi tiedostettu ratkaisu on puolen vuoden tukityöllis-
tämisjaksojen ja ansiosidonnaisen päivärahan 500 päivän jaksojen vuorottelu.  

uhanalaisia päivärahapäiviäni. Senkin uhalla tekisin töitä mieluummin talven ja 

vapautuisin kesäksi. Tätä rumbaa jatkuu kohdallani vielä kuusi vuotta nyky-

säännöksin eli sitten olisin kai oikeutettu työttömyyseläkkeeseen. Eivät taida 

ansiosidonnaiset päivärahat ja ikärajat säilyä kuutta vuotta. Ja vuosi vuodelta 

mahdottomampi ajatus on työllistyä aiempiin tehtäviinsä, jos mihinkään, saati 

läheskään entisin tuloin. Tulevat kuusi vuotta seurailen kuin jännitysnäytelmää 

poliittisten päättäjien kädenvääntöä jos ja kun pudottavat niin kuinka syvälle

(Nro 11, päällikkönainen). 

Kurjistumista päällikkönainen nro 11 ei kuvaile, vaan kokemuksia antoisasta 
elämästä. Toimintamalli voidaan määritellä rakenteiden mahdollistamaksi kon-
struktiiviseksi sopeutumiseksi, jonka talousperusta on ansiosidonnaisessa työt-
tömyysturvassa. Vakinaista työllistymistä tyydyttäväksi koetuin ehdoin ei kuiten-
kaan voida arvioida päällikkönaisen nro 11 sivuuttamana, vaan erittäin epäto-
dennäköisenä pitämänä mahdollisuutena ja siten selviytymisen lähtökohtana.  

Toimittajanaisen nro 21 kuvaileman konstruktiivisen sopeutumisen lähtökohta 
on luvussa 6.1.3 tarkasteltu vapaaehtoinen toimittajan työn jättäminen siksi, että 
oma aika oli tullut rahaa tärkeämmäksi ja että tärkeimmäksi tehtäväksi kuvail-
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laan omaishoitajana toimiminen. Siihen kuvaillaan ryhdytyn ja jatkettavan, vaik-
ka tarjolla olisi tukityö. 

hoitotyössä oppii niin paljon sellaista mitä muuten ei opi. Oppii senkin, että ih-

misen e

21, toimittajanainen). 

Omaishoito on konstruktiivisen sopeutumisen tärkeimmäksi kuvailtu tavoite ja 
elämänrytmiä ohjaava tekijä, mutta ei ainut aktiviteetti. Muita ovat luonnossa 
toimiminen, järjestötoimintaan osallistuminen, erilaiset luottamustehtävät ja ih-
misten kanssa seurustelu. 

s  
(Nro 21, toimittajanainen). 

Konstruktiivinen sopeutuminen muuntuu tavallaan pysyväksi olemisen tilaksi 
eläkepäätöksen saamisen myötä. Se merkitsee tulotason nousua säästäväi-
syyttä noudattavassa elämäntyylissä. 
Ja sehän riittäis mulle melkein rahassa rypemiseen  (Nro 21, toimittajanainen). 

Kyseessä on ilmeisen harvinainen ideaalisen konstruktiivisen sopeutumisen 
tapaus, jossa yhdistyvät arvojen mukainen määrätietoinen toiminta ja tukijärjes-
telmien antamat mahdollisuudet. Ennen eläkettä kuvailtu ansiotyöstä irtaantunut 
elämäntyyli jatkui useita vuosia. Eläke ei siten ollut ratkaiseva tekijä, vaan var-
mistus sille, että muutospaineita elämäntyyliä kohtaan ei enää ole. Toimittaja-
naisen nro 21 kuvaileman konstruktiivisen sopeutumisen, tasaisen korkean 
henkisen hyvinvoinnin ja aktiivisen toiminnan tapauksen erityisyys piirtyy esiin 
myös siinä, kuinka eläkepäätöksen kuvaillaan aineistossa muutoin tuottavan 
kokemuksen sosiaalisen aseman kohentumisesta.  

n-

nehtivasti maksettuna korkojen kanssa. Elämä hymyili jälleen ja pitkän odotuk-

sen jälkeen se tuntui myös turvatulta unne. Sillonhan ihminen 

tulee takaisin ihmisen kirjoihin, koska sitten voisivat antaa sen luottoluvan. Elä-

keläinen on vielä siinä kastissa, että siihen luotetaan. Työttömään ei luoteta, 

joka on minusta ihan hullun hommaa.  (Nro 27, päällikkömies). 

Kaikkien stressaavien irtisanomisvaiheiden ja työttömänäolovuosien jälkeen 

mieliala tuntuu todella huojentuneelta. Työttömyyseläkkeeni alkaessa elämäs-

säni alkaa uusi aikakausi. Uskon, että eläkkeelle päästessäni olen henkisesti 

itsevarmemmalla pohjalla. Lisäksi minun ei tarvitse joka kuukauden lopulla olla 

anomassa korvausta työttömyyskassalta, eikä tarvitse pelätä ansiosidonnaisen 

työttömyysturvan katkeamista. Tosin myös eläkkeiden leikkaukset ovat olleet 

viime aikoina pohdinnan kohteena, mutta uskon, ettei niihin voida takautuvasti 

puuttua.  (Nro 26, päällikkömies). 
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Päällikkömiesten nro 26 ja 27 ero toimittajanaiseen nro 21 on siten siinä, että 
tämä ei koe sosiaalisessa tai laajemmin yhteiskunnallisessa asemassa muutos-
ta eläkkeelle siirtymisen yhteydessä. Taustatekijä on suhde työuraan ja ammat-
tiin. Kun päällikkömiehille nro 26 ja 27 ura muodostui suurelta osin omanarvon-
tunnon perustaksi, kuvailee toimittajanainen nro 21 nauttineensa työstä, mutta 
ei kuitenkaan määritelleensä itseään sen perusteella. 
Niin. Mää sanon että liian monelle ihmiselle ja valitettavasti työ on koko elämän 

sisältö, että ihmisiä on laidasta laitaan ja semmosii keskivälin kulkijoita on ilmei-

sesti vähemmäkseen kuin minä, että mulla oli työ kivaa, mutta se ei ollut niin 

määräävää siis se ei ollu täyttänyt mua niin kokonaan, että mä saatoin sen heit-

tää menemään muutama vuosi ennen eläkeikää. (Nro 21, toimittajanainen). 

Poikkeus laajentaa toimittajien ryhmäkuvaa. Ammatti-identiteetti on tärkeä, mut-
ta ei välttämätön tai läpi elämän merkittävä perusta. 

 

6.2.3  Ansiotyön merkitykset ja ammattitausta 

Tutkimusaineisto sisältää runsaasti kuvauksia ansiotyön merkityksistä ja siinä 
positiivisiksi ja negatiivisiksi koetuista sisällöistä, mihin myös työttömyyttä suh-
teutetaan. Tämän perusteella voidaan muodostaa käsitys toimittajien ja päälli-
köiden ammattien erityispiirteistä ja niiden ilmenemisestä työuran eri vaiheissa.  

Tutkimusjoukon päälliköt kuvailevat tyypillisesti työuralla etenemistä. Ominaista 
on työtehtävien tunnollinen hoitaminen, esimiehiltä saadusta kiittävästä palaut-
teesta nauttiminen ja siihen liittyvä kokemus pätevyydestä, tarpeellisuudesta ja 
arvokkuudesta sekä yhä suurempien haasteiden ja vastuullisempien tehtävien 
hoidettavaksi saaminen. Uran edetessä ansiotyöstä muodostuu kunnia-asia, 
saavutuksista ylpeyden aihe ja omanarvontunnon perusta, minkä lisäksi työ-
urasta muodostetaan käsitys elämäntyönä. Päälliköiden ammatti-identiteetin 
voidaan käsittää nojaavan edellä mainittuihin asioihin. 

i-

kuin oksilla, joilla tavallisesti on insinöörejä tai ekonomeja. Olen eräänlainen 

n-

allani, etten voi vaihtaa niitä pois tai mitata ra-

(Nro 16, päällikkömies). 

jo pitkään halunnut. Työpäivän pituutta ei tullut juuri laskettua; johtui kai innos-

tuksen lisäksi myös velvollisuuden tunnosta. Työn valmiiksi saaminen oli tärke-

ää. Kuten myös aikatauluissa pysyminen ja kaikki mitä tehtaan johto ja yrityksen 

johto halusi. Siinä kiireessä sai perhe jäädä vähemmälle huomiolle  (Nro 15, 
päällikkömies). 

Työuralla eteneminen kuvaillaan saavutettavan tavoitteellisella ja kunnianhimoi-
sella, mutta myös uhrautuvalla työasenteella, jolloin tyypillistä on pitkien työpäi-
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vien tekeminen ja esimerkiksi perheen menojen sovittaminen töiden mukaan 
joko tietyn ajanjakson tai koko työuran läpäisten. Lisäksi kuvaillaan ponnisteluja 
yrityksen eteen tavoilla, mitä ei työnantajan puolelta kuvailla edellytettävän.  

raadoin ensimmäiset vuodet pienellä palkalla, joka sekin maksettiin varsin 

epäsäännöllisesti. Tein mielettömät määrät palkatonta ylityötä esim. siivoamalla 

toimiston työajan ulkopuolella...Tämän jaksoin hyvin, sillä viihdyin ja pidin työs-

täni, jonka sain hoitaa itsenäisesti ja tunsin, että minua arvostettiin.  (Nro 25, 
päällikkönainen). 

i palautui yli 10:n vuotta aikaisemmin tapahtunut työtapaturma. 

Loukkasin selkäni, jolloin jouduin lähes kahden kuukauden ajan lojumaan vuo-

teessa suurimman osan selällään. Lähetti toi päivittäin tärkeimmät työt minulle 

kotiin, jotka tein vuoteessa vanerinp  (Nro 27, päällikkömies).  

Päälliköiden työhön sitoutumisessa ja työasenteessa näyttää olevan urasuun-
tautumisen ohella osin kyse itsensä tarpeelliseksi tekemisestä. Se on ymmärret-
tävissä yhdeksi väyläksi, jolla työurasta ja ylenemisestä voi muodostua henkilö-
kohtainen ylpeydenaihe ja ansiotyöstä tyydytyksen lähde ja ammatti-identiteetin 
muodostumisen perusta. Kysymyksessä on tärkeä lähtökohta päälliköiden ku-
vailemien irtisanomis- ja työttömyyskokemusten ymmärtämiseksi. 

Myös toimittajat etenevät uralla, mutta urakehityksen sijaan tärkeäksi kuvaillaan 
se, mitä työssä voi tehdä. Tällöin työpaikka tietyssä organisaatiossa kuvaillaan 
ikään kuin toiminta-alustana miesten ja naisten, kokeneiden ja kokemattomien 
toimittajien tarinoissa. 

ittamaan luontevasti vaikka maailman toiselle puolelle, mene-

mään minne tahansa, tapaamaan mitä erilaisimpia ihmisiä ja keskustelemaan 

heidän kanssaan luontevasti. Olin tottunut siihen, että minuun suhtauduttiin koh-

teliaasti, avuliaasti ja arvostavasti. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta toi-

(Nro 7, toimittajamies). 

tavallinen ihminen ei pääse sellaisiin paikkoihin, mihin miekin puolentoista vuo-

den aikana o  (Nro 19, toimittajanainen). 

Sosiaalisen horisontin laajentuminen, asema tiedotusvälineen edustajana ja 
toimintamahdollisuudet ovat keskeinen osa myönteiseksi koettua toimittajan 
ammattia. Myös päälliköillä voi olla tehtäviä organisaation edustajana, mutta 
toimittajien yhteiskunnallinen liikkumatila on todennäköisesti laajempi. Kun toi-
mittajan ansiotyö loppuu, syntyy menetyskokemus suhteessa sen toiminta-
alustana suomiin mahdollisuuksiin ja sisältöön. 

suurta järjestelmää, huomasin olevani ihmisille pelk-

kää ilmaa. Työtön, asematon, maksukyvytön mies.  (Nro 7, toimittajamies). 
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edelleenkin hyvässä työiässä en voi omassa ammatissani toteuttaa itseäni 

 (Nro 5, toimittajanainen). 

Menetyskokemusta tarkasteltaessa toimittajien erityispiirre avautuu luovan 
työn suomina mahdollisuuksina, mikä voidaan nähdä toimittajille tyypilliseksi 
työttömyydessä selviytymisen resurssiksi. Luovuudella on kuten maksuttoman 
freelance-toiminnan yhteydessä jo havaittiin työstä eriytetty arvonsa.  

 (Nro 23, toimittajamies).  

päällisin puolin luovaa, voi siinäkin helposti kangistua kaa-

 (Nro 20, toimittajanainen).  

Työn luovuuden aste erottelee toimittajia päälliköiden ryhmästä. Toimittaja voi 
työtehtävissään monesti seurata ideoitaan, kun päällikkö on tiukemmin sidottu 
organisaation tavoitteisiin. Toimittajille ja päälliköille sitä vastoin on yhteistä, 
että ammatti-statusta ei kuvailla sinänsä tärkeäksi. Statuksen merkitys kuiten-
kin kuvaillaan ansiotyön antamana oikeutettuna asemana yhteiskunnassa. 
Irtisanomisestani en kertonut kenellekään muille kuin kotijoukoille. Kotona elet-

tiin epätoivoista aikaa, koska jokaisen perheenjäsenen kunnian päälle kävi ras-

kaasti, että meidän isä on kohta työtön toisen luokan kansalainen.  (Nro 27, 
päällikkömies). 

Työyhteisö kuvaillaan tarinoissa parhaimmillaan paikkana, jonne päästään ih-
misten seuraan. Näissä asetelmissa työyhteisöstä saadaan myönteistä palau-
tetta, koetaan sisältörikasta vuorovaikutusta ja henkilökohtainen rooli tärkeäksi 
esimerkiksi muita kouluttamalla. Työyhteisö koetaan siten tärkeäksi sosiaalisen 
horisontin laajentumaksi perheen ulkopuolella, mutta työyhteisö voi myös olla 
vaikea selviytymisympäristö. Se on aineistossa tyypillisintä silloin, kun tutkimus-
joukon jäsenet kuvailevat kuinka kielteiset kokemukset alkavat irtisanomisaika-
na kasautua, mutta myös sitä ennen kuvaillaan kielteisiä piirteitä kuten kiire, 
uupuminen, hälytystehtävät, rutiinit ja leipiintyminen, kykyjen haaskautuminen 
sekä tarmottomat työtoverit. 

 kehittymiseen innostunut uusista velvoitteistani, 

onnellinen jopa rajoitetusta päätösvallastani. Voi kuinka lyhytaikaisia moiset ilot 

 (Nro 11, päällikkönainen). 

sit kun oli näitä, jotka laahas ittensä työpaikalle tekemättä mitään koko 

päivänä ja sit ois ihmisiä, jotka haluais tehdä juttuja ja raataa niska limassa niin 

siinä tuli hirveesti sellasia ongelmia, että minusta se työpaikka ei pitäis olla 

itsestäänselvyys, että pitäis nähdä asiat niin, että pitäis myös jotain töitä tehdä 

siellä esimerkiksi just tällasella toimitusalalla on hirveen helppoo se työpäivä 

tappaa siellä ihan kahvihuoneen ja tupakkahuoneen väliä ja välillä käydä 

työpöyd (Nro 18, toimittajanainen). 
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Kun ansiotyö päättyy, voidaan kontrollista, velvollisuuksista ja ristiriidoista eroon 
pääseminen kokea myönteisenä, mutta silloinkin ansiotyön suomat mahdolli-
suudet ja sisältämät resurssit on menetetty. Toisaalta kaikissa tarinoissa työyh-
teisöä ei kuvailla tarkasti. Sen arvoa, työtovereita tai vuorovaikutusta ei mainita. 

Työuralle kiinnittymässä olevien ansiotyöhön liittämät merkitykset ovat saman-
kaltaisella arviointipohjalla annetut ja samansuuntaisia kuin työuralle kiinnitty-
neiden kuvauksissa. Se tulee esille esimerkiksi työelämään kiinnitetyissä sta-
tus-merkityksissä. 

  niin huomattavasti hyväksytympi 

 (Nro 32, toimihenkilömies). 

Kun työuralle kiinnittymässä olevat kuvailevat ansiotyön merkityksiä, nousevat 
esiin myös seuraavat asiat. Ansiotyö antaa päivälle ohjelmarungon ja sisällön, 
avaa pääsyn tiettyyn sosiaaliseen ryhmään ja sisäpiiritietoon, sisältää palaut-
teen työnteosta ja mahdollisuuden koulutukseen ja työsuhde-etuihin, minkä li-
säksi ansiotyössä voi olla myös yhteiskunnassa hyödyllinen. Kielteisinä koke-
muksina kuvaillaan esimerkiksi kontrolli, rutiinit ja leipiintyminen. Tutkimusjou-
kon työuralle kiinnittymässä olevilla jäsenillä siten on käsitys, mitä työuralle kiin-
nittymisen vaikeutumisen seurauksena on saavuttamatta. 

Tutkimusjoukon toimittajien voidaan arvioida olevan ammattiryhmänä homo-
geenisempi kuin mitä työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt ovat suhtees-
sa päälliköihin. Tutkimusjoukon työuralle kiinnittymässä olevista toimihenkilöistä 
poiketen toimittajat kuvailevat työharjoittelun tai kesätöiden perusteella löytä-
neensä oman alansa.  

mäksi, ja 

silloin mie  (Nro 18, toimit-
tajanainen). 

län hyvin pitkälle itteni toimittajaksi nimenomaan toimittajan tälla-

sen roolin kautta, joihin liittyy arvot mitkä mulle on tärkeitä eli itsenäisyys miele-

 (Nro 23, toimittajamies). 

ammatti on, mutta kyllä noi toimittajan hommat on jotenkin veressä, jossain sy-

vällä ja just tää kirjoittamin  (Nro 19, toimittajanai-
nen). 

Lisäksi työn myönteisiä puolia kuvaillaan samoilla sisällöillä koko toimittajaryh-
mässä; ansiotyö toiminnan alustana, itsensä toteuttaminen ja kehittäminen toi-
mittajan roolissa. Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt sitä vastoin eivät 
kuvaile ansiotyön ammattispesifejä sisältöjä, vaan työuran ja itsellisen elämän 
alkuun pääsyä. 

parempihan se 

ois, että aikaisemmin pääsis ja sitä sitten kautta ois noita elämän vuosia vielä 



158  
  

aikaa sitte jonkinlaista etenemistä

 (Nro 32, toimihenkilö-
mies). 

l-

 (Nro 31, toimihenkilömies). 

 rahaa. Tietenkin työni yritän 

 (Nro 28, toimi-
henkilönainen). 

Vaikka tutkimusjoukon työuralle kiinnittymässä olevat jäsenet ovat asenteissaan 
lähellä työuralle kiinnittyneitä toimittajia ja päälliköitä, on myös eroja nähtävissä. 
Kun työuralle kiinnittyneille on tyypillistä ansiotyölle annettu suuri arvo ja uhrau-
tuva asenne yrityksen puolesta, kuvailevat työuralle kiinnittymässä olevat etäi-
sempää suhdetta ja avointa kriittisyyttä ansiotyöhön. Ansiotyö nähdään tärke-
äksi, mutta ei ainoaksi elämän järjestämisen mahdollisuudeksi. Kysymys ei kui-
tenkaan ole välinpitämättömästä asenteesta. Työuralle kiinnittymässä olevat 
kuvailevat olevansa todellisten valintojen edessä, joilla tiedostavat olevan kau-
askantoisia seurauksia. Kyse on tulevaisuuden rakentamisesta ilman työhön 
sitoutumista työn takia. 

 

6.3 Työttömyyttä suodattavat ja muovaavat tekijät  

Ansiotyön ulkopuolisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja toiminnassa voi-
daan erotella kolme tasoa, joilla ja joiden suhteen vuorovaikutusta kuvaillaan 
irtisanomisen ja työttömyyden aikana. Ensimmäinen taso on perhepiiri, toinen 
sukulaiset ja ystäväpiiri ja kolmas viranomaiset.  

Tutkimusongelman kannalta tärkeää on hahmottaa perheen, muiden läheissuh-
teiden ja ystäväpiirin kanssa kuvaillussa vuorovaikutuksessa koetun sosiaalisen 
tuen, horjuttamisen tai tyhjyyden ja viranomaisvuorovaikutuksessa koetun inst-
rumentaalisen tuen ja selviytymisen yhteyksiä niin, että tarkastelussa kiinnite-
tään huomio sosiaalisen erottelun ja osallisuuden mekanismeihin, henkiseen 
hyvinvointiin ja toimintaan. Samalla esiin nousee perheen, sukupuoliroolien ja 
työmarkkinatoiminnan yhteensovittamisen teema. Tutkimusjoukkoa tarkastel-
laan kokonaisuutena siten, että ryhmäkohtaiset erot tuodaan esiin, mikäli niitä 
on nähtävissä. 

 

6.3.1 Perhe 

Perhettä tarkastellaan selviytymisen resurssina ja työttömyyden kokemusta 
muovaavana tekijänä siten, että perhe voi olla työttömälle sosiaalisen vuorovai-
kutuksen alue, jossa työttömyyteen voi sopeutua tai jossa työttömyyden aiheut-
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tamat negatiiviset muutokset, sosiaalisen erottelun kokemukset ja ammattipäte-
vyyden ja siihen liittyvän ammatti-identiteetin kyseenalaistaminen jatkuu. Aineis-
to sisältää perheiden vuorovaikutuksen ennallaan säilymisen lisäksi kuvauksia 
rikkoutumisista ja uusien parisuhteiden alkamisista ja avioitumisista.  

Taulukossa 12 esitellään tutkimusjoukon jäsenten kuvailemat perhetyypit. 

Taulukko 12. Tutkimusjoukko perhetyypin mukaan esitettynä. 
Numero   Puoliso Huollettavia Lapset  
   lapsia  aikuisia 
Nro 1  -      X        -  
Nro 2  X      X      -  
Nro 3  X      X        -  
Nro 4  -      -        -  
Nro 5  X      X        -  
Nro 6  -      -      -  
Nro 7  -      -        -  
Nro 8  X      X      -  
Nro 9   -         X               -     
Nro 10  -      X      -  
Nro 11   -         -               X     
Nro 12   X         -               X     
Nro 13  -      X      -  
Nro 14  -      -      -  
Nro 15   X         X               -  
Nro 16  X      -      X  
Nro 17   X         X               X     
Nro 18         -         -               -  
Nro 19   X         -               -  
Nro 20  X      -      -  
Nro 21    -      -      X  
Nro 22  X      -      X  
Nro 23  -      -      -  
Nro 24  -      -      -  
Nro 25  -      -      -  
Nro 26  X      -      X  
Nro 27  X      X      X  
Nro 28  X      X      -  
Nro 29  X      -      -  
Nro 30  X      X      -  
Nro 31  -      -      -  
Nro 32  X      X      -  
Nro 33  -      -      -  
Nro 34  X      -      -  

X  Kuvailtu  tarinassa.     Ei  kuvailtu  tarinassa.  
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Myönteinen vuorovaikutus ja sosiaalinen tuki 

Perheiden vuorovaikutuksen kuvaileminen aloitetaan tarinoissa siitä, kuinka 
irtisanomisesta kerrotaan kotona. Tilanne kuvaillaan shokeeraavaksi ja reagointi 
spontaaniksi. Kysymys on asetelmasta, jossa oletettavasti kuvastuu perheen 
vuorovaikutuksen laatu.  
Vasta iltamyöhällä (irtisanomispäivä) voin poistua ja suoritin raskaimman koti-

matkani. Seisoin ulkona hetken ja kokosin muka normaalin kotiintuloilmeen. 

Menin sisälle. Ei onnistunut. Vaimo arvasi pahimman tapahtuneen ja alkoi pillit-

tää, vaikka kuinka yritin vähätellä tapahtunutta.  (Nro 17, päällikkömies). 

i-

visiakin puolia, mikä oli uskomatonta hetkellä, jolloin toisen tulot olivat putoa-

 (Nro 16, päällikkömies). 

na iltana. Kyllä täytyy 

sanoa, että tällaisessa tilanteessa perheen antama tuki on ehdottoman tärkeä-

(Nro 26, päällikkömies). 

Sosiaalisen tuen kuvailluin muoto on tilanteen tunnetasolle painottuva purkami-
nen, yhdessä kokeminen ja keskustelu, mutta myönteiseksi koettu sosiaalinen 
tuki voi toteutua myös osana perheen tavalliseksi muodostunutta vuorovaiku-
tusta. 

kuin mitään ei olisi tapahtunut. Olin odottanut, että maailma ainakin hätkähtäisi 

ja maapallo ainakin nytkähtäisi kierroksellaan. Mutta vuorilautojen naulaaminen 

jatkui katastrofi-ilmoituksestani huolimatta, niin miksei sitten itse elämä kaikki-

 (Nro 5, toimittajanainen). 

Loppupäätelmästä luettavissa oleva myönteiseksi koettu tuki on ymmärrettävis-
sä siten, että asetelman irtisanottu on kokenut jyrkän muutoksen työmarkkina-
asemassa, siihen liittyneen työpaikalla tapahtuneen sosiaalisen erottelun ja kiel-
teiseksi koetun työttömäksi luokittelun. Kun ulkoapäin pakotetun ja hallitsemat-
toman muutoksen kokemus ei enää jatku perheen vuorovaikutuksessa, avaa se 
näkymän elämän jatkumisesta niin kuin ennen. Samankaltainen jatkuvuuden 
asetelma voi rakentua työttömyyden alussa myös siten, että asiasta ei perhees-
sä varsinaisesti keskustella, vaan roolit säilyvät ja vuorovaikutus jatkuu ennal-
laan. Aineistossa saman jatkuvuuden asetelman kuvailee toimittajanainen nro 
22 siten, että aviomies on ollut ja pysyy edelleen perheen pääasiallisena elättä-
jänä ja hän itse jatkaa kotitalouden ylläpitämistä käyttäen siihen työttömänä ai-
kaisempaa enemmän aikaa. 

Toinen tärkeä myönteiseksi koetun emotionaalisen sosiaalisen tuen osa on 
hahmotettavissa sen perusteella, mitä vuorovaikutuksessa ei kuvailla tapahtu-
van. Se on syyllistävien ainesten puuttuminen irtisanomisen tuottaman sosiaali-
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sen erottelun tilanteessa, jossa irtisanottu olisi ehkä tavallista herkempi otta-
maan syytökset itseensä. 

 myös se, että vaimo eikä tytöt kysyneet edes vahingossa, mitä 

pahaa sinä olet tehnyt. Heille oli itsestään selvää, että syyt ovat jossain muualla 

kuin minun laiskuudessani tai että olisin tehnyt jotain väärää tai tyhmyyksiä. Ko-

ko töissä oloaikana en selvinnyt kuin joskus harvoin normaaliin aikaan töistä, 

(Nro 26, päällikkömies). 

ikuttanut. Lapsetkaan eivät syyllistäneet, 

että olisin oman huonouteni takia jäänyt työttömäksi. Puolustelivat päinvastoin. 

(Nro 27, päällikkömies). 

Perheessä koettu sosiaalinen tuki voi avata väylän pidemmän aikavälin selviy-
tymiselle. 

i-

sen puolella erityisesti sen vuoksi, että saan olla perheen arjessa mukana ihan 

(Nro 8, toimittajamies). 

(työttömyyteni) on ehkä yhdistänyt. Olen yllättynyt siitä, että etenkin 

tyttäret aivan toisella tavalla huomioivat ja ovat mukana kaikessa mitä olen teh-

nyt ja varsinkin jos on keksinyt jotain uutta niin he ovat heti kannustamassa ja 

(Nro 16, päällikkömies). 

(työttömyyteeni), että pyrkivät kan-
 

Ansiotyössä omaksuman roolin perheessä uusintava päällikkömies nro 17 toimii 
myönteiseksi kuvaillun vuorovaikutuksen tarkastelun avaintapauksena. Työttö-
myydessä selviytymisen kuvaillaan käynnistyvän epäoikeudenmukaiseksi koe-
tun irtisanomisen ja työuran mitätöitymisen tuottaman ahdistuksen purkamisella 
fyysisiin töihin. 

yttä työtä. Kun se loppui kään-

sin tonttimme uuteen uskoon. Kiviä ja maata kottikärryllä suuntaan ja toiseen. 

kaikkea mitä hyvillään hyrräävä naisväkemme keksi toivoa. Suurentelin huonei-

ta ja pienentelin huoneita. Tein uusia kalusteita kylpyhuoneeseen ja sinne tänne 

muuallekin. Sitten menin erään talollisen metsää raivaamaan nätiksi. Polttoran-

kaa kertyi paljon, joten ajoin ne kotiini ja aloin lämmittää kotiamme öljyn sijasta 

 (Nro 17, päällikkömies). 

Kotipiirissä kuvailtu toiminta suuntautuu perheen hyväksi samalla kun koke-
muksena on tutkimusjoukon miesjäsenten painottama perheeltä saatu myöntei-
seksi koettu emotionaalinen tuki, jonka tärkeä piirre on hiljainen hyväksyntä ja 
ymmärrys. 

koska olen aina halunnut suojella perhettäni ikäviltä asioilta. Nyt jälkeenpäin 



162  
  

hän (puoliso) on kertonut, ettei välittänyt työni menettämisestä niinkään, mutta 

kärsi suunnattomasti puolestani. Näyttelemisestäni huolimatta hän tiesi miten 

 (Nro 17, päällikkömies). 

Sen lisäksi, että rooli saadaan pitää perheessä, rakentuu myönteisen vuorovai-
kutuksen kokeminen mahdollisuudesta olla sosiaalisen tuen kohteena ja toimia 
tuen lähteenä niin, että se näyttää muodostavan vastavuoroisuuden riittäväksi 
koetun tasapainon. Kuvaillun vuorovaikutuksen kannalta tärkeä seikka on per-
heen yksituumaisuus.  

kuttaneet monet muut teki-

jät: sain hyvän puolison, meidät molemmat juurrutettiin jo lapsena työhön, 

omaamme säästäväiset ja peräänantamattomat luonteet, joten onnettomuus-

hetkellä taloutemme oli kunnossa, on tullut opeteltua tekemään lähes kaikkea ja 

etenki

 (Nro 17, päällikkömies). 

Perheen hyväksi toimimisen yhteydessä työnjako kuvaillaan perinteisten suku-
puoliroolien mukaiseksi. 

teknisesti kunnossa ja siivoankin kun 

ehdin, mutta keittiössä saisin vain aikaan kaaoksen, onneksi vaimoni ja nuorin 

tyttäreni ovat keittiössä hämmästyttävän nopeita ja taitavia ö-
mies). 

Roolit perheissä säilyvät työttömyyden aikana ennallaan, mutta muutos työttö-
myyttä edeltävän ajan tarkasteluun on, että päällikkömiehillä perheen arvostus 
voi suhteessa työhön lisääntyä. Se saattaa jatkua myös työttömyyden pitkitty-
essä esimerkiksi aikaisemman roolin kriittisenä tarkasteluna. 

onneksemme työttömyyden aikana perhe-elämämme on kaikin 

tavoin parantunut ja vahvistunut. Tyttäremme ovat sanoneet, että "nythän sinä 

isä maltat kuunnella mitä meillä on sinulle kerrottavaa". Tällaiset toteamukset 

saavat taas aikaan kohdallani itsesyytöksiä, että niinkö huono perheenisä minä 

(Nro 26, päällikkömies). 

Sosiaalisen tuen kohteena olemisen ja lähteenä toimimisen kuvaillaan toteutu-
van tarinoissa paitsi samanaikaisesti myös vuorotellen. Esimerkiksi työuran lo-
pussa kuvaillun uupumisen yhteydessä ollaan sosiaalisen tuen kohteena. 

(Nro 12, päällikkönainen). 

Ja kuvaillun toipumisen jälkeen aletaan toimia tuen lähteenä esimerkiksi puoli-
son työttömäksi jäämisen yhteydessä. 

(aviomiehen) nousi päällimmäiseksi, niin 

tta sitten nähtä-

västi onnistui jossain vaiheessa ja nyt hänellä on mukava työpaikka ja mielen-

(Nro 12, päällikkönainen). 
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Työttömyys näyttää voivan käynnistää perheissä paitsi työttömän myös perhei-
den hyväksi suuntautuvan toiminnan. Kuvailujen perusteella myönteinen vuoro-
vaikutus ja sosiaalisen tuen kokemukset ovat yhteydessä ennen työttömyyttä 
vallinneeseen hyväksi koettuun perhesuhteeseen. 

Myönteiseksi koetun vuorovaikutuksen osat voidaan jaotella siten, että ne ovat 
aikaisempaa ansiotyön aikaista roolia vastaava hyväksytty asema perheessä ja 
henkilönä hyväksytyksi tuleminen, kannustus tavoitteille ja toiminnalle sekä 
osallistuminen perheen tavoitteiden asettamiseen ja toimintaan. Tärkeä seikka 
on vuorovaikutuksen ennallaan säilyminen tai myönteiseen suuntaan kehittymi-
nen, jolloin ansiotyöstä ja työyhteisöstä irtisanottu ei koe joutuvansa sosiaalisen 
erottelun kohteeksi perheessä, eikä koe sen uhkaa. Lisäksi tärkeää on, että irti-
sanomisen yhteydessä mahdollisesti koettu epäoikeudenmukainen kohtelu ja 
työttömän kielteinen luokittelu ei toistu perheessä. Tässä suhteessa ei niinkään 
kuvailla suuria myönteisen sosiaalisen tuen kokemisen hetkiä, vaan arkisia 
elämään jatkuvuutta luovia tapahtumia samoin kuin jo ennen työttömyyden al-
kamista. Vaikka sosiaalinen tuki näyttää olevan laadultaan kestävää, se ei pois-
ta työttömyyden koettuja tai ennakoituja ongelmia. Olennaista silloin on, onko 
perheellä käytettävissä taloudellisia ja henkisiä resursseja ongelmien ratkaise-
misessa. 
 
Kielteinen vuorovaikutus ja sosiaaliset ongelmat  

Irtisanominen ja työttömyys tuovat myönteiseksi koetusta tuesta huolimatta kiel-
teisiä aineksia perheen vuorovaikutukseen. Varsinaisen kielteisen vuorovaiku-
tuksen rajaksi voidaan asettaa sen rikkonaisuus tai rikkoutuminen. Nämä vuo-
rovaikutuksen tasot hahmottuvat siten, että työttömyyden kuvaillaan olevan yh-
teydessä yhteiselon edellytyksiin sekä työttömäksi jäävän ja perheenjäsenten 
tuntemusten ja käyttäytymisen seurauksena vuorovaikutuksen sisältöön. 

irtisanomisaikana mielialani oli aivan alhaalla. Tilanne vaikutti tietenkin 

myös perhe-elämään tehden sitäkin epävarmaksi. Riitelin vaimoni ja lasten 

Olin epätoivoinen. Vaimoni sietokyky varmaan joutui äärimmilleen ja 

luulen, että ellei hän olisi keskimääräistä sinnikkäämpi persoonallisuus olisi per-

heemme varmaan vuokseni hajonnut. Siitäkin huolimatta, että sitä kaikkein vii-

meisimmäksi olisin halunnut, sillä siitä löytyi se ainoa tuki ja lohtu, joka minulla 

oli jäljellä. Pelkäsin hajoamista hirvittävästi ja se varmaankin aiheutti suurimmat 

(Nro 15, päällikkömies). 

hetkellä, kun menetin säännöllisen tilipussini. Rakkaus on kaunis asia, mutta 

(Nro 7, toimittajamies). 

pian sen (työn päättymisen) jälkeen alkuun pannun avioeroni koen kylläkin 

osaltaan johtuneen työttömäksi valmistumisen mukanaan tuomasta itsehalvek-

sunnastani  (Nro 29, toimihenkilönainen). 
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Vuorovaikutuksen laatu käy siten ilmi myös heikkouksien suhteen työttömyyden 
alkamisen yhteydessä. Työttömyyden pitkittyessä kuvailtu kielteinen vuorovai-
kutus taas voidaan tiivistää siten, että työtön kokee tulevansa syyllistetyksi tilan-
teestaan, menettävänsä asemansa tai vaikutusvaltaansa ja jäävänsä yksinäi-
seen asemaan perheessä. Kun myönteisen sosiaalisen tuen kokemuksen taus-
taksi kuvaillaan arjen tavalliset ja toistuvat asiat, kuvaillaan kielteisen vuorovai-
kutuksen taustalla samantasoisia tapahtumia. 

oppaan myös 

ihmissuhteisiin ja varsinkin parisuhteeseen. Toinen osapuoli, se joka käy työssä 

tai mahdollisesti koulussa, ei aina ymmärrä sen työttömän puoliskon asemaa. 

Työtön on helppo syyllistää välienselvittelyssä  työn puuttuminen riipii sen ver-

ran itsetuntoa, että toinen saa siitä huippunujertavan aseen. Ja kun molemmat 

ovat vailla työtä, syntyy rahankäytöstä ongelmia: hankinnat pitää listata tärkeys-

järjestykseen, ja miehen ja naisen mieliteot vaihtelevat. Ostaako uudet rintaliivit 

vai partavesi? Menn  (Nro 20, 
toimittajanainen). 

toinen lähtee äkäisenä aamu aamun jälkeen seitsemäksi töihin ja toinen kään-

tää vain piereskellen k o-

vaimo  jotakin! (Nro 23, toimittajamies). 

Kielteiseksi koetun vuorovaikutuksen kuvaillaan lisääntyvän myös niissä tilan-
teissa, joissa parisuhteen molemmat osapuolet ovat työttömänä. Yhteisen tilan-
teen synnyttämäksi kuvailtu ymmärrys ei lopulta auta sietämään itse ongelmaa. 

(työttömänä), koska silloin oltiin koko ajan 

naamat vastakkain siinä samassa tilanteessa. Siinä... saamattomuuden keskel-

lä, että aluksi yritettiin keksiä kauheesti kaikkea puuhastelua, mutta sit jotenkin 

tuntu, että se jatkuva yhdessäoleminenkin kävi jo raskaaksi, että kun oltiin aa-

musta iltaan kotona ja sit se vielä, että työttömillä on kaikkea rajoituksia, että 

sun piti t

että sitä oli ihan kahlehdittu sinne kämppään. Siellä istuttiin naamat vastakkain 

(Nro 19, toimittajanainen). 

lkaa hermostua saamatta vai-

kutteita mistään. Tyttökaverikin hermostuu, koska yhteiselo kärsii taloudellisista 

(Nro 34, toimihenkilömies). 

Samankaltainen kärsivällisyyden koetelluksi tulemisen asetelma kuvaillaan 
myös työttömien vanhempien luona asuttaessa. 

o-

tona, mutta nyt se menee lepposammin, että ei siinä nykyään oo sit vaikeutta, 

että toimeen tullaan. Se oli kans semmosta, että hermostu vähän toiseen kun 

aina törmättiin siinä. Kumpikin vähän pahalla tiätysti. Ei menny hommat niinku 
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piti. Sellasta äksyilyä sit oli. Nyt se on helpottunut. Harvemmin on mitään ki-

(Nro 31, toimihenkilö-
mies). 

Kielteisten ainesten toistumisen perheen vuorovaikutuksessa kuvaillaan joissain 
tapauksissa johtavan työttömyyden pitkittyessä erimielisyyksien syventymiseen. 
Tässä suhteessa avaintapauksena toimivan päällikkömiehen nro 15 kuvailema 
perheen vuorovaikutus on useilla tavoilla vastakohta päällikkömiehen nro 17 
perheen kuvaukselle yksituumaisesta neuvokkaasta tiimistä. Päällikkömies nro 
15 kuvailee kaipaavansa puolisolta tukea ja ymmärrystä, mutta kokee tuen 
puuttuvan. Toisaalta hän kuvailee myös puolison kaipaavan tukea, mutta kokee 
olevansa kykenemätön sen antamiseen. Lapset kuvaillaan kohteina, joille ei 
pystytä hankkimaan niitä asioita, joita töissä ollessa oli hankittu, ja näin lapset 
kuvaillaan vuorovaikutuksen kanavana, jossa työttömyyden aiheuttaman epä-
onnistumisen koetaan toistuvan. 

Perheen vuorovaikutusta kuvaillaan vaikeuttavan myös päällikkömiehen nro 15 
toisella paikkakunnalla sijaitseva työpaikka. Hän asuu viikot työpaikkakunnalla 
ja viikonloppuisin kotona käydessä kokee olevansa irtolainen, joka kykenee 
elättämään itsensä, mutta ei pysty tuomaan perheeseen taloudellisesti tai sosi-
aalisesti juuri mitään myönteistä. Kuvaillusta vuorovaikutuksesta puuttuu koke-
mus siitä, mitä tutkimusjoukon muut isät kuvailevat arvostavansa eli lisääntynyt 
aika lasten kanssa ja mahdollisuus kompensoida työuran aikana mahdollisesti 
tehdyksi koettuja laiminlyöntejä. Päällikkömies nro 15 kokee laiminlyöneensä 
lapsia ilman, että pystyy sitä hyvittämään. Vuorovaikutuksen asetelma on ai-
neiston vaikeimpia. Vaikka se ei näytä sisältävän perheessä suoranaisia syy-
töksiä, sisältää se riittämättömyyden kokemuksen sosiaalisen tuen lähteenä 
toimimisessa ja kohteena olemisessa sekä pelon perheen rikkoutumisesta.  

että tiemme vaimoni kanssa eroavat lopullisesti kohta puolin. Siitäkin huolimat-

ta, että rakastan häntä ja lapsiani syvästi. Olen kuitenkin impulsiivinen, joten 

(Nro 15, päällikkömies). 

Ennuste ei tarinoiden aikajanan sisällä toteudu, mutta toisaalta vuorovaikutuk-
sen parantumista ei kuvailla. Asetelma on pitkäaikainen.  

Epätyydyttävän ja riitaisan vuorovaikutuksen kuvaillaan tutkimusaineistossa 
johtavan ihmissuhderikkoihin myös työttömyyden jatkuessa, ei ainoastaan töi-
den loppumisen ajankohtaan läheisesti liittyen. 

i: sain postia käräjäoikeudesta ja kirjeessä oli vai-

moni vireille panema avioerohakemus. Vaimon perusteet olivat arvattavissa, 

kukapa tuollaisen epäonnistujan kanssa haluaa elää kun on parempaakin tie-

dossa (Nro 13, päällikkömies). 
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Parisuhteiden rikkoutumisten ei arvioida johtuvan työttömyydestä. Asioita käsi-
tellään laajemmassa perspektiivissä. Se on samalla nähtävissä tutkimusjoukkoa 
määritteleväksi tekijäksi tulkintojen tekijöinä. 

i-

kemminkin työttömyys nosti esiin ja kärjisti pinnan alla mönkineet yömöröt. Ja 

kaikesta huolimatta työttömyys pisti kyseenalaiseksi myös itsetuntoni ja             

-arvostukseni. Etenkin seuraava kevät oli henkisesti raskasta aikaa. Tuntui, että 

olin jääny (Nro 23, toi-
mittajamies). 

Voidaan sanoa, että työttömyyttä edeltävä perheen myönteinen vuorovaikutus 
näyttää jatkuvan työttömyyden aikana ja suodattavan työttömyyden aiheuttamia 
paineita, mikä edistää työttömyydessä selviytymistä. Myönteisen vuorovaiku-
tuksen olosuhteissa työttömyyden esimerkiksi kuvaillaan lisäävän yhteenkuulu-
vuutta, jolloin perhe toimii tukiresurssina työttömyyden ongelman käsittelyssä. 
Perhettä voidaan pitää työttömyyden seurauksia puskuroivana sosiaalisena jär-
jestelmänä ja työttömyyden aiheuttamaa menetys- ja sosiaalisen erottelun ko-
kemusta lievittävänä ja tasapainottavana tekijänä. Ja toisaalta voidaan sanoa, 
että työttömyyttä edeltävä perheen negatiivinen vuorovaikutus, sosiaalisen tuen 
puute ja sosiaalinen horjuttaminen näyttävät jatkuvan työttömyyden aikana ja 
saavan työttömyydestä uuden ongelmallisen vuorovaikutuksen aiheen, mikä 
heikentää työttömyydessä selviytymistä. Tällöin perheestä ei voida puhua tuki-
resurssina, vaan selviytymisen haasteena työttömyyden rinnalla. Asetelma on 
rikkonaisin silloin, kun työttömyydessä selviytymisen rinnalla pitäisi selviytyä 
myös perheen ja ihmissuhderikon aiheuttamasta kriisistä. Tällöin voidaan arvi-
oida, että perheen vuorovaikutus on yhteydessä työttömyyden ongelmaksi ko-
kemisen syventymiseen. 

Edellä muotoiltuun päälinjaan voidaan lisätä kaksi täydennystä. Ensinnäkin työt-
tömyydestä voi itsessään seurata ongelmia, jotka aiheuttavat perheen vuoro-
vaikutuksen laadun heikentymisen myös lähtökohtaisesti myönteisen vuorovai-
kutuksen olosuhteissa, mitä kuvailee esimerkiksi toimittajanainen nro 20. Toi-
seksi työttömyyden aikana perheen vuorovaikutuksessa alkavat, kasautuvat tai 
voimistuvat ongelmat eivät välttämättä korjaudu uudelleentyöllistymisen seura-
uksena, mitä kuvailee esimerkiksi päällikkömies nro 15. Ongelmat voivat siten 
työttömyyden aikana oletettavasti muodostua myös niin syviksi, että ne ohjaavat 
perheen vuorovaikutusta kielteiseen suuntaan paitsi työttömyyden jatkuessa 
myös vakinaisen ansiotyön saamisen jälkeen. Työttömyyden aikaisiin ihmissuh-
deongelmiin liittyy riski henkisen hyvinvoinnin romahtamisesta ja toimintakyvyn 
lamautumisesta. 

Vastapainoksi voidaan havaita, että vaikka perheen kielteisen vuorovaikutuksen 
kuvailuista piirtyy esiin ongelmien kasautuminen niin, että selviytyminen on to-
dennäköisesti vaikeaa, ei se kuitenkaan ole mahdotonta. Vuorovaikutus saattaa 
kriisijakson jälkeen korjautua ja tasaantua työttömyyden pitkittyessä. Toisaalta 
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esimerkiksi kielteiseksi koettu parisuhteen ja perheen rikkoutuminen voidaan 
ajan oloon saada käsitellyksi tai sitä saattaa esimerkiksi uuden ihmissuhteen 
myötä seurata koettu elämän laadun parantuminen. 

aika paljon muuttanut elämänkuvioita. Ei ole enää sitä, että kulkee kädet tas-

kussa yksin kadulla ja potkiskelee kiviä ja miettii, että mihin oksaan itsensä ve-

eihän niistä pääse etee  (Nro 7, toimittajamies). 

vain päivä kerrallaan välittämättä itsestäni ja mistään muustakaan sen enem-

pää. Löysin mukavantuntoisen ja järkevän naisen...asumme yhdessä. Tämä ja 

lasten lähes päivittäiset käynnit luonamme antaa uskoa elämään ja yrittämi-

(Nro 13, 
päällikkömies). 

vokas ja 

pidetty ilman työtä ja ansioitumista. Elämästä on löydetty muutakin arvokasta 

 ei ole tekemällä tarvinnut ansaita olemassaolonsa oikeutus-

(Nro 29, toimihenkilönainen). 

Myönteiseksi koettu vuorovaikutus näyttää edistävän työttömyydessä selviyty-
mistä. Sitä ei kuvailla selviytymisen edellytykseksi, vaan myönteiseksi näkö-
alaksi elämään. 
 
Sukupuoliroolit, ammatti ja perheen merkitykset 

Tutkimusjoukon lapsiperheissä elävät toimittajanaiset ovat mielenkiintoinen 
ryhmä siksi, että alkavat toimia luvussa 6.2.1 esitetyllä tavalla freelancereina 
silloinkin, kun kotiin sopeutuminen olisi kuvausten perusteella taloudellisesti 
mahdollista. Se avaa näkökulman ansiotyön ja perheen yhteensovittamisen ja 
sukupuoliroolien tarkastelulle. 

Pelkän juttujen myymisen yrittämisen kotoa käsin saati tekemisen kuvaillaan 
aiheuttavan ristiriitoja työn ja lasten vaatiman ajan ja huomion kesken. Lasten 
tarpeiden huomioon ottamisen rinnalla toimittajanaiset kuvailevat oman ajan ja 
tilan ottamista tai sen yrittämistä. 

niitä 

Se oli todella ahdistavaa soittaakaan mihinkään 

 (Nro 3, toimittajanainen).  

Työnteolle kuitenkin kuvaillaan ikään kuin raivattavan aikansa.  

(Nro 3, 
toimittajanainen). 
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Ydinperheessä voidaan lasten hoidossa tukeutua puolisoon, mutta yksinhuolta-
jan toimintamahdollisuudet kuvaillaan kapeampina. 

t-

(Nro 1, toimittajanainen). 

Kotiäidin rooliin sopeutumiseen kuvaillaan liittyvän ristiriitoja toisaalta työhön 
sitoutumisen ja toisaalta oman ajan ja tilan saamisen kanssa. 

i-

sin lomaa lapsista. Haluaisin joskus, kun on koko yön naputtanut kirjaa, että 

(Nro 1, toimittajanainen). 

Toimittajanaiset eivät kuvaile perheen riittävän elämän koko sisällöksi silloin-
kaan, kun ansiotyön tekemisen mahdollisuuksia ei ole ja kotitöitä tekemällä ku-
vaillaan yritettävän sopeutua työttömyyteen. 

voidessani olla pitkästä aikaa kotona lasten ja perheen, niiden vähäisten, mutta 

sitäkin arvokkaampien ystävyyssuhteiden hyväksi. Että olen ollut laittamassa 

lapset kouluun tai tarhaan ja ollut kotona heidän sieltä tullessa, usein jopa kul-

h-

tään kyllästynyt olemaan kotona, ainaisesti nyppimässä toisten jälkiä, ikuisesti 

laittamassa ruokaa päivästä toiseen, kuuntelemaan päivät pääksytysten samo-

jen ihmisten juttuja ja alati suoriutumaan samoista rutiineista  (Nro 5, toimittaja-
nainen). 

ammatin ja elätän itseni. En pitänyt itseäni 

naisena, jonka tehtävänä on mennä naimisiin ja hankkia puoli tusinaa lapsia, 

(Nro 2, toimittajanainen). 

Perheeseen voidaan toimittajanaisten kuvailujen perusteella kuitenkin sopeutua 
osittain. Vaikka sopeutuminen ei kaikilta osiltaan myönteinen kokemus olisi, 
kuvaillaan se ainakin myönteiseksi koetun vuorovaikutuksen asetelmassa jatku-
vuuden perustaksi, jolta on mahdollista nähdä perheen ja henkilökohtaiseen 
tulevaisuuteen. 

n työttömyyteni on jatkunut pitkään, siitä on perheessämme näyttänyt tul-

t-

suunnitelmissani muiden hyväks i-

sestään kehittynyttä organisaatiokykyäni aivan varmasti tarvitsen tulevaisuu-

 (Nro 5, toimittajanainen). 

Työn ja perheen asetelmaa kuvaillaan samankaltaisesti myös työuralle kiinnit-
tymässä olevien toimittajanaisten kuvauksissa. 

o-

dennäköistä on, että mie oon seuraavat kymmenen vuotta yksineläjä, jos tällä 

työrytmillä ja tällasella elämäntyylillä joutuu jatkamaan.  (Nro 18, toimittajanai-
nen). 
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siitä huolimatta, että myös kotiäidin tehtävät on mun mielestä erittäin arvokkaita 

ja jos tähän nyt lapsia tulee tähän meidänkin huusholliin, niin tietysti ihana hoi-

taa niitäkin mahdollisimman pitkään olis, mutta kyllä mä silti olen sitä mieltä, 

(Nro, 19 toimittajanainen). 

Toimittajanaisten työn ja perheen yhteensovittamisen kuvaukset eivät läpäise 
aineistoa. Tutkimusjoukossa on myös kotiäidin roolin merkitystä korostavia jä-
seniä. Tällöin asetelma kuvaillaan enemmän perheen kuin ammatin näkökul-
masta. 

odottamassa heitä koulusta tultua ja laittamassa aamulla kouluun. Pienin sanoi-

kin kerran kun äidiltä oli taas yksi työrupeama päättymässä, että "ihanaa kun 

äidiltä loppuu työt ja äiti on kotona." Tämä oli sen talven jälkeen jonka kuljin 

naapurikaupungissa kotoa käsin omalla autolla 210 km päivässä. Jouduin läh-

temään aamulla 6.15 ja kotona olin 17.30. Pienin oli silloin esikoulussa ja van-

hempi viidennellä ala-asteella. Huolehtivat toinen toisistaan. Nuorimmainen kul-

ki yksin koulumatkat, teki aamutoimet itsenäisesti kun iso veli herätteli. Isä meni 

(Nro 30, toimihenkilönainen). 

pakotettava perhe taloustöihin. Luulen kyllä, että mies olisi toivonut minun käy-

vän töissä, mutta tuskin hän olisi ottanut otetta talouteen nykyistä kummemmin 

siinäkään tapauksessa. Nyt eläkkeellä mies osallistuu taloustöihinkin. Olisinko 

sitten päästänyt perheen kuin koiran veräjästä siksi, että ehdin itse tehdä suu-

(Nro 22, toimittajanainen). 

Edellä olevista lainauksista ensimmäinen kuvailee myös työn ja perheen yh-
teensovittamisen ongelmia. Kysymyksessä on määräaikaisen työn tekeminen ja 
pitkien työmatkojen hyväksyminen siksi, että se on nähty työttömyyttä parem-
pana vaihtoehtona. Perhe-elämän, työttömyyden ja lyhyiden työsuhteiden yh-
teensovittamista kuvaillaan hyötyjen ja haittojen kanssa tasapainoiluksi. 

oittelin jatkuvasti kotiin tai en nyt jatkuvasti, mutta vähän väliä. Totta kai kun 

määkin oon ollu koko aika kotona, niin likka kapinoi ensimmäisen viikon. Se oli 

päivät hoitajan kanssa kiltisti. Sitten kun mä tulin kotia, niin ei se ollutkaan enää 

on, kun kotona on lasta hoitamas-

sa, mutta kyllä se työnteko tuntu helpommalta ja onhan se tosiaan vaihtelua kun 

sitten paljon parempi, kun sille pystyy osteleen kaikkea. Ei itte tartte aina her-

mostua ja huutaa (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Kun tutkimusjoukon naisista osa kuvailee ammatillisia pyrkimyksiä ja perintei-
sen kotiäidin roolin ravistelua, mikä ei vastaa stereotyyppistä sukupuoliroolia, 
kuvailevat miehet sitä vastoin itsensä perinteisen sukupuoliroolin edustajina. 
Sen mukaan miehen tehtävä on perheen päänä hankkia elanto kotitalouteen, ja 
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kun se ei työttömänä enää onnistu, on lähtökohta perheen vuorovaikutuksen, 
roolien ja valta-asemien muuttumiselle luotu. Kuvaillut muutokset jäävät perhei-
den yhdessä pysyessä pieniksi, jolloin perheen pääksi itsensä kuvailemien tut-
kimusjoukon miesten työmarkkina-asemassa tapahtunut muutos ja sosiaalinen 
erottelu eivät saa jatkoa perheiden vuorovaikutuksen kuvauksissa. Silti työttö-
myys koetaan pakkoraoksi, ei elämänmuutoksen sisältäväksi sopeutumisen 
mahdollisuudeksi. 

l-

lä, ja tehdä taloustöitä, joiden vastapainona luet, kuuntelet musiikkia, kirjoittelet, 

opettelet käyttämään jotain uutta ohjelmaa tai vaikkapa opiskelet jotain uutta 

kiel  (Nro 16, päällikkömies). 

Osa tutkimusjoukon miehistä tekee kotitöitä ja perustelee niiden tekemistä, mut-
ta paikkaansa he eivät kodin askareiden keskeltä yrittämisestä ja lisääntyneestä 
tekemisestä huolimatta tavoita. 

pienessä määrin hakea itelle semmosta merkitystä tai että määkin oon olemas-

sa, että kato nyt että mää tein tämmösen piiraan sulle, että eikö ole hieno, että 

i-

vän asioista, niin sitten täytyy olla jotakin mistä puhhuu sitte, että tein täällä ko-

tona sitä ja tätä. Ja sitten toisaalta taas kuitenkin tietyssä mielessä on vasten-

mielistä lähteä liikaa siihen naisen rooliin, että alkaa puhumaan, että kun nuo 

ikkunat on niin likaset, niin mää pesin ne, että kyllä liikaa jotenkin siihen, minkä 

itse on aina kokenut kuuluvan semmoseksi niin sanotuksi naisten puheeksi

(Nro 32, toimihenkilömies). 

Sukupuolia vertailtaessa on nähtävissä, että naiset voivat jossain määrin hyötyä 
kaksoisroolin mahdollisuudesta ja sopeutua perheestä ja lapsista huolehtimalla 
aina pitkäaikaisuuteen asti venyvään työttömyyteen. Tärkeä seikka eron muo-
dostumisessa on, että tutkimusjoukon naisille nimenomaan äitiys ja kasvattaja-
na toimiminen on kestävä rooli, mitä miehillä ei isyytenä ole samalla tavalla ha-
vaittavissa. Miesten kuvailema sosiaalinen asetelma rakentuu perheen elättäjän 
roolin perusteella, jolloin työttömyyden myönteisenä puolena voidaan kokea 
lisääntynyt osallistuminen perheen toimintaan. Sukupuolia yhdistävä piirre on, 
että perhe ei riitä elämän koko sisällöksi, eikä kodinhoitamisen sinänsä kuvailla 
tuovan merkityksen tuntua elämään.  

Työmarkkinoille takaisin pyrittäessä naisten kuvaukset viittaavat siihen, että he 
ovat huonommassa asemassa kuin miehet. Miehet toisin kuin naiset eivät ku-
vaile tilanteita, joissa heidän pitäisi ikään kuin anastaa perheeltä aikaa ammatil-
listen päämäärien tavoittelemiseksi. Perinteiset sukupuoliroolit ovat siinä mie-
lessä kuvailuissa olemassa, että ne muovaavat naisille ja miehille työttömyy-
dessä selviytymisessä erilliset ristiriita-asetelmat, joiden perusteella kokemukset 
eriytyvät. Tämä on nähtävissä erityisesti siinä, kuinka perinteiset sukupuoliroolit 
ohjaavat ennen muuta naisten työttömyydessä selviytymistä juuri silloin, kun 
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tietoisesti pyritään toimimaan niistä poikkeavalla tavalla. Kotiin kokonaan so-
peutuminen ei näytä onnistuvan sen enempää tutkimusjoukon miehiltä kuin nai-
siltakaan, mikä ei miehillä näytä tuottavan sisäisiä ristiriitoja, kun taas naisilla 
ristiriita kodin, lasten ja ammatillisten pyrkimysten kesken näyttäytyy koettuna 
tosiasiana. Koti ja lapset ohjaavat enemmän naisten kuin miesten toimintaa 
suhteessa työmarkkinoihin. 

Yhdeksi työttömyyden aikaiseksi kasvatuksen ongelmaksi kuvaillaan huoli työt-
tömyyden mahdollisesta periytymisestä lapsille pessimistisinä käsityksinä mah-
dollisuuksista ja velvollisuuksista työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. 

läskiksi. Ei haluan hänen oppivan, että asiat on hoidettava kunnolla ja että vai-

keudet voi voittaa. Haluan, että hänestä kasvaa vastuunsa tunteva ih

Se huoli minulla kuitenkin kaiken aikaa on, että annan tyttärelleni huonon kuvan 

siinä mielessä, kun en ole töissä. Pelkään, että hän erehtyy luulemaan, että ei 

sen työn kanssa ole niin väliä. (Nro 10, päällikkönainen). 

huonotuulisuudestani paljon kärsineet ja poikani murehtii jo 

varsin paljon, miten hänelle itselle käy työmarkkinoilla. Ei ole hänkään ollut mi-

tenkään innostunut kesätöitä hankkimaan (eipä ole ollut oikeastaan tarjolla-

kaan). Tytär ei ole näistä asioista paljon puhunut, mutta hän on nokkela, joten 

 (Nro 15, päällikkömies). 

Lainaukset ovat aineistossa yksittäistapauksia, mutta niiden esiin nostaminen 
on perusteltua siksi, että ne antavat viitteen siitä, että työttömyys voi siirtyä van-
hemmilta lapsille sellaisina ajattelun ja mahdollisuuksien hahmottamisen tapoi-
na, jotka voivat vaikeuttaa lasten tulevaa työuralle kiinnittymistä. Tärkeän tekijän 
voidaan olettaa muodostuvan siitä kyetäänkö perheessä käsittelemään työttö-
myyttä ratkaistavissa olevana ongelmana vai alkaako työttömyys ratkaisemat-
tomana ongelmana ohjata perheen vuorovaikutusta kielteiseen suuntaan. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa on oletettavampaa kuin ensimmäisessä, että lapsille 
voisi kehittyä kielteisiä käsityksiä tulevaisuuden työmarkkinoista ja niillä pärjää-
misen mahdollisuuksista sekä syntyä käsitys elämästä sellaisena, että epäon-
nistumisia ei voi välttää. Viite on nähtävissä myös siitä, että asetelma ei välttä-
mättä kosketa perheen kaikkia lapsia samalla tavalla, vaan voi eriytyä. 

Yksinhuoltajien kuvailemassa vuorovaikutuksessa on nähtävissä työttömyyden 
seurausten käsittelyssä erillinen taso kahden kasvattajan perheisiin verrattuna. 
Aikuisen kumppanin puuttuessa lasten kuvaillaan kohtaavan ja resursseillaan 
käsittelevän työttömäksi jääneen tuntoja ja henkisen hyvinvoinnin alentumisen 
seurauksia. 

-ongelmia eikä avioeroa. Mutta ei ole myöskään ollut olkapää-

a olla ja valitettavasti 

hyvin. Mutta lapseni ei enää hymyillyt, hän oli totinen ja surullisen näköinen. 
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Silloin tällöin hän sanoi minulle, että älä äiti aina puhu raha-asioista, tuntuu pa-

(Nro 10, päällikkönainen). 

Päällikkönainen nro 10 kuvailee havaitsevansa muutoksen tarpeen ja esittää 
lapsen perusteluksi oman toiminnan muuttamiselle.  

onneksi vielä ymmärtää, moderni lapsi vaikka onkin, että ilon voi saada pienis-

täkin ja ei aina rahaa kysyvistä asioista. Meillä oli hyvä kesä ja syksyyn men-

nessä hymy ja ilo oli palannut lapseni kasvoille. Ja sydäntäni lämmitti talven 

vanhempainillassa, kun opettaja sanoi, että lapsestani oli tullut hyvin positiivi-

nen ja kaikkeen innostunut koululainen, poissa oli edellisen talven synkeä ja 

 (Nro 10, päällikkönainen). 

Muutoksessa keskeistä on päällikkönaisen nro 10 toteuttama itsensä ohjaami-
nen ja vuorovaikutuksen sisällön muuttaminen lapsen kannalta helpommaksi. 
Tätä teemaa sisällöllisesti syventäen lapsille kuvaillaan selviytymisen kannalta 
myös rooli siteenä todellisuuteen.  

kolme ihanaa lasta, niin se on kaik-

kein vahvin naru mistä pitää kiinni elikkä asia minkä eteen kannattaa taistella ja 

h-

jenuora aina mihin tarttua ja kaiken kaikkiaan meillä puhutaan paljon kes-

kenämme että se on yksi, että lapset ovat oppineet, että joko minä elän tai en 

elä eli luonteeltani tällainen epätasainen että olen aina haaveillut, että kun jos-

(Nro 9, päällikkönainen). 

Vaikka lasten ei kuvailla suoranaisesti ohjaavan päällikkönaisen nro 9 toimin-
taa, tuo lainaus esiin kuinka itsensä tarpeelliseksi kokeminen yhdistetään lasten 
hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tällainen yhteys näyttää voivan ulottua myös 
olemassa olemisen perusteluihin asti. 

-iltana istuin rantalaiturilla ja mietin, jos heit-

täisin kaiken pois. Taakka oli liian raskas. En jaksa. Mietin lasteni isää, kun olisi 

toisenlainen, auttaisi edes lasten menoissa. Muttei, seinä vastassa. Mietin, vesi 

toisi ikuisen rauhan. Pikkutytön ääni kantautui korviini "Äiti, missä olet?" Havah-

duin mietteistäni. Yritin irtautua synkistä ajatuksistani. Läksin hiljalleen kävele-

mään kohti pihaa. Ei, en voisi tehdä sitä. Jättää kaikkea. Minua tarvitaan. Lap-

sillani ei ole ketään ilman minua. He kuitenkin luottavat ja turvaavat minuun. 

Raahustin sisälle. Jatkoin askareitani. Itku kuristi joka puolelta minua, mutten 

 (Nro 9, päällikkönainen). 

Lainaus konkretisoi ensinnäkin sen kuinka syviä ongelmia aineistossa kuvail-
laan, mikä on syytä erikseen todeta siksi, että vertailuasetelmassa ongelmien 
absoluuttisuus saattaa jäädä suhteellistamisen varjoon. Toiseksi lainaus kuvai-
lee lasten merkityksen työttömyydestä riippumattomaksi itseisarvoksi. Vanhem-
pana onnistumiselle annettu merkitys on nähtävissä yksinhuoltajien ja perheel-
listen tarinoissa sukupuolesta ja perhetyypistä riippumatta. Sillä on selviytymi-
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sen näkökulmasta arvo suhteessa työttömyyteen. Kasvattajana ja vanhempana 
voi onnistua työttömänäkin. Pätevyyteen ja uraan nojaavan ammatti-identiteetin 
yhteydellä työttömyydessä selviytymiseen on siten perheen ja lasten perusteella 
nähtävissä rajansa. Vaikka perheellä ja ansiotyöllä on yhteys, on perhe myös 
erillinen vuorovaikutuksen alue ja yhteydessä tutkimusjoukon jäsenten kokonai-
sidentiteettiin tavoilla, mitä ei ansiotyön perusteella ole löydettävissä.  

Perheen merkitys tukiresurssina, työttömyyden kokemusta muovaavana tekijä-
nä on siten erittäin tärkeä, mutta vähintään yhtä tärkeä perhe on selviytymisen 
kannalta ansiotyöstä erillisenä vuorovaikutuksen yksikkönä, jossa työtön voi 
toimia sosiaalisen tuen antajana. Vanhemmat huolehtivat lastensa tulevaisuu-
desta, ja kokevat siinä onnistumisia ja riittämättömyyttä, mutta selviytymistä aja-
tellen on havaittava myös se, että työttömän kannalta jatkuvuutta asetelmassa 
edustaa perheen sukupolvien välisten asemien ja roolien ennallaan säilyminen. 
Aineistossa kuvailtu huoli irtisanomisesta mahdollisesti seuraavasta perheen 
rikkoutumisesta on nähtävä myös tässä mielessä. Kysymys on jälleen siitä jat-
kuuko irtisanomisesta alkanut sosiaalisen erottelu myös perheessä vai pysäh-
tyykö se perheeseen. 

Perhesuhteiden puuttumista tutkimusjoukon yksinelävät jäsenet kuvailevat ly-
hyesti kannanottoina siihen, mitä elämä olisi, jos olisi perhe. Kuvailujen ominai-
suuksia ovat sosiaalinen tyhjyys, jännitteettömyys ja pyrkimys suhteellisen edun 
määrittelemiseen. 

. Kuoli. Ei hankittu lapsia. Onneksi tai epäonneksi. He olisivat 

 Apeaa 

mieltä, kun elämä ei kulkenutkaan niin kuin ajattelin. Parempi kai oli, kun ei 

synnyttänyt uutta elämää markkinavoimille Tunnen oloni shakkinappulaksi. 

Minua siirrellään. En osaa pelata shakkia, mutta tunnen, että matti tuli. Toinen 

nappula söi toisen. Pelkkä shakkinappula omassa pelissään on myös markki-

(Nro 6, toimittajanainen). 

y-

hyysloukun toistuvan kuin omassa lapsuudessani. Mutta yksinäisen miehen 

elämä on kovaa. On ahdistavaa mennä ilta toisensa jälkeen tyhjään asuntoon, 

(Nro 14, päällikkömies). 

Kun työttömyyttä seuranneen sosiaalisen erottelun jälkeen vuorovaikutusta ku-
vaillaan jäävän vain vähän jäljelle, on sille ominaista kiinnekohdan ja tulevai-
suuden näköalan puuttuminen. Osattomuuden ja yksinäisyyden kokemukset 
ovat esillä. Vertailukohtana voidaan pitää perheasetelmia, joissa lapset kuvail-
laan perusteluksi muutokselle kohti parempaa. Perhe- ja muiden läheissuhtei-
den puuttuessa ulkopuolisia impulsseja muutokselle ja sitä kohti pyrkimiselle ei 
kuvailla. Päällikkönaiselle nro 25 työyhteisö oli, jos ei ainut niin keskeisin sosi-
aalinen yhteisö, josta hänet irtisanottiin koetun painostuksen jälkeen. Henkisen 
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hyvinvoinnin voimakas heikentyminen kuvaillaan siten, että asetelmaa peilataan 
suhteessa henkilöhistoriaan. 
Olenhan sitä paitsi saanut elää monia hyviä ja onnellisia vuosia, sellaisia, jotka 

eivät ehkä koskaan tule tämänpäivän nuorten osaksi...Toisaalta ei ollut helppoa 

äidillänikään, joka vähän yli 50 vuotta sitten jäi sotaleskeksi ja kolmen alle kou-

luikäisen lapsen yksinhuoltajaksi. Jos kerran hän selviytyi, miksen minäkin?  
(Nro 25, päällikkönainen). 

Yksineloa kuvaillaan myös työuralle kiinnittymisen vaiheessa tulevaisuutta mää-
rittävänä valintana, jolla on sosiaalisia vaihtoehtoiskustannuksia. 
Et välillä tulee siis tosi vaikeita hetkiä, et ois kivaa, et ois niinkun vastapainona 

jotain muutakin että 

sellanen turva, turva kuitenkin, kun työttömyys tai työllisyystilanne on niin elävä 

ja vaihtuvainen niin ois ees jotain kiinteetä ja pysyvää.  (Nro 18, toimittajanai-
nen). 

Kun uusien parisuhteiden löytäneiden ja yksinelävien kuvauksia vertaa keske-
nään on keskeinen merkityksenanto tiivistetty edellä olevan lainauksen lopussa; 
kiinteys ja pysyvyys koetaan tärkeänä itsessään ja muutoksen vastapainona. 
Tämän rinnalla voidaan esiin nostaa vertailevana näkökulmana, kuinka tutki-
musjoukon perheelliset kokevat tarpeelliseksi, että pystyvät tukemaan perheen-
jäseniään, antamaan jotain myönteistä ja saamaan palautteen. Jos perheen-
jäsenten tukeminen ei onnistu, tulkitaan se kyvyttömyydeksi toimia sosiaalisesti 
mielekkäällä tavalla, mikä voi vahvistaa työttömäksi jäämisestä aiheutuneita 
epäonnistumisen ja huonommuuden tuntemuksia. Työttömyyden aikaisen 
myönteisen vuorovaikutuksen keskeinen elementti on sosiaalisen tuen kohtee-
na olemisen ja antamisen vastavuoroisuus ja sen riittäväksi koettu tasapaino. 
 
Vähäinen aikaansaaminen työuralle kiinnittymässä olevien kotiin  

sopeutumisen erityispiirteenä 

Kun työttömyyden aikaiset fyysisen aktiivisuuden ja ruumiillisen työn kuvaukset 
painottuvat päällikkömiesten tarinoihin, painottuvat kuvaukset vähästä aikaan-
saamisesta työuralle kiinnittymässä olevien tarinoihin. Yhteinen piirre niille on 
ajoittuminen työttömyyden alkuun. 
Kyllä se alkuun oli vähän semmosta, että sitä ei oikein viittinyt lähtee mihin-

kään. Tuli kotona nojailtua vaan. Se jotenkin vaan oli semmosta turhan tuntusta. 

Teki olon jotenkin veteläks. Ei ollu tottunu semmoseen tekemättömyyteen ja 

niinku viittiny ottaa ittestään mitään irti siinä alussa.  (Nro 31, toimihenkilömies). 

että sitä ei tarvinnut hetkessä suorittaa ja saatto pohtia, että jaksaisko vai eikö 

jaksais. Tavallaan vähän liiallinen vapaus päättää, mitä tekee varsinkin sellasel-

le ihmiselle niinkun minä, että kaipaan kauheesti ehkä ohjattua toimintaa. Työ-

paikka, jossa pitää tehdä, jossa on määrätyt tehtävät tai joku tämmönen että, et 

jos on tilaa laiskuu  (Nro 19, toimittajanainen). 
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Työttömyyden alussa käynnistyvä vähäinen aikaansaaminen saattaa kuvailujen 
perusteella venyä päivistä ja viikoista kuukausiksi. 

iseksi, että 

niin ei saanu oikeastaan itestään mittään irti että melkein ei saanut kirjan kantta 

avattua et se. Mää nyt oon tietenkin niin patalaiska taas toisaalta luonteeltani 

että niin. En tiedä patalaiska, mutta kuitenkin jokseenkin laiska ja sitten niin kato 

kun ei oo ollut sellasta pakkoa, niin se meni siihen semmoseen sitte, että meet 

jonnekin suihkuun ja oot siellä puoli tuntia ja kaikkea muuta tämmöstä, että ai-

 (Nro 32, toimihenkilömies). 

Joo kyllä se oli että ei oikein mitään saanut tehtyä. Tietokonepelejä tuli aika 

paljon pelattua että siin sen näki että kyllä se oli että mä oon lukenut aina hir-

 
(Nro 23, toimittajamies). 

Impulssi tekemisen aloittamiseen saattaa olla kohonnut toive työpaikasta, mutta 
toiminta voi jatkua aktiivisuuden ja passiivisuuden vuorotteluna toiveiden ko-
hoamisen ja laskemisen myötä. 
Jos jotain rupes näkymään niin että vois olla jossain töitä, niin äkkiä huomas, 

että joku kaappi tuli siivottua tai jotain ja sit taas kun ei oo mitään, niin sit ei to-

siaan oo yhtään mitään, että ei siis saa ees lakastua lattiaa. Hyvin suorassa 

 (Nro 29, toimihenkilönai-
nen). 

Kun tyypillinen siirtyminen takaisin normaaliksi koetulle toiminnan tasolle kuvail-
laan, toteutuu aktivoituminen usein työllistymisen tai koulutuksen myötä, mutta 
siihen vaikuttaa myös oma päätöksenteko. 
Jäänkö mä taas tuijottelemaan kattoa vai saisinko aikaseksi vaikka koneellisen 

pyykkiä tai jotain tänään, mutta kyllä se koko ajan oli siellä nahan alla se, että 

 (Nro 19, toimittaja-
nainen). 

Jos toiminnan mahdollisuuksia ei ole nähtävissä, kuvaillaan työttömyyteen so-
peutumista ainakin väliaikaisesti. 
No joo tää oma nyt on vähän ollu tämmönen juttu, mihin on jollain lailla ruven-

nut tottuun. Ei tää nyt tunnu niin kauheen yllättävältä ja ihmeelliseltä kuin silloin 

pari vuotta sitten. Eihän tää oo mikään hyvä asia. Ei tietenkään. Sopeutuminen 

on vaan sit ajan myötä tullu. Sit ku kumminkin aina huomannut, että kyllä sitä 

aina väliin pääsee jollekin tai jonnekin noi. Tekee sitä välillä.  (Nro 31, toimihen-
kilömies). 

Työttömyys näyttää työuralle kiinnittymisen vaiheessa voivan aiheuttaa turhau-
tumista ja tekemisen otteen löystymisen. Se kuitenkin tuntuu olevan väliaikaista. 
Ajatus tekemiseen ryhtymisestä on olemassa, mutta toimintaympäristön ei ha-
vaita antavan sille mahdollisuuksia. 
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Tarkastelun näkökulma on luvussa ollut ongelmakeskeinen niin, että sen tarkoi-
tuksena on välttää determinismi esimerkiksi sen suhteen, että toiminnan hiipu-
minen olisi yksinomaan työuralle kiinnittymässä olevien tutkimusjoukon jäsenten 
ongelma tai fyysinen aktiivisuus vain työuralle kiinnittyneiden päällikkömiesten 
selviytymiskeino tai, että yksin eläminen olisi yksinomaan yhdistettävissä selviy-
tymisen vaikeuksiin. Niin ei ole edes aineistossa, vaan yleisten painotusten rin-
nalla tutkimusjoukossa on esimerkiksi omasta valinnastaan yksin eläviä, jotka 
kuvailevat elämänsä mielekkääksi ja vuorovaikutuksen esimerkiksi ystävien ja 
vanhempien kanssa aktiiviseksi. 

 

6.3.2. Muut läheissuhteet ja ystäväpiiri 

Tutkimusjoukon jäsenet kuvailevat tarinoissaan, miten omien vanhempien, su-
kulaisten ja ystävien koetaan ottavan kantaa työttömyyteen, työttömäksi jää-
neeseen ja työttömyydessä selviytymiseen. Tutkimusongelman kannalta olen-
naista on, kuinka sosiaalisen erottelun ja luokittelun kuvaillaan toteutuvan ja 
minkälainen yhteys sillä on henkiseen hyvinvointiin, toimintaan ja selviytymi-
seen. Sosiaalisen erottelun näkökulmasta määriteltynä työttömillä ei ole työyh-
teisöä, jolloin entisiä työtovereita käsitellään samassa yhteydessä ystäväpiirin 
kanssa. Sisaruksia kuvaillaan tarinoissa vähän, minkä takia vuorovaikutuksen 
tätä tasoa voidaan tarkastella vain rajoitetusti. 
 
Vanhemmat 
Työttömyys muodostuu osaksi myös vanhempien kanssa kuvailtua vuorovaiku-
tusta, missä on perheen arkipäiväiseen jatkuvuuteen verrattuna kuitenkin näh-
tävissä asetelman kaksijakoisuus siten, että ydinteemat ovat kokemus hyväk-
synnästä tai arvostelusta sekä itsenäisyydestä ja riippuvuudesta. Näissä ulottu-
vuuksissa voidaan myös havaita sosiaalisen tuen elämänvaiheeseen liittyviä 
piirteitä. 

Kuvaillussa vuorovaikutuksessa keskeinen kysymys on koetaanko vanhempien 
arvioivan työttömyyden ja sen mahdollisen pitkittymisen johtuvan työttömäksi 
jääneen ominaisuuksista tai valinnoista vai tulkitaanko asetelma toimintaympä-
ristön tekijöiden perusteella. Kuvauksille vanhempien ymmärtävästä tai neutraa-
lista suhtautumisesta työttömyyteen on tyypillistä vuorovaikutuksen helppous. 
No ei se (työttömyys) niille ollut mikään shokki, et ne otti sen hyvin silleen, että 

maailmassa on niin ja niin paljon tai Suomessa on niin ja niin paljon työttömiä 

että sä oot yks vaan joukosta ja varmasti tuut löytämään jotakin työtä eli hyvin 

samoilla pohjilla kuin mie itekin, että elämä jatkuu ei tää ollu ku yks välivaihe.  
(Nro 18, toimittajanainen). 

No ei mitenkään huonosti että oikeestaan ihan positiivisesti että siinä ei nyt ota 

kantaa puoleen eikä toiseen että ei se ainakaan kauhee harmi niille oo ollut että 

ehkä mieluumminkin sillai että kun ne asuu tuolla toisella paikkakunnalla ja osa 
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näistä matkusteluista just mitä mä mainitsin, niin sitten on suuntautunut sitten 

sinne, että melkein äitikin on ollut positiivinen kun voi olla kauemmin sitten siel-

lä ei sitä nyt oo kannustettu siihen (työttömänä elämiseen) millään lailla mut 

kuiteskin sellasta hiljasta hyväksyntää.   (Nro 33, toimihenkilömies).  

uli hyvin paljon useammin soiteltua ja juteltua just äitin kanssa  on ollu ihmi-

nen jolle on niinko ollu helppo puhua asiat puolin ja toisin.  (Nro 32, toimihenki-
lömies). 

Kuvailtu vuorovaikutus ei määrity työttömyyden perusteella, eikä se työttömyyttä 
käsiteltäessä rakennu kielteisten määreiden pohjalta. Syyllisyyden ja syyttö-
myyden teema kuitenkin on välillisesti nähtävissä, mikä muuttuu suoraan näh-
täväksi vanhempien arvostelevaksi koettua suhtautumista käsittelevissä kuva-
uksissa. 

tiedustelulla onko töitä löytynyt? Ja ellet ole löytänyt työtä, niin oletko löytänyt 

jonkin kiinnostavan koulutuspaikan? Työttömän korvissa nämä kysymykset kuu-

lostivat syytöksiltä: laiskuri, etkö ole vieläkään tehnyt mitään asemasi paranta-

miseksi! Kun vastasin, ettei ole töitä ja koulutuspaikkoihin on hirveä tungos, eikä 

minulla ole varaakaan opiskeluun, kuulosti keskustelukumppani hyvin tyytymät-

(Nro 7, toimittajamies). 

Äitini soittelee noin kahden viikon välein. Vakiokysymyksenä aina jossain vai-

heessa tulee se pakollinen: "Oletko löytänyt töitä?" Ja pettymys on sama ilmei-

nen, kun selittelen ettei jobia ole vieläkään hanskassa. Joudun aina kelaamaan 

samat kiemurat yhteydenotoista työvoimatoimistoon tai työpaikoille sekä perus-

telemaan aktiviteettini työpaikkailmoitusten seuraamisessa. Jostain kumman 

syystä mude ei tunnu arvostavan satunnaista kirjoittamista lehdille. Eihän se ole 

"oikeaa" työtä, koska se ei ole vakinaista. Äidilläni on myös sellainen asenne, 

että kirjoittaminen ei muutenkaan ole kunnon työtä, vaan se on paremminkin 

harrastus.  (Nro 20, toimittajanainen). 

Vanhempien arvostelevaksi koetun suhtautumisen kuvaillaan lisäävän henkistä 
painetta työttömyydestä ratkaisemattomana ongelmana ja jossain määrin myös 
nostattavan riittämättömyyden ja syyllisyyden tunteita. Asetelmaan voi liittyä 
kasvatuksessa painotettu työn tekemisen arvostus ja ansioituminen vanhempi-
en silmissä työtä tekemällä. 

e vaikuttanut perhekuvioihini millään tavoin, paitsi mitä 

nyt äitini aina odottaa/toivoo minusta jotain "suurta" (=hyvä, vakinainen työ tai 

tohtorin tutkinto)   (Nro 20, toimittajanainen). 

Et se on tullut yleensä se kiitos ja huomio sen työnteon ja sen määrän ja laa-

 Sen on sisäistänyt sillä lailla, että sitten on kiltti tyttö kun on 

tehnyt töitä Vaikka ovat koittaneet olla tukena, niin se tukena oleminenkin on 

kääntynyt niinku itteen i oo halunnut oikein soittaa kotiin, kun ei 

ole kuulunut mitään hyvää, että joo no mutta oon mä tässä nyt kuitenkin yrittä-
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nyt työtä hakea ja jotenkin pitäis olla sanoa se, että nyt mä oon päässyt töihin, 

että tietyllä lailla se on tuonut semmosta välimatkaa ja nyt sitten kun pääsin töi-

hin niin jotenkin tuntu, että nyt mä oon kelvollinen.  (Nro 29, toimihenkilönai-
nen). 

Vanhemmille kuvaillaan siten kaksijakoinen merkitys. Nämä joko toimivat sosi-
aalisena tukena tai aiheuttavat kokemuksen työttömyyden ongelman käsittele-
misen vaikeutumisesta. Vanhempien kommenteilla kuvaillaan myös yhteys mie-
lialoihin ja toimintaan. 

a-

e-

leeni ja usein haluan sen jälkeen olla yksin. Silloin kaikki vaikuttavat henkilösuh-

u-

taan perhepiirissä normaalisti niin kuin mitään ei olisikaan tapahtunut. Se onkin 

mielestäni paras vaihtoehto; tehtyä ei saa tekemättömäksi, joten on syytä jatkaa 

(Nro 13, päällikkömies). 

Kuvattua vuorovaikutusta vanhempien kanssa voidaan tarkastella myös rajan-
käyntinä itsenäisyyden ja riippuvuuden asetelmassa, mikä on konkreettisimmin 
nähtävissä taloudellisen tuen alueella. 

ä-

lahjakseen mielettömän upeat tietokoneet. Työvälineitä, investointeja, sanoi 

 tietää tilan-

 
(Nro 1, toimittajanainen). 

Se on sillai helppo, että jos joskus ei oo rahaa, niin kyllä tietää, että sieltä saa 

sitten, mutta ei sitä kehtaa kauheesti. Suurempia ostoja ei voi tehdä Isä on 

melkein mun opintolainan korotkin aina maksanut. Kyllä sieltä saa sitten. Mutta 

eipä niilläkään niin paljon, taas asuntolainaa, että saavat omakotitalon makset-

tua. Ei kehtaa mahdottomia pyytää, kun tietää ettei ole.  (Nro 28, toimihenkilö-
nainen). 

(Nro 7, toimittajamies). 

Mä ajattelin, että en mä rupee tätä (opintolaina) sotkeen niihin. Sieltä (isä) kyllä 

rahaa löytys hyvinkin. Se on semmonen juttu, mitä mä en oo halunnu puhua  

Mä olen sen itte sählännyt sen homman, niin sitä ei voi sen sillon (Nro 33, toi-
mihenkilömies). 

Työttömyydessä selviytymistä näyttää edistävän tieto tuen saamisen mahdolli-
suudesta, minkä lisäksi osoitettu ymmärrys valintoja kohtaan koetaan myöntei-
senä, mutta talouden välityksellä kuvastuva riippuvuus vanhemmista koetaan 
aikuisiällä kuitenkin pääsääntöisesti sosiaalisen tuen epätasapainoiseksi ase-
telmaksi ja siksi kiusalliseksi.  
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Itsenäisyyden ja riippuvuuden sekä hyväksynnän ja arvostelun teeman perus-
teella on nähtävissä vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen elämänvaiheeseen 
liittyviä eroja ja samankaltaisuuksia. Vanhempien toimiessa työuralle kiinnitty-
mässä olevien tutkimusjoukon jäsenten tukena on kysymys tuen kuvailemisesta 
arjen isoissa ja pienissä asioissa. Esimerkiksi asumisessa siten, että vanhem-
mat avustavat kotoa pois muuttamisessa ja sallivat takaisin kotiin muuttamisen, 
jos jälkikasvun itsellinen elämä ei onnistunut, tai antavat rahaa ruokaan ja han-
kintoihin kun omat rahat eivät riitä. Vanhemmat ovat taustalla valmiina autta-
maan aikuista lasta vaikeuksien kohdatessa.  

 (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Työuran keski- ja loppuvaiheessa tai päätyttyä suhde vanhempiin kuvaillaan 
edelliseen nähden etäisempänä, mutta riippumatta vuorovaikutuksen aktiivisuu-
desta keskeinen sisältö on hyväksynnän tai vastustuksen kokeminen ratkaisuille 
ja valinnoille. 
"Kuulehan sie poika, mie sanon sinulle, ett tuol viisiikö mies tehä murtaa halkuu, 

niin älähän sie poika lähe kirnuumaa." (Nro 26, päällikkömies). 

Valinta kuitenkin oli vastoin isän ohjetta lähteä metsätöiden sijaan maatalous-
n-

tä kuvaillaan lyhyesti, mutta merkityksellisenä. Mainittakoon vielä erikseen, että 
kysymyksessä on ikäryhmään 56 60-vuotta kuuluvan miehen lähes 40 vuoden 
takaisia tapahtumia käsittelevä vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen kuvaus. 
"Myöhemmin opiskeluni edetessä isänikin sanoi minulle, että "Siehä poika tai-

atkii alkaa pärjäämään." (Nro 26, päällikkömies). 

Edellisten teemojen lisäksi vanhempien kanssa kuvaillussa vuorovaikutuksessa 
on työuran kaikissa vaiheissa nähtävissä asenteisiin, arvoihin ja tulkintatapoihin 
liittyvä yleisempi taustoittamisen taso. 

ssa työtä on tehty kovasti. Vanhempani ovat molemmat karja-

laisia ja kovat sota-ajat kokeneet. He ovat aloittaneet elämänsä uudelleen vi-

hamielisessä kunnassa ja voittaneet vain hiljalleen paikkakuntalaisten ystävyy-

den, joskaan ei varauksetta kaikkien naapureidenkaan.  (Nro 15, päällikkö-
mies). 

Omasta mielestäni jokainen työttömyyskerta on raskas myös tavalliselle mutte-

rinvääntäjälle. Kyseinen ahdistus ei vain välttämättä näy niin helposti esimerkik-

si mielenterveyspalvelujen lisääntyneenä käyttönä ja mielenpurkauksina lehtien 

 (Nro 23, toimittajamies). 

Yhteenvetona voidaan todeta, että nuorten tarinoissa vanhemmat kuvaillaan 
usein arkisina auttajina, kun ikääntyneempien tarinoissa vanhemmilla on tyypil-
lisesti rooli kestävän arvopohjan määrittelyssä, minäkuvan todentamisessa ja 
toiminnan selittämisessä. Vanhemmat voivat toimia myös sosiaalisen paineen 
aiheuttajina, jolloin taustalla ovat hyväksynnän ja arvostelun sekä itsenäisyyden 
ja riippuvuuden teemat. Työttömänä selviytymistä ajatellen suhde vanhempiin 
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oletettavasti merkitsee yhtä työttömyydessä selviytymistä edistävää, vaikeutta-
vaa tai puuttuvaa, mutta kuitenkin taustoittavaa tekijää. Sosiaalisen tuen laadun 
elämänvaihetarkastelun osalta aineisto on riittämätön, mutta edellä sanotun 
lisäksi on tutkimusjoukon jäsenten keskuudessa ikääntymisen myötä nähtävissä 
tendenssi tuen lähteenä toimimisen lisääntymiseen. 
 
Sisarukset 

Kuten luvun alussa todettiin, kuvailevat tutkimusjoukon jäsenet sisaruksia melko 
vähän. Lisäksi tyypillistä on vuorovaikutuksen sisällön ja laadun niukka kuvai-
leminen.  

 (Nro 
6, toimittajanainen). 

 (Nro 
10, päällikkönainen). 

 (Nro 29, toimihenkilönainen). 

Kuvauksista käy ilmi, että sisarusten antama tuki on usein käytännön läheistä 
kuten esimerkiksi lastenhoitoa tai autottoman avustamista kulkemisessa ja kul-
jettamisessa. Ero esimerkiksi irtisanomisajan työyhteisön kuvailemiseen verrat-
tuna kuitenkin on, että sisaruksiin ei juuri liitetä arvioivia elementtejä, eikä sisa-
rusten kuvailla arvioivan työttömäksi jäänyttä.  

Yhdeksi syyksi sisarusten vähäiselle kuvailemiselle voidaan tarinoiden perus-
teella olettaa käsitys siitä, että kun samasta kodista on lähdetty maailmalle, vas-
taa jokainen omasta elämästään. 

n-

teeseeni. He ovat tietoisia, että lujille ottaa, mutta eivätpä he voi paljon tilanteeni 

eni on auttanut mahdollisuuksiensa mukaan. Työssä käyvä-

nä ja taloa rakentavana hänen aikansa on ollut luonnollisesti rajattua. Mutta 

 (Nro 10, päällikkönainen). 

(sisaruk-
siin viitaten)  
(Nro 26, päällikkömies). 

Toisaalta asetelmallinen viite löytyy siitä, että vaikka sisaruksia ei kuvailla työt-
tömyyttä kommentoivina tahoina, ovat he vertailukohtia, mutta näitä vertailuja ei 
taustoiteta laajemmin. 

hyvin kuin mahdollista. Hän halusi antaa meille sen mahdollisuuden, jota hänen 

 (Nro 20, toimittajanainen). 



181  
  

ä-

hän täytyy vaikka ei nyt välttämättä yliopistoon, mutta kouluttautua kuitenkin. 

Ehkä enemmän semmosessa sisarten välisessä kilpailumielessä, mutta en mä 

sinänsä koskaan kuitenkaan kokenut, että vanhempien taholta olisi tullut pienin-

 (Nro 32, toimihenkilömies). 

mässään paremmin ja äidilleni riittää 

tyydytystä heistä ihan tarpeeksi  

kuin mää tässä ja se on rakennusmies ammatiltaan ja sen tietää, että sieltä ei 

 (Nro 23, toimittajamies). 

Sisarusten vähälle kuvailulle voidaan vielä esittää mahdollisia syitä, kuten kuo-
lemantapaukset tai asuminen eri puolilla Suomea. Sisaruksia halutaan ehkä 
myös suojata tai heidän elämästä kertomista ei pidetä soveliaana. Lisäksi välit 
voivat olla etäiset tai huonot, mitä ei otsikon Työttömän tarina alla ole ryhdytty 
käsittelemään. Toisaalta lopuksi ilman yleistämisen mahdollisuuksia voidaan 
sisarusten arviointien kuvausten puuttumisen perusteella vielä pohtia, josko se 
olisi vuorovaikutuksen ominaisuus eli työttömyys ei muodostuisi lähtökohdaksi, 
kuten muussa vuorovaikutuksessa kuvaillaan tapahtuvan. Silloin sisarusten voi-
taisiin tulkita toimivan jatkuvuuden rakentajina ja sosiaalisena tukena. 
 
Sukulaiset 

Sukulaiset ovat kuvausten perusteella ansiotyön ulkopuolella sosiaalinen yhte-
ys, jossa työttömyyteen ja työttömiin liittyvät kielteiset arviot nousevat pelkiste-
tyimmillään esiin. Sukulaiset kuvaillaan harvoin tavattavina henkilöinä, joiden 
esittämiin arvioihin joudutaan ottamaan kantaa ristiriidan ollessa siinä, että työ-
tön haluaisi tulla ymmärretyksi yksilönä, mutta sukulaiset ovat kiinnostuneita 
sosiaalisesta asemasta. Suhtautuminen koetaan välineelliseksi. 

ämmöset sukulaiset usein, jotka on vanhempia ihmisiä, jos niillä sattuu me-

nemään hyvin, niin ne ei aina ymmärtänyt sitä työttömyyttä, että sukulaisille pi-

tää muutenkin aina näyttää todistuksia ja kaikkee tällästa tyhmää esittää, että 

kyllä mä nyt olen pätevä, että en ole mikään musta lammas, että on niin ja niin 

hienot todistukset ja kyllähän mä pärjään ja sitten sieltä puolelta tuli usein sitä, 

että no miks.. voivoi kun sä olit niin hyvä siellä radiossa ja voivoi kun oli niin kiva 

kuunnella sun ääntä ja, että vähän tällasta. Teki mieli sanoa, että voivoi kun en 

oo nyt enää siellä töissä, että anteeks vaan, että vähän harmitti se sukulaisten 

suhtautuminen monta kertaa.  (Nro 19, toimittajanainen). 

Minulle nalkutetaan, että kuinka viitsin olla päivät kotona tyhjän panttina ja 

epäillään, että olenko ikinä yrittänyt edes päästä johonkin työhön. Tuntuu siltä, 

että he suorastaan häpeävät minua ja ovat sitä mieltä, että on väärin, että saan 

peruspäivärahani (116 markkaa päivässä bruttona. 24,29 euroa vuonna 2009) 
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Toivon vain, että sukulaiset alkaisivat ymmärtää, 

että itse olen tilanteeni kehittymiseen syytön.  (Nro 31, toimihenkilömies). 

Ei perheeseen ollut millonkaan vaikeata suhtautua. Sukulaisiin enemmänkin. 

Vähän vältti ja häpesi  (Nro 27, päällikkömies). 

Aineiston sukulaiskuvauksia osittain yhdistävä piirre on, että työttömyyden yleis-
tyminen laman aikana näyttää pehmentävän asenteita.  
On sekin muuttunut, että ne on huomannu sen, ettei se ole yhden eikä kahden 

ihmisen asia. Ne on huomannut, että on syy pikkusen muualla ja yritystä kyllä 

löytyis. Se on parantunu sekin puoli siinä ajan myötä. Kai se oli sama yllätys 

siinä sit alussa, että ei ollu mitään oletusta, että se menis siihen malliin  (Nro 
31, toimihenkilömies). 

Kaikki olleet kannustavia sukulaisia, että ilman muuta kannattaa töihin mennä. 

Työttömyyteen ei ole suhtauduttu kielteisesti Ehkä meillä on viisas suku, että 

ne tajuaa, että töitä ei ole tarjolla.  (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Sukulaissuhteiden myönteisille kuvauksille on ominaista tiivis vuorovaikutus 
niin, että sukulaisten voidaan olettaa tukevan selviytymistä. 
Juttuseuraa niin halutessani saan äitini lisäksi muutamasta sukulaisestani. 

Ovat serkkuja ja tätejä. Heidän kanssaan ollaan hyvinkin paljon tekemisissä. 

Soitellaan paljon ja käydään paljon toisissamme. Työttömyyden myötä on ruvet-

tu pitämään enemmän yhteyttä. Vai liekö syynä se kun itse kukin vanhenemme 

niin pidämme enemmän sukulaissuhteita yllä. Ne kun tahtoo silloin nuoruusvuo-

sina jäädä huonommalle.  (Nro 30, toimihenkilönainen). 

minulle sukulaisista läheisiä ja sitä he ovat edelleenkin. Työttömyys ei ole näitä 

suhteita muuttanut  

Sukulaisista on myös löytynyt tukijoita ja tilanteeni ymmärtäjiä (Nro 26, pääl-
likkömies). 

Sukulaiskuvauksia on aineistossa vähän. Kysymys oletettavasti on etäisistä 
suhteista, joissa koettu horjuttava ja tukea antava laatu kuitenkin on nähtävissä, 
mutta lievempänä kuin läheissuhteissa. 
 
Ystäväpiiri 

Ystäväpiiri merkitsee osalle tutkimusjoukon jäsenistä työttömyyteen sopeutu-
mista helpottavaa sosiaalista yhteyttä. Myönteisin kuvattu asetelma sisältää 
irtisanomisen yhteydessä tueksi asettuneet vanhat tai uudet ystävät, jolloin vuo-
rovaikutus koetaan elämää rikastuttavana ja sosiaalinen tuki selviytymistä hel-
pottavana seikkana. 
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ä-

tuntoa, myös aivan konkreettisia lupauksia tulevaisuuden järjestelyissä avusta-

(Nro 8, toimittajamies). 

Lisäksi on ollut hyvin paljon sellaisia ystäviä ja kavereita, jotka ovat vilpittömästi 

antaneet minulle henkistä tukea vaikeimpana aikana. Silloin vasta ihminen ym-

märtää henkisen tuen tarpeen, kun joutuu vastaavanlaiseen hätään. (Nro 26, 
päällikkömies). 

Myönteisen vuorovaikutuksen kuvauksille ystäväpiirissä on tyypillistä kokemus 
sen jatkumisesta määrältä ja laadulta ennallaan. 

u-

maan on koolla yhä ja siihen kuuluvat työelämässä olevat ovat osanneet myös 

upeasti olla henkiseksi avuksi  (Nro 8, toimittajamies). 

Kyllä ne suhteet pysyi aika samana.  (Nro 24, toimittajamies). 

Asetelmassa toistuu miesten myönteiseksi kokeman sosiaalisen tuen piirre hil-
jaisesta hyväksynnästä. Naisten kuvauksissa puolestaan painottuu ystävien 
rooli irtisanomisen aiheuttaman järkytyksen purkamisessa ja vuorovaikutukse-
na, jossa voi jakaa tuntemukset ja myös toimia tuen lähteenä. 
Sillon kun työttömäks jäin, niin silloin oli just nää samat ihmiset, keneen piti 

enemmän yhteyttä kuin muihin. Ja tosiaan niinkun ystävien keskuudessa ei oo 

ollut halveksuntaa ei niinkun mitään sellasia tunteita. Että se on ollut jännä 

huomata.  (Nro 18, toimittajanainen). 

Selviytymisessäni ratkaiseva osuus on ollut omalla perheelläni ja lähiomaisilla, 

mutta myös erityisesti niillä muutamilla harvoilla ja hyvillä ystävillä, joita minulla 

on. Heidän kanssaan olen saanut kiukutella ja valittaa, mutta yhtä hyvin myös 

jakaa ne vähäisetkin ilot, joita osalleni on sattunut. Aivan yksin en olisi selvinnyt, 

tai ainakin yksinään selviäminen olisi ollut tuskallista tuskallisempaa Työtönkin 

voi olla iloksi, jopa hyödyksi jolle kulle. Hän joutaa kuuntelemaan, hänellä on 

analysoituja mielipiteitä ja mietteitä maailmanmenosta jakaa sellaisen kanssa, 

jolla myös on aikaa. Hän voi hädässä olla vaikka kuinka tärkeä ensiapu ja jälki-

(Nro 5, toimittajanainen). 

Olen ollut arkielämän itseoppinut psykologi monille ihmisille Se on mielenkiin-

pystyy juttelemaan ja se on nielaissut ihan joka päivä mun päivästäni jonkun 

 (Nro 21, toimittajanainen). 

Joskus tunnen olevani sosiaalityöntekijä. Minä teen kaiken ilmaiseksi. Täytyy-

hän avuttomia holhota. Ihmisten kuunteleminen ja kirjeenvaihto ovat myös ol-

 (Nro 22, toimittajanai-
nen). 
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Ystäväpiirissä koetulla vuorovaikutuksen vaikeutumisella kuvaillaan olevan yh-
teys työtä tekevän ja työttömän elämän eriytymiseen. 
Ystävät oli sitten sellasia, joiden puoleen saatto kääntyä. Tietysti työssä käyvät 

ystävät nii silloin tuntu ehkä, että niillä ei ollu tarpeeksi enää aikaa sille ystävyy-

delle. Vaikka eihän se niin ollu, sehän oli niin, että silloin kun mä oon itse ollut 

töissä, niin mulla oli yhtä vähän aikaa ystäville, mutta nyt kun mulla ois ollu 

enemmän aikaa sille ystävyydelle, niin mä huomaan, että niillä ei ookkaan ja 

sitä vähän ehkä tunsi, että sitä putoo kärryiltä.  (Nro 19, toimittajanainen). 

Vuorovaikutuksen erotellummalle tasolle siirtyvä muoto on rinnasteinen suku-
laisten kanssa kuvailtuun vuorovaikutukseen ja kielteiseen kokemukseen arvon 
mittautumisesta ansiotyön perusteella. Lisäksi työttömyys kuvaillaan hankalaksi 
vuorovaikutuksen perustaksi. 
Työtön eristyy aika ajoin muista ihmisistä. Työtä tekevät ihmiset liikkuvat omis-

sa (työ)piireissään, työtön sijoittuu jonnekin marginaaliin. Työttömän kanssa on 

hankala keskustella työasioista ja toisen nalkkitilanne on kiusallinen aihe. Työ-

tön saa ajoittain sympatiaa, mutta se vaikuttaa välillä tehdyltä. On todella kylläs-

tyttävää kuulla joka viikko joltain tutulta, että "oletko löytänyt mitään hommia?", 

koska "homma" vaikuttaa tärkeimmältä kriteeriltä, millä ihmisarvoa punnitaan. 

Lisäksi tilanteen selittely tälle kysyjälle tuntuu nöyryyttävältä, sillä ihminen alkaa 

monesti syytellä itseään: johtuu itsestä, jos ei ole työtä.  (Nro 20, toimittajanai-
nen). 

Työttömyyden myötä minua on ruvennut jollakin tapaa ärsyttämään sellaiset 

henkilöt jotka nuoresta saakka ovat saaneet olla koko ajan työssä, joilla ei mil-

loinkaan ole ollut pienintäkään työttömyysjaksoa. Mielestäni tällaiset ihmiset 

eivät tiedä oikeasta elämästä mitään. Kyllä he ovat ymmärtävinään, mutta todel-

lisuudesta he eivät tiedä mitään. Koetan karttaa tällaisten henkilöiden kanssa 

puheenaihetta "työttömyys".  (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Suhteet ystäviin ja tuttaviin katkeavat työttömyyden seurauksena tavallista her-
kemmin, mikä kuvaillaan nopeaksi tapahtumaksi; vuorovaikutus ei jatku. 

u-

vastakkain omien aiempien teorioitteni kanssa, kuten ainahan tekevälle työtä 

olevani ihan tyytyväinen ja mukamas oikeutettu päivärahoihin ja jopa syyttäni 

työtön eli että oma tilanteeni on jotenkin ainutlaatuinen verrattuna entisaikaan 

(Nro 11, päällikkönainen). 

"Ystävät" olivat jotenkin liuenneet jonnekin, kun saivat tietää, että jäin työttö-

mäksi ja näytti, että olisin sitä ehkä kauankin. Minä päätin, että ei tupata, kun ei 

tykätä. Totesin vain, että ehkäpä eivät olleet todellisia ystäviä, olivat vain "ns. 

ystäviä.  (Nro 10, päällikkönainen). 
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Vuorovaikutuksen katkeamisen kuvaillaan myös työttömyyden jatkuessa johtu-
van ensi sijassa siitä, että osa ansiotyön tai sen ulkopuolella ystävinä pidetyistä 
ihmisistä lopettaa yhteydenpidon. Jäljelle jäävälle vuorovaikutukselle annetaan 
aikaisempaa enemmän arvoa. 

e tarvinnut tehdä 

juurikaan velvollisuusvierailuja. Sen sijaan ne muutamat vahvat suhteet, joita 

(Nro 
5, toimittajanainen). 

 henkilöt, jotka aikai-

semmin ottivat yhteyttä melkein päivittäin, niin nyt he eivät ole olleet minkään-

laisessa kanssakäymisessä, hyvä jos päivään vastaavat. Olen saanut huomata, 

että edellä mainitut ihmiset ovatkin olleet kiinnostuneita meikäläisestä lähinnä 

hyötymistarkoituksessa. Tässä mielessä olen ollut suorastaan tyytyväinen, että 

jäljelle jäävät todelliset kaverit. Onneksi on sentään löytynyt aivan uusia ystäviä, 

(Nro 26, päällikkömies). 

Ystäväpiirin katkenneet suhteet viittaavat myös entisiin työtovereihin, joita ku-
vaillaan jossain määrin työttömyyden aikana. Tyypillistä on työttömyyden alun 
kanssa yhtenevä vuorovaikutuksen vähyys, kapea sosiaalinen kosketuspinta ja 
mitäänsanomattomaksi koettu laatu. 

a-

kaan, että lähtisin heidän kanssaan minnekään. Sitä vaan vieraantuu työtä te-

kevistä ihmisistä. Heillä on omat piirinsä ja erilaiset ilot ja murheet. Eihän heidän 

kanssaan osaisi jutellakaan mistään. Ei sen puoleen, että kukaan koskaan heis-

täkään olisi soittanut ja kysynyt mitä mulle kuuluu tai pyytänyt jonnekin tai tullut 

 (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Tosin en mahdottomasti edes kaipaa entisten työtovereideni seuraa, joista 

osan tunnen paremmin kuin omat taskuni. Joutuessani juttelemaan jonkun 

kanssa tiedän tarkkaan jo etukäteen, miten keskustelu sujuu. Tuskin mitään 

yllätyksiä on edes odotettavissa. Saan hyvin tätänykyä aikani kulumaan muu-

tenkin, kuin osallistumalla täysin tyhjänpäiväiseen suunpieksentään Tietysti 

tiedän myös sen, etteivät minun tapahtumani ja kuulumiseni, työttömän, juuri-

kaan kiinnosta. Mutta enpä minäkään niin hirveän otettu ole, kun joku tilittää 

työkiireitään, niistä saatuja böönautteja ja vatsahaavoja. Tai että joku on sydän-

juuriaan myöten huolestunut siitä, muistiko hän laittaa tekemänsä jutun viimei-

sen kappaleen väliotsikoksi eipäs vai juupas.  (Nro 5, toimittajanainen). 

Nyt yritän järjestelmällisesti unohtaa koko asian. Haluan, että edessäni on va-

loisa tulevaisuus, eikä loistava menneisyys. Siksi kartan kaikkea entiseen työ-

höni liittyvää. Olen hankkiutunut eroon kaikista entisistä työtuttavuuksistani, 

koska heidän kohtaamisensa ja puheensa työstään, tuovat mieleeni surun.  
(Nro 17, päällikkömies). 
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Vuorovaikutusta entisten työtovereiden kanssa kuvaillaan myös myönteisessä 
hengessä, mutta ei siten, että kysymyksessä voitaisiin arvioida olevan varsinai-
sen selviytymistä tukevan resurssin, vaan paremmaksi koetun tilanteen kuin 
vuorovaikutuksen katkeaminen. 

kirjoittelemme ja käymme noin kerran kuussa kaljalla, taidenäyttelyssä tai jos-

työhön. Nyt kun olemme työtä vaille, yhdistävä tekijä, työ on menetetty. Koh-

 (Nro 6, toimittajanai-
nen). 

(uusi kotipaikka), niin 

vieläkin entiset työkaverit soittelevat ja kyselevät kuulumisia, joka tuntuu tosi 

 (Nro 26, päällikkömies). 

Työelämän ja työttömyyden erillisyys sosiaalisina alueina on vuorovaikutuksen 
toistuva teema. Ystäväpiiriä kokonaisuutena arvioitaessa on oletettavaa, että 
vuorovaikutuksen puuttuminen on henkisen hyvinvoinnin ja työttömyydessä sel-
viytymisen kannalta vaikea asetelma. Aineistossa ei kuitenkaan ole ystäväpiiris-
sä tarkasteluun asti riittäviä yksinäisyyden kuvauksia, eikä esimerkiksi kuvauk-
sia, jossa puuttuvan vuorovaikutuksen keskellä mietittäisiin, millaista elämä oli-
si, jos olisi ystäviä. Aineistosta voidaan vielä todeta, että siinä ei kuvailla työttö-
mien järjestötoimintaa, eikä pyrkimystä olla työttömien kanssa yhteydessä. Sitä 
vastoin työttömyyttä kuvaillaan esimerkiksi keinotekoiseksi vuorovaikutuksen 
lähtökohdaksi, minkä sisällön arvioidaan muiden työttömien kanssa muodostu-
van epäkiinnostavaksi. 
 
Sosiaalinen eristyminen 

Tutkimusjoukon jäsenten työttömyyden alussa kuvailema vuorovaikutuksesta 
vetäytyminen toistuu tendenssinä työttömyyden jatkuessa. 

e-

lut osaltani tyrehtyivät pakollisiin toivotuksiin ja vastauksiin. Oikeastaan näitä 

työttömyyteen johtaneeseen tapahtumaketjuun liittyviä kysymyksiä pelkäsin 

(Nro 16, päällikkömies). 

Tuolla mökillä kuten muuallakin kyläreissuilla on kiva käydä, mutta vierailun 

kestäessä ihmiset alkavat kysellä minun tilanteestani. En kuitenkaan ole häven-

nyt kertoa sillä tavalla, kun asiat ovat, mutta tämä ainainen asian uudelleen ker-

tominen on käynyt joskus kovasti henkisille voimilleni. Toisin sanoen, entiset 

arvet on revitty aina uudelleen ja uudelleen auki, joiden parantaminen vie jäl-

leen oman aikansa.  (Nro 26, päällikkömies). 

Vuorovaikutuksesta vetäytyminen on sosiaalisen erottelun ja työttömän kieltei-
sen luokittelun näkökulmasta ymmärrettävää. Negatiivisten kokemusten ei ole-
tettavasti haluta toistuvan, mutta selviytymistä ajatellen emotionaaliseksi arvioi-
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tava suojautumismalli sisältää riskin tavaksi muodostumisesta, jossa eristymi-
nen läpäisee vuorovaikutuksen tai voi vaikeuttaa suhteiden muodostamista. 
Se mikä on hieman ehkä tämmösestä itsetunnosta kuitenkin kertoo ehkä se et 

opiskelun kautta ei tullut oikeastaan uusia tuttavuussuhteita, jota luulis ainakin 

että niitä alkais tulla.  (Nro 23, toimittajamies). 

Tärkeä havaittava seikka on, että vuorovaikutus rakentuu työttömyyden eriyttä-
vän elementin pohjalle. Vuorovaikutuksen eriyttävällä perustasolla puolestaan 
alkaa sosiaalinen eristyminen näkyä silloin kun sen yhteydessä kuvaillaan sul-
keutumista, mihin liitetään tuntemuksia syyllisyydestä, häpeästä ja leimautumi-
sesta. Ne saattavat ilmetä myös löyhemmän vuorovaikutuksen kuvauksissa.  

onkun yliopistoporukan ja työporukan kanssa, on pirun mukava lähteä palloa 

potkii ja heittää herjaa, mutta sitten kun sulla ei oo sellaista yhteisöä niin paskat 

Sitte alkaa hävettää ja ärsyttää ku mekin asuttiin 

siinä aikasemmassa paikassa nii oli kerrostaloja pihapiiri täynnä. Ja sitten toi-

saalta tuntu taas, että siellä mummot kattelee päivät pitkät, että kun meikäläinen 

ramppaa tupakilla. Senkin koki jotenkin häpeälliseksi, että mää vaan siellä tu-

pakilla ramppailen ja aamulla nukun pitkään ja tämmöstä, enkä käy töissä ja 

tällai, vaikka ei nyt niin hirveän häpeällistä, mutta siis jossain mielessä. (Nro 
32, toimihenkilömies). 

Yritin harrastaa liikuntaa tavallista enemmän, että saisin ohjattua ajatukseni 

miellyttävämpiin asioihin, mutta kun liikuntanikin rajoittui siihen, etten voinut 

mennä lenkille silloin, kun muut ihmiset olivat töissä. Tämän seikan oli vaimoni 

huomannut ja antoi siitä minulle ansaitut sapiskat.  (Nro 26, päällikkömies). 

Häpeään tai leimautumiseen liittyviä tekijöitä kuvaillaan kuitenkin vain osassa 
aineistoa ja enemmän miesten kuin naisten tarinoissa. Niille on nähtävissä 
myös vastakkainen painotus. 

ä-

vät sanoa olevansa työttömiä. Eivät viitsi käydä kaupassakaan kuin vasta klo 

16.00 jälkeen, ettei kukaan kiinnittäisi huomiota erikoiseen kaupassa käyntiai-

kaan. Minä en hävennyt sanoa olevani työtön. Koska en ollut omaa syytäni työ-

tön, ei siinä ollut myöskään mitään hävettävää. Myös työttömyyskorvaukseni 

määrä ei mielestäni ole mikään salaisuus. Työssä käyville sanoinkin, että käy-

kää vain ahkeraan työssä ja maksakaa suuria veroja, että elätätte sitten meidät 

 (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Voidaan arvioida, että häpeä ja leimautumisen pelko voivat yhdessä tai erik-
seen ilmeten olla osa työttömyyden kokemusta, mutta ne ovat kuitenkin nähtä-
vissä vain osassa aineistoa siten, että ne ovat yhteydessä luvussa 6.1.3 käsitel-
tyyn itsensä syyllistämiseen ja syyllisyyden tuntoon kuten päällikkömiehellä nro 
16 tai luvussa 6.1.2 tarkasteltuun epäoikeudenmukaiseksi koettuun irtisanomi-
seen kuten päällikkömiehellä nro 26. Häpeä tai leimautuminen eivät siten seli-
tysmallina riitä kattamaan työttömien henkisen hyvinvoinnin alentumista. Lisäksi 
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voidaan arvioida, että häpeän muodostumisessa ansiotyölle annettu arvo tai 
sen koettu kunniallisuus näyttää olevan vain yksi tekijä. Jo mainitun itsensä 
syyllistäminen lisäksi voidaan mainita luvussa 6.4.2 käsiteltävä taloudellisen 
kurjistumisen sosiaalisesti alaspäin erottelevaksi koettu piirre. 

Tarkastelun anti voidaan tiivistää siten, että sosiaalisen eristymisen riskin voi-
daan olettaa kohoavan, jos työttömyyden sosiaalisesti erotteleva ja erkaannut-
tava piirre toimintaympäristön ominaisuutena toteutuu samanaikaisesti yksilöta-
son vuorovaikutuksesta vetäytymiseen yhteydessä olevan itsensä syyllistämi-
sen, häpeän ja leimautumisen pelon kokemuksen kanssa. 

 

6.3.3  Vuorovaikutus viranomaisten kanssa 

Tutkimusjoukon jäsenet kuvailevat vuorovaikutusta viranomaisten kanssa pää-
asiassa työvoimahallinnossa, sosiaalipalveluissa ja terveydenhuollossa, mutta 
myös eläkejärjestelmää, oikeuslaitosta, päiväkotia, ammattiliittoja ja kirkkoa ku-
vaillaan. Niitä kaikkia ei käsitellä, vaan asetelmaa tarkastellaan edellä mainituil-
le instituutioille aineistossa kuvailtujen roolien pohjalta. Niiden koetaan joko 
edistävän, jättävän edistämättä tai vaikeuttavan työttömyydessä selviytymistä. 
Lähtökohta on, että tutkimusjoukon jäsenten kuvailema odotus suhteessa vi-
ranomaisiin on saada instrumentaalista ja informatiivista tukea ja apua ongel-
maksi koetussa tilanteessa. Pohjimmiltaan kysymys on uudelleentyöllistymises-
tä ja siitä, kuinka viranomaisten koetaan toimivan tavoitteen saavuttamiseksi.  

Aihepiiri on tärkeä siksi, että vuorovaikutus viranomaisten kanssa edustaa juuri 
sitä rakennetta, jonka suhteen tutkimusjoukon jäsenet yrittävät kansantalouden 
lamasta henkilökohtaiseksi ongelmaksi välittyneen työttömyyden ratkaista. Ky-
symys on yhteiskunnan suodattavien mekanismien toiminnasta tutkimusjoukon 
jäsenten arjessa. 
 
Työvoimaviranomaiset 

Tutkimusjoukon jäsenten ensimmäinen viranomaisten kanssa käytävän vuoro-
vaikutuksen kuvailtu tapahtuma on irtisanomista seuraava ilmoittautuminen työ-
voimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Se on uudelleentyöllistymisen tai 
sitä kohti johtavista toimenpiteistä osalliseksi pääsemisen lisäksi edellytys työt-
tömyysturvan saamiselle. Kuvailuissa viranomaisten rooli selviytymisen kannal-
ta avautuu kohteina, joilta odotetaan saatavan virallisen tehtävän mukaista 
apua. Jos niin ei tapahdu, koetaan vuorovaikutus kielteiseksi ja viranomaisten 
kuvaillaan vaikeuttavan selviytymistä. 

oma-aloitteinen ja reipasotteinen nuori nainen jouduin kortistoon. Tilannetta ei 

auttanut yhtään se, että henkilö, jolle ilmoittauduin ensi kertaa katsoi minua 

kuin kaupan kassa lauantaimakkaraa  halveksuen...sillä parempiakin, korkea-

tasoisempia makkaroit  (Nro 18, toimittajanainen). 
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kummaa, viimeinenkin velvollisuus ilmoittautua on viety. Ehkei niillä oo mitään, 

(Nro 1, toimittajanainen). 

Työvoimaviranomaisten kanssa asioimisen kuvailtuihin tilanteisiin sisältyvät 
myös ennakkoluulot. Ne eivät kuitenkaan näytä ohjaavan kohtelun hyväksi tai 
huonoksi kokemista. 

s-

tävällinen ammattiauttaja on työttömälle, jolta on suoraan sanoen ihmisarvo riis-

tetty pois

työpäivät kohta entiselle työnantajalle.  (Nro 27, päällikkömies). 

 (Nro 26, päällikkömies). 

Tärkeä tekijä vuorovaikutuksen onnistumisessa on kokemus huomioon otetuksi 
tulemisesta ja henkilönä vakavasti ottamisesta. Voidaan puhua instrumentaali-
sen tuen sosiaalisesta ulottuvuudesta. 
Kyllä se työvoimatoimistossa ainaki tuntu sillai, että ku se oli aluillaan se työt-

tömyys, nii siellä aika rankasti tehtiin kyllä töitä, että jokainen uus työtön otettiin 

vakavasti tai niin must tuntuu siltä, että se tilanne huomioitiin, mutta toisaalta se 

on hyväksi, että sitä annettiin oikeastaan työttömille itselleen vastuu sitten jat-

kosta, että sinne oli mentävä kattoon niitä työpaikkoja, että ei ne sulle sieltä sit-

ten soittele.  (Nro 19, toimittajanainen). 

Työvoimaviranomaisten toimintaa arvioidaan työttömyyden jatkuessa samoin 
perustein kuin ensimmäistä kertaa työvoimatoimistossa asioidessa. Kriteerit 
ovat uudelleentyöllistyminen tai työllistymisen tukeminen, elämäntilanteen ym-
märtäminen ja henkilökohtaisesti huomioon otetuksi ja tuetuksi tuleminen. Inst-
rumentaalisen tuen ideaalitapauksena voidaan pitää asetelmaa, jossa viran-
omainen hyväksyy työttömän valitseman ammatillisen tulevaisuuden rakentami-
sen mallin. Esimerkkinä on luvussa 6.2.2 kuvattu työvoimaviranomaisten myön-
teinen suhtautuminen provisiopohjaiseen freelancerina työskentelyyn, jossa 
riskiä taloudellisesta tyhjän päälle putoamisesta ei ole.  
Työvoimaviranomaiset on suhtautuneet aivan ystävällisesti tähän systeemiin ja 

sanoneet, että soita kerran vuodessa. Ilmoittaudu tänne. Sun ei tarvitse kos-

kaan hakea uudestaan sitä, että  vastoin kaikkia olettamuksia, niin ne suhtautu 

aivan positiivisesti tällaiseen malliin, varsinkin kun se on onnistunut.  (Nro 12, 
päällikkönainen). 

Elämäntilanteen ymmärtämisestä esimerkkinä on niin ikään luvussa 6.2.2 tar-
kasteltu tukityön ja omaishoitajuuden yhdistäminen. 
Erittäin kiitollinen olen sille työvoimatoimiston virkailijalle, joka minulle tämän 

"omatoimisen" räätälöi. Laskimme yhdessä, että vaikka tältä puolelta vuodelta 

maksetaan korotettu päiväraha 162,40 mk (34 euroa vuonna 2009) niin yhteis-



190  
  

kunta voittaa vieläkin! Äidilläni on niin pieni eläke, että vaikka se kaikki otettai-

siin vanhainkotiin hoidon katteeksi niin yhteiskunnan maksettavaksi jäisi vielä 

enemmän kuin minun nykyinen päivärahani. Puhumattakaan sitten siitä inhimil-

lisestä voitosta, mitä kotihoidosta tulee äidilleni.  (Nro 21, toimittajanainen). 

Myönteiseen sävyyn työvoimaviranomaisia kuvaillaan myös silloin, kun heidän 
koetaan lama-ajan olosuhteet huomioon ottaen hoitavan tehtävänsä asiallisen 
ystävällisesti, vaikka töitä ei löydykään. 
Minulla on kokemuksia vain kahden työvoimatoimiston henkilökunnan ammatti-

taidosta, joita en voi muuta kuin kehua, sillä olen saanut niin ystävällistä ja roh-

kaisevaa palvelua, jotta iso mieskin on ollut mielissään.  (Nro 26, päällikkö-
mies). 

Vuorovaikutuksen myönteiseksi kokemista näyttää tukevan asioimistilanteen ja 
virkailijan tuttuus. 

r-

taa toimistoon meno oli paljon helpompaa, koska siellä oli jo tietty henkilö jonka 

luona tulisin asioimaan jatkossa. Hän kertoi sen hetkiset vapaat työpaikat, joita 

 (Nro 
27, päällikkömies). 

Työvoimaviranomaisten kanssa kuvailtua vuorovaikutusta täydentää esimerkki, 
jossa julkisen hallinnon ammattitausta koetaan hyödyksi. 
No se ainakin monelle tuntuu olevan kauhean hankala homma ja se saa paljon 

moitteita osakseen mut itte olen aina tottunut sen parissa olemaan kun oon 

enemmän työssä ollut noissa byrokraattisissa virastoissa ja mä kyllä omat asi-

ani oon ihan hyvin osannut hoitaa eikä se mua kamalasti ole ärsyttänyt...Sekin 

riippuu niin ihmisestä miten siihen suhtautuu. Eihän kaikki oo tietysti jos ei ole 

kynä ja paperi ihmisiä eikä osaa lomakkeita ja ei voi sietää niitä niin totta kai se 

käy hermoille sellasilla ja onhan se tietysti se kontrollin alla oleminen ehkä tälla-

nen holhottuna oleminen ehkä joskus vähän vaikeeta. En mä ainakaan itte kun 

olin työtön niin kamalasti sitä tuntenut koska ne ilmoittautumisajat työvoimatoi-

mistoon ovat kamalan pitkiä. Saa olla kuukausia aivan rauhassa, että ei muuta 

tarvitse tehdä kuin täyttää päivärahahakemuksia. (Nro 33, toimihenkilömies). 

Kun työpaikkoja ei ole tarjolla tai työvoimaviranomaiset eivät kuvailujen mukaan 
aina työpaikkatarjontaa esittele, koetaan kohdattavan ymmärtämättömyyttä, 
välinpitämättömyyttä, epävarmuutta, kieltäviä vastauksia tai virheellistä ja irra-
tionaalista toimintaa. 
Työvoimatoimistojen toiminta on sitten luku sinänsä. Siellä ollaan kohteliaita 

niin kauan kuin käyt kiltisti leimauttamassa korttisi etkä kysele työtä. Sitä keho-

tetaan Mikä on työvoimatoimistossa työskente-

levien toimenkuva? Eikö tehtäviin todellakaan kuulu muuta kuin rekisteröidä 

hakija ja panna raha-anomuslomake kouraan? (Nro 25, päällikkönainen). 
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Työnvälityksen kautta en ole milloinkaan saanut minkäänlaista työtä. Ei sieltä 

ole koskaan mitään tarjottukaan, ei työtä, ei työllisyyskursseja, ei kyselty kiin-

nostusta opiskelusta muulle alalle. Ei oikeastaan ole koskaan kysytty mitään. 

Ilmoitettu vain milloin on seuraava ilmoittautuminen. Itse käyn kyllä hyvin ahke-

raan katsomassa päätteeltä avoimet työpaikat ja hakemassa aina uuden Työ-

markkinat-lehden. Vastauksen sieltä kyllä saa jos jotakin kysyy. Mutta odottaisin 

aktiivisempaa otetta työnvälitysvirkailijoilta ja enemmän asiakkaan mahdolli-

suuksia ja vaihtoehtoja yhdessä pohtivaa asennoitumista. Tulee mieleen, että 

työnvälityksessä käydään vain leimauttamassa kortti tietyin väliajoin, että saa 

sitten rahaa jostakin päin. Mielestäni sen pitäisi olla paljon muutakin.  (Nro 30, 
toimihenkilönainen). 

että pidän ne tavallaan minimissä nää kosketuspinnat sinne päin että siellä ei 

saa kuin ikävyyksiä ittelleen. No okei poikkeuksiakin on että on siellä tavannut 

hyviäkin tyyppejä mut siis vaikuttaa lähinnä että se on semmosta hakuammun-

taa koko työvoimahallinnon järjestäminen et tavallaan se lopputuote se ihmisen 

 (Nro 23, toimittajamies). 

Järjestelmään kohdistuvan kritiikin rinnalla työvoimaviranomaiset kuvaillaan 
tyypillisesti ryhmäksi, jonka kanssa työttömän on pärjättävä vajavaisin tiedoin. 
Määräykset, muuttuvat ja täsmentyvät säännökset koetaan vaikeiksi, mitä edel-
leen kuvaillaan hankaloittavan ristiriitaiset ohjeet ja epäselvät tulkinnat.  
Tein uutissähkeitä silloin tällöin. Toimituksessa ei tarvinnut edes käydä, asiat 

hoituivat puhelimitse. Mutta sitten siihenkin tuli toppi, asian vaatima paperisota 

oli minulle kaavakekammoiselle liian vaikea. Työvoimatoimiston paperiin en sel-

laisen sähkepäivän kohdalle tietenkään voinut kirjoittaa "työtön", joten minun oli 

hankittava työnantajalta kuitti, jolla osoitin miten paljon olin sinä päivänä an-

sainnut. Kun kaikki palkkiot maksetaan muualta, ei kuitin saaminen ollut yksin-

kertaista.  (Nro 21, toimittajanainen). 

Kerranhan mä vein sinne yhden todistuksen ja kysyin, että onko tää nyt sitten 

oikea. Juu aivan oikea ja viikon päästä tulee kirje, että olette laittaneet väärän 

todistuksen.  (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Byrokratian lisäksi kuvaillaan tilanteita, joissa sääntöjen mukaan toimivien työ-
voimaviranomaisten koetaan vaikeuttavan työllistymistä. 
Ensimmäisenä tulee mieleen se, että työntekoa yrittävää rangaistaan. Tämä 

tuli ilmi alkuvuodesta kun olisin mielelläni mennyt töihin provisiopalkkaiseksi 

myyjäksi ja olisin paikan saanutkin. Työvoimatoimistossa kerrottiin, että homma 

on sitten sellainen, että jos menen tuohon työhön, he eivät enää voi myöntää 

minulle oikeutta päivärahaan, vaikka en saisi yhtään palkkaa, joka on mahdollis-

ta silloin kun palkkana on pelkkä provisio. Mitä siinä sitten olisi pitänyt tehdä? 

Minä en uskaltanut työtä ottaa, koska vähät tuloni ovat elintärkeät minulle. (Nro 
31, toimihenkilömies). 
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Toisaalta kuvaillaan kuinka lyhyiden työjaksojen vastaanottaminen vaikeuttaa 
selviytymistä ja työllistymistä. 
Olen ollut työtön pian vuoden, mutta joulukuussa olin yhden päivän liikaa töis-

sä, joten avustus jäi päivän takia saamatta! Tämäkin vielä. Voi Suomi-neito mi-

hin sinä meidät ajat? Tuhoon ja turmioon. Kauanko tätä ihminen jaksaa.  (Nro 
28, toimihenkilönainen). 

än meni täks kahdeks päiväks (töihin) mut ei sunkaan tämmönen laitos voi 

pimeesti ottaa niin aattele hänellä siirty työllistyminen vuodella. Nyt kun hän 

meni (työvoimatoimistoon) sanomaan että nyt hänellä on vuosi täys niin siellä-

päs sanottiin että eipäs olekaan, te ootte ollut kaks päivää töissä. Nyt pitää vuo-

si taas odottaa että on puoli vuotta tiedossa (tukityötä). Sillon on kyllä sit jo jär-

jestä puute jossain et se on ihan uskomatonta mut tääkin on ihan tosi tarina.  
(Nro 21, toimittajanainen). 

Tutkimusjoukon jäsenet kuvailevat runsaasti kokemuksia, joiden perusteella 
työvoimahallinto arvioidaan kyvyttömäksi hoitamaan odotettua tehtäväänsä. 
Tähän kokemuspiiriin voidaan yhdistää vielä luvussa 6.2.2 kuvattu työvoima-
koulutuksen säännös, jonka mukaan työtön ei pääse ammatillisesti tarpeellisek-
si kokemaansa jatkokoulutukseen siksi, että on juuri ollut kurssilla.  

Työvoimahallinnon toiminnassa kuvaillaan myös alistavia ja ahdistavia element-
tejä, ja tuntemuksia valvonnan kohteena olemisesta. Tyypillisin harmin aihe on 
työttömyysilmoituslomakkeen täyttäminen.  

ö-

myysselvitystä laatiessaan, raapustellaan rivi rivin jälkeen "työtön, työtön, työ-

tön..." Välillä tuntuu, että voisi yhtä hyvin pipertää kynällään "syyllinen, syyllinen, 

syyllinen...", sillä suomalaisen moraalin mukaan työtätekevä ihminen on ns. 

kunnon kans  (Nro 20, toimittajanainen). 

Kyllä työtön sanaa kun kirjoittaa kuukaudesta kuukauteen, niin tulee henkisesti 

raskas olo ja mieleen tulee että kuka sen kaavakkeen onkin hyväksynyt käyt-

töön. Että kirjoittaja muistaisi päivittäin mitenkä epäkelvollinen elätettävä hän on 

 (Nro 27, päällikkömies). 

Vaikka työttömyysilmoituslomakkeen käyttämisen tarpeellisuus ymmärretään, 
koetaan täyttämisen tekninen yksityiskohtaisuus alentavaksi. Työmarkkinoiden 
jatkuvalla käytettävissä olemisella virallisesti perusteltu ulkomaille matkustami-
sen kielto puolestaan arvioidaan yksilön oikeuksia rajoittavaksi ja loukkaavaksi. 
Tosin näissä työttömille tehdyissä ohjeissa ja säädöksissä kielletään lomailut 

ulkomailla. Tuskin olisimme ulkomaille menneetkään lomanviettoon, koska en 

pidä aurinkorantojen kohteista, mutta kuitenkin tuollainen säännös on jonkin 

sortin sortomentaliteettia työttömiä kohtaan.  (Nro 26, päällikkömies). 

tuolta ajal-

ta päivärahani. Niin, tai jos joku rahakas sukulaiseni kustantaisi matkani niin 
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sama tilanne edessä. Eikö tämä ole vähän työttömän potkimista. Heille ei anne-

 (Nro 18, toimittajanainen). 

Kolmas rajoittavaksi kuvailtu piirre liittyy työvoimahallinnon ohjailuun, minkä voi 
parhaiten tavoittaa esimerkillä opiskelemisesta.  

e-

luna lähtenyt lukemaan niin heti tuli siitä kommentti, että joo mutta sun täytyy 

sitten ilmoittaa ne päivät kun sä siellä oppilaitoksessa käyt, kun siinä olis puolen 

vuoden aikana ollut kaks jotain seminaaripäiviä, että niiltä päiviltä ei sitten mak-

seta korvausta ja sun täytyy huolehtia ja sit se jopa sano se virkailija niin, että 

sun täytyy huolehtia, että sä et opiskele ennen kello 16.00. Siis että se vielä 

ihan pokkana sano sen. Jotkut näistä virkailijoista sentään naureskellen sanoo 

niitä juttuja, että mullekin sano, että elä elä elä kysy tuommosia. Hän ei nyt pe-

riaatteessa kuullut tuota kysymystä, että kun menee kysymään, kun niitten pi-

 (Nro 29, toimi-
henkilönainen). 

Työttömille kuvaillaan olevan vaikeata rakentaa elämää ilman taloudellisia vaih-
toehtoiskustannuksia ja kohtuuttoman yksityiskohtaiseksi koettua viranomaisoh-
jausta. Kuvaus rinnastuu toimittajamiehen nro 7 (sivu 131) ja päällikkönaisen 
nro 10 (sivu 143) kuvauksiin. 
  
Sosiaalipalvelut, terveydenhuolto ja muut instituutiot 

Työvoimatoimistossa asioiminen on pakon edessä toteutettu toimenpide, johon 
voi sisältyä ennakkoluuloja. Sama asetelma korostuu sosiaalihuollossa, minkä 
suhteen myönteiseksi koettua tukea ei kuvailla. Vuorovaikutusta kuvaillaan kui-
tenkin ilman kielteistä kokemusta. 
Oikeastaan sit kun sinne on päässyt, niin ei se siellä siten sillai tunnu. Kyllä 

tietää sen, että mikä se homma on. Siinä on oikeestaan vaan tekemisissä niit-

ten kans, ketkä sen asian käsittelee. Ei sitä tarvi kertoa kellekään muulle. Se on 

aika turhaa, että ei sinne kehtaa mennä. Sillon kun tarvis on ja on oikeus johon-

kin, niin kyllä se sillon kannattaa mennä vaan. Soittaa sieltä ajan. Sillon asiasta 

on, niin eihän siinä mitään oo.  (Nro 31, toimihenkilömies). 

Sosiaalitoimiston asiakkaaksi ryhtymisen kohtuullista onnistumista tyypillisem-
pää on kuvailu kielteisistä kokemuksista. 
Joo mulle se oli ehkä suurempi kynnys kuin miehelle. Mä olen aina yrittänyt 

välttää sitä, että eläisin yhteiskunnan varoilla. Mulle se semmoinen itte pärjää-

minen ja oman elämänsä hankkiminen on aina ollu tärkeetä, että kyllä se oli 

kynnys mennä sinne ja sitten varsinkin se miten sut otetaan vastaan siellä tai 

miten meiän kohdalla todella, että sä oot sitten ottanut riskin, että oot mennyt 

opiskelemaan ja anteeks vaan, että mä koen sen sillä tavalla, että en mee sosi-

aalitoimistoon ellei mulla ole ehdoton pakko, niin sitten se että mua tavallaan 

syytetään siitä, että haetaan rahaa. Se vastaanotto oli ehkä sellanen just mitä 

mä odotinkin siellä ja se on se mitä oon yrittänyt välttää, että mieluummin han-
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kin tuloni kirpputorilla vanhoja kalsareita heheh myymällä kuin meen sosiaali-

toimistoon  (Nro 19, toimittajanainen). 

toimiessaan virkakoneiston kanssa. Asioiminen Kelassa 

ja ajoittain sosiaalitoimistossa on koettu yleensäkin nöyryyttäväksi, eivätkä kyl-

män muodollisesti suhtautuvat virkailijat ainakaan paranna tunnetta. Ajoittain 

tuntuu, varsinkin "sossun" jonossa, olevansa kerjuulla anomassa muruja pöy-

dältä. Vaistomaisesti tulee joskus ovesta pujahtaessa vilkuiltua, ettei tuttuja ole 

 (Nro 20, toimittajanainen). 

Odotus on, että viranomainen ymmärtäisi tilanteen olevan asiakkaalle kiusalli-
nen ja että apua haetaan tarpeeseen. Samankaltainen odotus kuvaillaan myös 
ilman kokemusta vuorovaikutuksesta sosiaaliviranomaisten kanssa, jolloin esiin 
piirtyy ennakkoasennoituminen.  
Mutta omalla kohalla, en mä tiedä sitten nii pakko kai sinnekin ois ollu mennä, 

mutta kyllä mä oisin ensin käyttänyt kaikki, lainannut vanhemmilta tai äidiltä, 

sisarilta koittanut lainata ja ehkä kavereiltakin jos ois niin tiukille mennyt että niin 

jotenkin jossain mielessä kuitenkin sen sinne menemisen ois kokenut vähän 

turhankin häpeällisenä sitte jos ihan suoraan puhutaan. Jotenkin sitte se ois 

ehkä semmonen tilanne, että joutuis semmosen tilanteen eteen, että tunnustaa 

itelleen, että olen täysin epäonnistunut tässä hommassa, mun täytyy hakea yh-

teiskunnalta rahaa. Se ois ollut kyllä erittäin huono homma. (Nro 32, toimihen-
kilömies). 

Asioimisen kuvaillaan nostattavan voimakkaita reaktioita etenkin, jos haettu ta-
loudellinen tuki evätään.  
Käväisin sosiaalihuollon tiskillä muutaman laskun kanssa, jotka olisi pitänyt 

hoitaa. Jonottamisen jälkeen pääsin viimein luukulle ja kerroin asiani. Täytin 

tarvittavat paperit ja jätin ne käsiteltäväksi. Lopputulos oli se, että viikkoa myö-

hemmin sain mennä takaisin sinne luukulle kuulemaan vastauksen: "Sinulla on 

oma asunto. Myy se!  Sanoisin, että pikkuisen rupesi ..tuttamaan, sillä sen vas-

tauksen kuultuani katselin sitä luukulla parveilevaa värillisten puluparvea ja ke-

lailin. Mietin sitä, että he saavat automaattisesti kuusituhatta markkaa (1 256 
euroa vuonna 2009) näppiin kuukaudessa, plus asunnon, plus vaaterahat, plus 

tarvittaessa lisää rahaa, plus kaikkea mitä he tarvitsevat  toisinaan jopa kalus-

teet kotiinsa ja auton pihalle. Ovatko he maksaneet veroja tähän maahan? Mitä 

he todella ovat tehneet ansaitakseen nuo rahat?  (Nro 24, toimittajamies). 

Väliaikaista tukea kuvaillaan haettavan tavoitteena pitää elintaso työttömyyden 
aikaisella eli ansiotyöhön nähden alentuneella tasolla, mutta sääntöjä noudatta-
va viranomainen edellyttää taloustilanteen heikentymistä ennen kuin tukea voi-
taisiin myöntää. Samanaikaisesti kuvaillaan käsitys, että joillekin muille, tässä 
tapauksessa maahanmuuttajille, myönnetään tukea eri perustein. Verotuksella 
asiaan liitetään subjektiivinen oikeudenmukaisuusaspekti. Asetelma koetaan 
epäoikeudenmukaisena ja loukkaavana riippumatta siitä ovatko tiedot esimer-
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kiksi tukimuodoista ja -summista oikeita vai vääriä ja välittämättä siitä, että vi-
ranomainen on toiminut sääntöjen mukaan.  

Myönteisimmät instrumentaalisen tuen kokemukset kuvaillaan terveydenhuol-
lossa. 
Olin niin pitkällä, että rupesin jo miettiin henkilökohtaista tilinpäätöstä, mutta 

siihen tuli sitten erinäisiä muita seikkoja. Oikeastaan henkilökohtaisen lääkärin 

kautta, joka kerran huomas kun olin sen puheilla ja lipsautin jotain huolimatto-

masti, niin se otti mut niin sanotusti kirkkoon, herätti ja mä uskoin sitä sitten ja 

rupesin kattoon toisella tavalla Olen kiitollinen lääkärilleni, joka puhui järkeä 

päähäni saaden uskon tulevaan palaamaan.  (Nro 16, päällikkömies). 

Muutenkin haluan korostaa omalääkärin merkitystä, hänellä on ollut aikaa 

kuunnella murheita ja olen kokenut hänet varsinaiseksi sielunhoitajaksi. Mieles-

täni terveyskeskuslääkäreillä on nyt työttömien tilanteissa aivan keskeisen tär-

keä tehtävä; tosin en tunne kuin oman tilanteeni ja oman omalääkärini...Tämä 

samainen terkkarilääkäri on täälläpäin ollut monen muunkin työttömän tuki.  
(Nro 8, toimittajamies).  

Omalääkäri kuvaillaan etenkin miesten tarinoissa tahona, jolle voi puhua on-
gelmista ja tuntemuksista. 

oisi tietysti kertoa painajaisunista, joissa tapan esimieheni, räjäytän työpaikan 

tai lähettelen ilmiantokirjeitä. Olen nuo unet kertonut omalääkärille, että ovat 

tulleet sanotuiksi. Eivät ne ole kovin usein vaivanneet, enää.  (Nro 8, toimittaja-
mies). 

Lääkärin diagnosoimien ja lääkitsemien vaivojen ja käytyjen keskustelujen seu-
rauksena henkisen hyvinvoinnin kuvaillaan kohoavan ja tasapainottuvan, millä 
kuvaillaan yhteys toiminnan aktivoitumiseen. 

eivät pelota yhtään, käyttäytyminen on muuttunut luontevammaksi ja muutenkin 

eläminen tuntuu helpommalta. Työttömyys ei tunnu enää niin ylitsepääsemät-

 (Nro 16, päällikkömies). 

Voidaan arvioida, että terveydenhuollon rooli tutkimusjoukon miesten henkisen 
hyvinvoinnin ymmärtäjänä ja hoitajana on korostetun tärkeä. Mielekkääksi ku-
vailtu hiljaisen hyväksynnän muotoinen sosiaalinen tuki perheessä ja muissa 
läheissuhteissa voi merkitä riskiä siitä, että henkisen hyvinvoinnin ongelmat jäi-
sivät käsittelemättä, ellei lääkärin kaltainen luotettavaksi ja asiantuntevaksi ko-
ettu taho niihin paneudu. Oletusta tukee se, kuinka lääkäreitä kuvaillaan kieltei-
sessä sävyssä silloin kun potilaan kertomia vaivoja ei oteta huomioon.  

lääkärit eivät ottaneet todesta. Piti vain tulla omillaan toimeen: "Sä olet terveen 

näköinen, kyllä sä pärjäät, kunhan (fyysinen) vaivasi ensin helpottaa!" (Nro 16, 
päällikkömies).  
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(fyysisiä vaivoja) paranneta 

pelkästään lääkityksellä, mikä tietysti lääkärille on kaikkein helpoin vaihtoehto. 

Entäpä, jos hän olisi joutanut keskustelemaan kanssani, entäpä, jos hän olisi 

osannut neuvoa minua toimimaan oikein ja välttämään asioita, joita potilaan 

tässä tilanteessa on vältettäv  (Nro 5, toi-
mittajanainen). 

Terveydenhuollon rooli ei siten ole tärkeä vain miehille. Myös tutkimusjoukon 
naiset kuvailevat odotuksia informatiivisesta ja emotionaalisesta tuesta, huomi-
oonottavasta ja keskustelevasta palvelusta. 

Edellä käsiteltyjen tahojen lisäksi kuvaillaan kokemuksia myös muun virallisen 
alueen vuorovaikutuksesta. Myönteiseksi kuvaillaan se, että umpisolmuiksi tai 
ongelmiksi koetut tilanteet aukeavat ulkopuolisella avustuksella. Esimerkiksi 
ammattiliiton lakimies huomaa irtisanomisen yhteydessä rästiin jääneet palk-
kasaatavat, ja ne peritään ammattiliiton tuella työnantajalta pois, mikä helpottaa 
taloudellista selviytymistä työttömyydessä. Lisäksi ammattiliitosta kuvaillaan 
saatavan koulutusapurahoja tai tukea työvälineiden hankkimiseen. Jos odotet-
tua tukea taas ei koeta saatavan, kuvaillaan kokemus kielteisenä. Ammattiliitto-
ja kuvaillaan kielteisessä sävyssä esimerkiksi siten, että ne eivät irtisanomisissa 
kykene muuta kuin katsomaan, että työnantaja ei syyllisty varsinaisiin menette-
lytaparikkeisiin. Toinen kuvailtu kritiikin aihe on, että ammattiliiton yhteydessä 
toimivaan työttömyyskassaan liittyminen evätään siksi, että samalla ei haluta 
liittyä ammattiliiton jäseneksi. Kuitenkin oikeus liittyä vain työttömyyskassan jä-
seneksi on olemassa ja sen estäminen on väärin menetelty. 

Lisäksi tutkimusjoukon eräät naisjäsenet kuvailevat, kuinka taistelevat työttömi-
nä oikeudesta saada lapset kunnalliseen päivähoitoon. He eivät ymmärrä ja 
pitävät epäoikeudenmukaisena kohtaamaansa vaatimusta, että työttömän pitäi-
si hoitaa lapset kotona, ja perustelevat käsitystään esimerkiksi sillä, että työn-
hakemiseen tai muiden virallisten asioiden hoitamiseen tarvitaan omaa aikaa. 

 

6.3.4  Terveyskäyttäytyminen ja terveys 

Tarinoissa kuvaillaan terveyskäyttäytymistä, fyysistä terveyttä sekä niiden muu-
toksia siten, että määrää voidaan pitää aineiston kokonaisuuteen nähden melko 
vähäisenä. Teemaa kuitenkin täydentää se, että 1995 aineiston keruussa tutki-
musjoukon jäseniä pyydettiin erillisessä kyselylomakkeessa (Liite 5) arvioimaan 
terveydentilaa. Tutkimusjoukko koostuu melko tavallisista työikäisistä siten, että 
terveys kuvaillaan pääsääntöisesti hyväksi tai olosuhteisiin nähden hyväksi tai 
kohtuulliseksi. Kun fyysisiä vaivoja nimetään, kuvaillaan ne hallinnassa ja hoi-
dettavissa oleviksi, jolloin yksikään tarina ei rakennu siten, että sairauksilla olisi 
niissä toimintaa ohjaava rooli tai että toimintakyvyn koettaisiin alentuneen alle 
työelämän edellyttämän tason. Aineistossa ei kuvailla sairauksien aiheuttamaa 
syrjäytymistä, eikä sairaan roolia työttömyydestä selviytymisen strategiana. 
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Näin ollen terveyskäyttäytymistä ja terveyttä on perusteltua tarkastella työttö-
myydessä selviytymisen ja vuorovaikutuksen osana. Ne voidaan tarinoiden pe-
rusteella mieltää toisaalta selviytymisen yksilölliseksi resurssiksi ja toisaalta sel-
viytymistä vaikeuttavaksi tai tukevaksi tekijäksi joko ennen työttömyyden alka-
mista tai sen aikana.  

Kun terveys kuvaillaan selviytymistä tukevana resurssina, on se laadultaan py-
syvä, mutta ei itsestään selväksi koettu. 

Mutta vaikka suru oli suurempi kuin menettäessäni parhaassa iässä olevan vel-

jeni ja sisareni, niin silti se ei saanut syksyn tuntua elämääni. Olihan minulle 

 (Nro 17, päällikkömies). 

 tilannettani satoja ja ken-

ties tuhansia kertoja, niin pluspuolelle olen pystynyt aina laskemaan sen, että 

onneksi olen saanut olla terveenä. Terveenä ollessa minulla on tilaisuus kuiten-

kin harrastaa mitä haluan ja pysyä näin elämänmyönteisenä sekä aktiivisena 

 (Nro 26, päällikkömies). 

Kuten todettu aineistossa ei kuvailla sellaisia sairauksia, että ne estäisivät työ-
markkinoilla toimimisen ja selviytymisen. Siinä mielessä hyvän terveyden kuva-
uksille ei ole aineistosta vastinparia saatavissa, mutta viite kuitenkin löytyy siitä, 
kuinka lievempikin fyysinen vaiva voi olla osana töiden loppumisen prosessia. 

e-

raiden läsnä ollessa. Vika paheni vain, varsinkin toimitusjohtajan jatkuvasti jak-

 (Nro 16, päällikkömies). 

Vaivaa ei arvioida työstä suoriutumisen kannalta merkittäväksi, mutta sen suh-
teen kuvaillaan oltavan esimiehen painostuksen kohteena. Tämä voidaan näh-
dä osasyyksi luvussa 6.1.3 kuvailtuun irtisanoutumiseen, minkä jälkeen vaivan 
koetaan vaikeuttavan työllistymistä. 

muuta kuin hylkäys! Mitä virkaa minulla olisi vapaa-ajan harrastuksista? Vapina 

(Nro 16, päällikkömies). 

Fyysisiä vaivoja kuvaillaan myös työttömyyden seurauksena. 
vatsavaivoista, pääni oli halje-

ta migreeniin ja selkä kesti vain linkkuveitsikävelyn. Ja kaiken tuon kurjuuden 

kruunasi edellisenä päivänä jälleen kerran työpaikanhaun kaatuminen epävar-

oli tuon purkauksen jälkeen edelleen hirvittävä, päänsärky oli entisestään ylty-

(Nro 5, toimittajanainen). 

Henkisen hyvinvoinnin ja sairauksien yhteyksiä tuodaan esiin myös ystäväpiiris-
sä havaittujen tapahtumien pohjalta.  
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(liki 30) moitteettomasti palvellun vuoden 

jälkeen yhtä raa´asti suoritetun työsuhteen purun kuin minäkin, eikä selvinnyt 

siitä, vaan syöpä vei terveen miehen hautaan reilussa vuodessa. Valitettavasti 

eivät minun, eikä kenenkään muunkaan toimet saaneet palautumaan hänen 

(Nro 17, päällikkömies). 

Yhteyden vetäminen työsuhteen purkamisen ja sairastumisen välille on nähtävä 
subjektiiviseksi olettamukseksi, jonka sisältämä ajattelumalli olettaa, että ilman 
epäoikeudenmukaiseksi koettua irtisanomista ja saavutusten mitätöimistä ku-
vailtu henkilö olisi jaksanut paremmin taistella sairautta vastaan. Ajatusmalli on 
samankaltainen tutkimusjoukon muiden jäsenten kuvailujen kanssa siten, että 
irtisanomisen kuvaillaan heikentävän selviytymisen resursseja.  

Päinvastaisissa poikkeustapauksissa kuvaillaan kuinka ansiotyön aikaiset sai-
rausoireet ovat työttömyyden aikana poistuneet. 

stressin oireita joskus. Nyt työttömyyden aikana ei niitä ole  (Nro 17, 
päällikkömies). 

ä-

n-

 (Nro 21, toimittaja-
nainen). 

Koettu terveys on selviytymisessä tärkeä tekijä. Hyväksi koettu terveys on sel-
viytymisen resurssi. Toisaalta vaikka aineisto ei anna tarkastelulle mahdolli-
suuksia, on oletettavaa, että huonoksi koettu terveys voi muodostua esteeksi 
työllistymiselle yksilön arvioiman toimintakyvyn ja työmarkkinoilla edellytetyn 
kelpoisuuden perusteella. 

Muussa tutkimuksessa laajasti esillä olleista terveyskäyttäytymisen alueista, 
alkoholi ja tupakointi, voidaan nyt käytettävissä olevan aineiston perusteella 
lähinnä havaita alkoholin runsaan ja hallitsemattoman käytön yhteys töiden 
päättymiseen. 

on hieman poikkeava työttömän tarina. Tämä on syyllisen tarina. 

Menetin  (Nro 7, toimittajamies). 

 (Nro 14, päällikkömies). 

Lisäksi runsas alkoholinkäyttö kuvaillaan työmarkkinoilla selviytymisen esteeksi 
itsehallinnan ja työmarkkinakelpoisuuden suhteen. 

-hetkeä (sovittujen juttujen julkaistavaksi jättämi-
nen) k-

kaisiin en edes viitsinyt ottaa yhteyttä. Intoni ja itseluottamukseni oli mennyt ja 

tiesin jo, ettei kukaan kuitenkaan osta mitään. En sitä paitsi halunnut mitään 

sopimuksia, koska en enää luottanut itseeni sopimuskumppanina  Sellaista 
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alaa tai työpaikkaa ei olekaan, missä en törmäisi iljettävään alkoholitaustaani 

viimeistään haastattelussa. Työhönottaja haluaisi toki tietää, miksi koulutettu ja 

(Nro 7, toimittajamies). 

Voidaan arvioida, että alkoholin runsas käyttö ikään kuin lukitsee työttömyyden 
ongelmatilanteen, vie edellytyksiä ongelmien ratkaisemiselta ja vaikeuttaa pa-
luuta normaaliin elämään. Asetelma muodostuu edelleen vaikeammaksi, jos 
alkoholinkäyttö on yhteydessä masennukseen. 

Runsaaksi kuvailtu alkoholinkäyttö ei kuitenkaan läpäise aineistoa, vaan muo-
dostaa tarkastelun arvoisen poikkeuksen. Pääsääntö on, että alkoholinkäyttöä 
ei tarinoissa varsinaisesti kuvailla, vaan arvioidaan hallinnassa olevaksi, mikä 
mielletään selviytymistä edistäväksi tekijäksi. Painotusta tukee, että työttömyy-
den aikana käyttötottumusten kuvaillaan suurimmaksi osaksi säilyvän ennal-
laan. 

melkein mieluummin sanois, että jotenkin pelkäs sitten enemmän sitäkin nii 

että jos täsä nyt lusikallisen alkoholia ottaa, niin tässähän rappeutuu ihan koko-

naan, kun oli valmiiks työtönkin.  (Nro 32, toimihenkilömies). 

Poikkeustapauksena aineistosta löytyy kuitenkin esimerkki alkoholin lisäänty-
neestä käytöstä työttömyyden alussa. 

kaljalla käynti kyllä maitto sillon alkuun, niinku harmitti se homma. Vois sa-

noa, että nyt on kyllä vähentynyt se, ne on jääny semmoset pahat tavat pois. 

Alkuun se oli semmosta menoo. Se oli varmaan semmosta nii, istuttiin jossain 

baarissa aina nii tai kylässä. Se oli sillon kylässä nii, että pelattiin päivä korttia 

välillä, et. Se oli muka alkuun olevinaan hauskaa. Kyllä sen huomas, että ei siitä 

mitään tuu semmosestakaan. Siihen kyllästy sit. Se on semmosta, että porukka 

 (Nro 31, toimihenkilömies). 

Voitaneen arvioida, että työttömyys on katkos elämänkulussa, jonka seurauk-
sena vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen laadun lisäksi muut käyttäytymismal-
lit ja toiminnan tendenssit tulevat ikään kuin tilannetestatuiksi. Seuraus ei näytä 
olevan aikaisemman käyttäytymismallin muuksi muuttuminen, vaan uomassa 
pysyminen tai voimistuminen. Näin ollen työttömyys olisi alkoholisoitumisen riski 
lähinnä niille, joilla riski oli jo ennen työttömyyttä olemassa. 

Tupakointia tutkimusjoukon jäsenet kuvailevat vähemmän kuin alkoholin käyt-
töä, eikä työttömyyden aikaisia muutoksia tuoda esiin. Vain tupakoinnin rahapu-
lasta johtuva väliaikainen vähentyminen tuodaan esiin. Oletettavasti tupakointia 
ei tiedostetuista terveydellisistä haitoista huolimatta mielletä alkoholin tavoin 
elämänhallinnan uhkaksi.  

Hyödylliseksi luokiteltavassa terveyskäyttäytymisessä mielenkiintoinen piirre on 
erityisesti naisten kuvailema itsestä huolehtiminen. Ehyimpien prosessien ku-
vaillaan käynnistyvän irtisanomisen aiheuttamasta kriisistä, mikä kyetään ko-
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kemaan mahdollisuudeksi pitää itsestä huolta. Terveyskäyttäytymisen kuvail-
laan muuttuvan tavoitteelliseksi toiminnaksi ja tietoiseksi selviytymisen keinoksi. 
Ajatuksena on itsensä hallitseminen edellytyksenä elämän hallinnalle. 

in ja tuntea kielteisiä tunteita. 

Puhkipuhumalla, kirjoittamalla ja itseni fyy-

sisellä väsyttämisellä luonnon parissa estin pahan mielen mykkyröiden kertymi-

 Uudet lohdutta-

i-

kelle uudelle. Minun on pakko pärjätä ja haluan ponnistella itseni vuoksi. Vai-

vannäön vastapainoksi saan elää omilla ehdoillani, vaalia kaikinpuolista psyko-

(Nro 4, toimittajanainen).  

Itsehoidon prosessin ja eheytymisen keskeisen sisällön kuvailee päällikkönai-
nen nro 12. Työttömyyden lähtökohtana on yksilöön kohdistunut epäoikeuden-
mukaiseksi koettu irtisanominen ja työuupumus. 

ä-

aivan tainnoksiin ja sitten oli pakko vaan elpy  
(Nro 12, päällikkönainen). 

Työttömyyden kuvaillaan alkavan mökillä vietetyllä lepojaksolla. 
 sain hieman hengähtää. Oli hauska saada ulkoilla ja 

(Nro 12, päällikkönainen). 

Virkistymisen jälkeen kuvaillaan luvussa 6.2.2 tarkasteltu ammatillisten kvalifi-
kaatioiden vahvistaminen, mikä voidaan nyt liittää itsehoidon prosessiin. 

n-

siosta. p-

pimisen ilo on sanoinkuvaamattoman hauskaa. Itsehallinnan oppiminen tässä 

vaikeassa elämäntilanteessa mielenkiintoista. Opettelen joka päivä kurssia ni-

meltä, miten selviän tästä masentumatta (Nro 12, päällikkönainen). 

Vuoden 1995 tarinassa, kaksi vuotta myöhemmin, kuvaillaan ylpeyttä ansiotyön 
aikaan verrattuna terveemmäksi kuntoutumisesta. Itsehoidon ja itsehallinnan 
ote kuvaillaan pysyvänä selviytymisen keinona. 

jotain sairausoireita, niin voin pysäyttää viisi minuut-

tia puoli tuntia. Kävellä ulos silloin kun haluan. Silloin kun aivoissa on liian ras-

kas paine niin voin pysäyttää toiminnan ja sillä lailla en ole sairastanutkaan ol-

lenkaan. Tämä on ihan hyvä malli van  (Nro 12, päällikkönainen). 

Myös miesten tarinoista löytyy itsehoidon kuvauksia siten, että ne ovat toiminta-
painotteisia ilman naisille tyypillistä henkistä piirrettä. 

r-

kytyksen jälkeen aloitin kuntoilun, johon kuuluu kuntosali 1-2 kertaa viikossa, 2-



201  
  

myös tarkkailemaan, mitä ja milloin syön. Kun ei ole rahaa kaikkiin paheisiin, 

niin on syytä todeta realistisesti, että elän paremmin, kun syön ja juon harki-

(Nro 13, päällikkömies). 

Miesten ja naisten eroissa on kysymys myös kertomisen tavoista. Vaikka mies-
ten tarinoista ei ole löydettävissä varsinaista itsensä henkistä vaalimista, sisäl-
tyy niihin runsaasti minäkuvan pohtimista.  

Tutkimusaineisto sisältää aineksia liikunnan tarkastelemiseen selviytymisen 
resurssina. Esimerkiksi luonnossa liikkumisen, on kysymys samoilusta, marjas-
tamisesta tai esimerkiksi valokuvaamisesta tai lähiympäristön muutosten tutkis-
kelemisesta, kuvaillaan tuottavan kokemuksia voimavarojen uusiutumisesta, 
itsensä kanssa viihtymisestä ja parantuneesta tasapainosta ympäristön kanssa. 
Siellä mahtavissa maisemissa viikon oleskeltuani, mielen tasapaino palautui ja 

tunsin olevani melkeinpä kunniallinen kansalainen. (Nro 27, päällikkömies). 

Tasapainottumisen kokemus tuodaan esiin myös fyysisen rasituksen ja henki-
sen hyvinvoinnin välillä yksin tai ryhmässä liikuttaessa. 
Lenkkeilystä olen saanut paljon fyysistä ja henkistä kuntoa, joka on ollut minul-

le todella hyväksi, sillä minun ei ole tarvinnut luopua totutuista harrastuksista, 

jotka ovat olleet terveellisenä kanssakäymisen muotona samanhenkisten ihmis-

ten kanssa.  (Nro 26, päällikkömies). 

s lääke lähes kaikkeen on ollut juokseminen, kuten aiemmassa kirjoituk-

sessani kerroin. Juokseminen vie masennuksen ja kirkastaa ajatukset ja lenkin 

jälkeistä hyvänolon tunnetta parempaa lääkettä en tiedä. Kaipaan ja rakastan 

lenkin ja jumpan jälkeistä hyvänolon tunnetta  kai se on minun "huumeeni .  

(Nro 10, päällikkönainen). 

Joissain tapauksissa liikunta kuvaillaan kilpailuhenkiseksi ja sen myötä koetaan 
mielihyvää myös tulosten saavuttamista. 

ie oon uinut kilpaa yläasteelle saakka ja se on edelleen kuntoilumuotona säi-

lynyt ja viime talvena täällä oli semmonen ui kesäksi kuntoon kampanja niin se 

oli jännä mie olin ainut nainen porukassa, mutta et meitä oli sama porukka, jot-

ka hallilla kävi ja kaikki oli työttömiä järjestään ja siinä sit tavattiin toisiamme ja 

et se uinti oli sellanen motivaatio, että siinä saadaan tulosta, kun ei missään 

muualla saad  (Nro 18, toimittajanainen). 

Harrastin paljon urheilua. Se auttoi mielenterveyttäni ja esti totaalisen romah-

tamisen. Olin myös hyvä urheilemaan ja pärjäsin loistavasti, joten siitäkin tuli 

iloja.  (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Viimeisenä liikunnan merkityksenä voidaan nostaa esiin pyrkimys jäsentää ai-
kaa ja rakentaa rytmiä työttömyydessä selviytymiseen.  

ihan ehdoton lähtökohta, että liikunta piti sen päivän kasassa, jos ei 

 (Nro 7, toimittajamies). 
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Työttömyydessä selviytymisen henkilöhistoriallisen näkökulman kannalta yksi 
piirre on, että liikuntaharrastusten työttömyyden aikaisen käynnistymisen tai 
määrällisen lisääntymisen kuvailevat ovat harrastaneet liikuntaa aktiivisesti jos-
sain aikaisemmassa elämänvaiheessa. Asetelma kuvaillaan vastakkaisesta nä-
kökulmasta kokemuksen ollessa kunnon huonontuminen. 
Fyysinen kunto meni alaspäin, vaikkei se koskaan nyt mikkää erikoinen ollut, 

että en mä mikään urheilijatyyppi ollut mutta niin viikoittaista lenkkeilyä on tullu 

harrastettua melko pitkälle, mutta sillo ei tullu ennää sitte lähettyä oikeastaan 

mihinkään ja sitte taas toisaalta se just että jouset meni astetta vähemmän kire-

älle löysemmälle niin se rytmistä tippuminenkin ja semmonen toi jossain määrin 

sitä semmosta fyysisen kunnon huononemista. (Nro 32, toimihenkilömies). 

Työttömyys ei kuvailujen perusteella näytä aiheuttavan suuria muutoksia liikun-
tatottumuksiin. Muutossuunnat ovat aikaisemman, mutta lakanneen liikuntahar-
rastuksen uudelleen käynnistyminen tai liikunnan lisääntyminen tai vähentymi-
nen entisestään työttömyyden aikana. Tämä toistaa alkoholinkäytöstä muodos-
tetun käsityksen työttömyydestä toimintamalleja testaavana katkoksena. Laa-
jempia johtopäätöksiä ei voida vetää, mutta se avaa näköalaa selviytymisen 
monitasoisuuteen. Työmarkkinoilla selviytymisen lisäksi on selviydyttävä itsensä 
kanssa. Kuvaillut itsehoidon menetelmät ovat keinoja henkisen ja fyysisen toi-
mintakyvyn ylläpitämiseksi, mikä edustaa aktiivisuutta silloinkin kun työmarkki-
noiden näkökulmasta tarkasteltuna tilanne voisi näyttää passivoitumiselta. 

 

6.4  Talous ja työttömyys  

Talouden ja työttömyyden kuvaileminen läpäisee aineiston runsaana sekä työt-
tömyyttä edeltäneenä että työttömyyden aikana. Lisäksi vuonna 1995 tutkimus-
joukon jäseniä pyydettiin erillisellä kyselylomakkeella (liite 5) ilmoittamaan tieto-
ja taloustilanteesta. Luvun tavoitteena on luoda mahdollisimman tarkka käsitys 
työttömyydestä aiheutuvan taloudellisen tilanteen muutoksesta ja sen seurauk-
sista.  

Rahasummat esitetään markkoina ja niiden yhteydessä suluissa euroina kuten 
koko raportissa siten, että perusteena on käytetty Tilastokeskuksen julkaisemia 
rahan ostovoimaa kuvaavia rahanarvokertoimia (Tilastokeskus: Rahanarvoker-
roin 1860 2009). Tämän perusteella aineiston sisältämät rahasummat on 
muunnettu vuoden 1995 markoista vuoden 2009 euroiksi. Sentit on pyöristetty 
lähimpiin euroihin paitsi peruspäivärahassa, jossa myös sentit on esitetty. 

 

6.4.1  Talous työttömyyden lähtökohtana 

Kuinka pärjätään taloudellisesti, on kysymys, jota tutkimusjoukon jäsenet kuvai-
levat pohtivansa miltei heti kun tieto ansiotöitä vaille jäämisestä on tullut ajan-
kohtaiseksi. Tällöin kuvaillaan, minkälaisen taloudellisen selviytymisen näkymän 
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ansiotyön loppuminen tai työuralle kiinnittymisen vaikeutuminen esimerkiksi 
opiskelemasta suoraan työttömäksi valmistumisena aiheuttaa. Yksikään tutki-
musjoukon jäsen ei työttömyyden alkamisen vaiheessa kuvaile varallisuutta, 
jonka varaan voisi tulevaisuuden rakentaa. Toisaalta yhdelläkään ei ole mahdol-
lisuutta työttömyyseläkkeen kaltaisiin järjestelyihin. Toisin sanoen ongelma koe-
taan todelliseksi, väistämättömäksi ja hankalaksi. 

Tulopuolella selviytymisen kuvauksia selvimmin erottelee ollaanko siirtymässä 
ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle vai sitä pienemmälle peruspäivärahalle. 
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan yhteydessä kuvaillaan talouden tiukentu-
mista niin, että jatkuvuus on turvattu.  

päivinäni. Kertaalleen olin opetellut luottokorttihuumassa elämisen ja sen jälkei-

set hiostusvuodet. Nyt vähäiset kulutusluottoni hoituivat helposti nollille ja asun-

toremonttilainani olisivat hoidetut. Molemmat poikani olivat ansiotyössä, vain 

(Nro 11, päällikkönainen). 

Peruspäivärahan varaan jäämiseen puolestaan liitetään arkiseen toimeentuloon 
liittyviä taloudellisia ongelmia.  

 en kuulunut ammattiliittoon, en saanut päivärahaa tai muuta vastaavaa 

i-

 (Nro 14, päällikkömies). 

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittymässä olevien tarinoissa ammattiliiton jäse-
nyyttä kuvaillaan myös eriarvoisuuden näkökulmasta. 

Minä pöhkö en kuulu edes journalistiliittoon, vaikka olen ollut yhtäjaksoisesti yli 

1/2 vuotta toimittajana. Liitto ei huolinut opiskelijaa jäseneksi ja möläytin jatka-

vani opintojani tiedekunnassa toimittajatutkinnosta valmistuttuani. Pienellä ove-

luudella, tarkalla harkinnalla ja pääluottamusmiehen neuvoilla olisi takuulla 

päässyt liittoon. Eipä sitä juuri valmistuneella raakileella ole tietoa liittoasioista. 

Siispä kituutin Kelan "suolarahalla" jatkossa.  (Nro 20, toimittajanainen). 

on tosi hyvä, mutta sitten nää, 

jotka Kelan päivärahalla on niin kyllähän melkoisia taiteilijoita ovat, jos niillä sel-

viävät ja eivät selviä siinä tulee tavallaan vääryys, että ei kaikilla oo vält-

tämättä mahdollisuutta päästä silleen töihin, että saisi sen ansiosidonnaisen.  
(Nro 18, toimittajanainen). 

Menopuolella velkojen merkitys alkavan työttömyyden tilanteessa on keskeinen. 
Jos velkoja ei ole, liittyy siihen käsitys taloustilanteen hallittavuudesta. Jos vel-
kaa on, liittyvät siihen kuvaukset taloudellisista ongelmista. Merkittävin talouden 
kiristymisen aiheuttaja on asuntolaina, mutta myös opinto- tai autolaina voidaan 
kokea ongelmana. 

al

niin velkaiselle ihmiselle kuin minä, asuntovelkoineni ja muine velkoineni. On-
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neksi minulla oli jotain takataskussani ja selvisin jotenkin siihen saakka, kun 

 (Nro 10, päällikkönainen). 

t-

tömästi esiin taloudellinen hätäni, että millä minä maksan velkani? Tuon ajatuk-

sen jälkeen alkoivat lihakseni raueta ja olin melkein shokissa. Tulevaisuuteni 

olin rakentanut säännöllisten ansioiden varaan. Työttömäksi jäävällä ihmisellä 

sortuvat ne perustekijät, joiden varaan hän on elämänsä rakentanut. Työttö-

 (Nro 26, päällikkömies). 

sänä velkaa yhteensä vähän vajaa 80 000 

markkaa (16 752 euroa), joka ei ole paljon, mutta lainanhoitokulut ovat vuodes-

sa n. 23 000 markkaa (4 816 euroa) ja tulot n. 30 000 markkaa (6 282 euroa) 
nettona eli täytyy yrittää olla melkoinen fakiiri piristääksee (Nro 34, 
toimihenkilömies). 

Työttömyyden aiheuttama taloustilanteen arvioitu ja koettu muutos on yhtey-
dessä ansiotyön aikaiseen rahankäyttöön, jolle on tutkimusjoukossa tyypillistä 
kuvailtu taloushuolista vapaa elämä.  

 on tai ei ole, kyllä jotenkin pärjä-

tään. Mutta nyt kaikki oli yksin minun varassani, koko perhe, koko tulevaisuus. 

(Nro 1, toimittajanainen). 

Työttömyyttä edeltäneen taloudellisesti turvatun elämän kuvailuissa on kuiten-
kin eroja siinä, kuinka rahaa on käytetty. Toisaalta kuvaillaan viihdekulutusta ja 
kulutusluottoja sisältävää huoletonta elämää. 
Työttömänä joutuu likipitäen kaikkea ajattelemaan rahan kautta. Siten ei todel-

lakaan tarvinnut tehdä silloin, kun sai työstään 7-8 tuhatta kuukaudessa (1 466
1 675 euroa): sillä maksoi kevyesti laskut ja ruuan sekä summasta jäi vielä pal-

jolti harrastuksiin, huvituksiin ja mielitekoihin.  (Nro 20, toimittajanainen). 

vostanut rahaa ja tavaraa, pikemminkin halveksinut 

ihmisiä, jotka niitä palvoivat. Mutta mahdollisuus kuluttaa, tuhlata penniä venyt-

tämättä oli ollut minulle samaa kuin vapaus. Rahattomuus oli kuin kahlevanke-

ut (Nro 7, toimittajamies). 

Ja toisaalta kuvaillaan säästäväistä elämäntyyliä.  
Minä olen aina ollut omassa elämässäni nuuka. En siksi, että olisin halunnut 

koota omaisuutta, vaan siksi, että se on minusta ollut tarkoituksenmukaista ja 

oikein.  (Nro 21, toimittajanainen). 

Alkavan työttömyyden asetelma voidaan tiivistää siten, että irtisanomisen seu-
rauksena elämänuraan mahdollisesti muodostuvaa katkosta ja sen syvyyttä 
kuvaillaan konkreettisimmin taloudellisten tekijöiden perusteella. Tällöin talou-
den heikentyminen toteutuu työttömyyden seurauksena joka tapauksessa, min-
kä jälkeen kysymys on tulopuolella ennen muuta ansioturvan ja menopuolella 
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ennen muuta velkojen muodostaman yhtälön ennustamien absoluuttisten muu-
tosten lisäksi siitä, missä määrin asetelman arvioidaan uhkaavan normaaliksi 
koettua ja tulevaksi suunniteltua elämänkulkua. 

Taloustilanteen heikentymisellä kuvaillaan yhteys henkiseen hyvinvointiin. Tyy-
pillisiä seurauksia ovat pelko ja huoli tulevaisuudesta. Myös toiminnan hetkelli-
nen lamautuminen kuvaillaan talouden heikentymisen näkymän yhteydessä, 
mutta tyypillisintä on aktiivinen toiminta ongelmien ratkaisemiseksi. Kun varalli-
suutta ei kuvailla olevan niin, että sen varaan voisi tulevaisuuden rakentaa eikä 
eläkkeelle pääsy ole mahdollista, kuvaillaan etsittävän taloudellisen tulevaisuu-
den rakentamiseksi muita työmarkkinoiden, yrittämisen, irtisanomiskorvausten 
tai elämäntyylin pohjalta tavoiteltavissa olevia ratkaisuja. 

 

6.4.2 Talous ja työttömyydessä selviytyminen 

Tutkimusjoukon jäsenten taloudellista tilannetta voidaan hahmottaa kyselylo-
makkeen (liite 5) perusteella siten, että henkilökohtaiset tulot vaihtelevat työttö-
myyden aikana nollasta markasta noin 10 000 markkaan (2 094 euroa) kuukau-
dessa. Keskimääräinen tulotaso on noin 4 300 markkaa (900 euroa) kuukau-
dessa. Päälliköiden tulotaso on korkeampi kuin toimittajien. Miesten tulotaso on 
korkeampi kuin naisten. Työuralle kiinnittyneiden tulotaso on korkeampi kuin 
työuralle kiinnittymässä olevien. Näin ollen voidaan toistaa käsitys, että mahdol-
lisuus toimia freelance-markkinoilla ei merkitse tutkimusjoukon toimittajille ta-
loudellisen selviytymisen toteutumista. 

Ryhmäkohtaisten tuloerojen taustalla on työuralla saavutettu palkkataso. Se 
huomioon otettuna tutkimusjoukko jakautuu työttömyyden aikaisten tulojen suh-
teen pääasiassa kahteen ryhmään eli ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan 
ja sitä pienemmän peruspäivärahan saajiin. Niiden lisäksi muita tulomuotoja 
ovat yritystulot, ansiotyötulot, opintotuki, kotihoidontuki, asumistuki ja eräät 
muut sosiaalituet sekä työttömyys- ja vanhuuseläke. Korkeimmat ilmoitetut tulot 
muodostuvat yritystoiminnassa. Tulottomuuden taustalla on puolison tulojen 
huomioon ottaminen perusturvan tasoa määriteltäessä. Edellä oleva osoittaa 
pelkkien tukinimikkeiden perusteella kuinka monella tavalla yhteiskunnan suo-
dattavat mekanismit voivat olla yhteydessä tutkimusjoukon jäsenten kuvaile-
maan arkeen työttömänä. Esimerkiksi ammatillisen työvoimakoulutuksen aikana 
saadun aikuisopintorahan kuvaillaan väliaikaisesti korottavan tulotasoa. 

Tärkein suodattava mekanismi tutkimusjoukossa on työttömyysturva. Ansiosi-
donnaisen päivärahan saajien nettokuukausitulot vaihtelevat 3 300 markasta 
(691 euroa) 6 400 markkaan (1 340 euroa), kun peruspäivärahan saajien tulo 
on noin 1 900 markkaa (398 euroa) kuukaudessa ilman lapsikorotuksia. Viitteen 
nykyhetkeen voi vetää peruspäivärahan päiväkorvauksen mukaan, joka tutki-
musajanjaksona oli ensin 116 markkaa (24,29 euroa) nousten 118 markkaan 
(24,71 euroa) päivässä. Vuonna 2011 peruspäiväraha oli 25,74 euroa.  
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Tutkimusjoukon jäsenten veloista on kyselylomakkeen (liite 5) perusteella tie-
dossa velan muodon lisäksi useimmissa tapauksissa myös eksakti summa. 
Suurin mainittu asuntolaina on 250 000 markkaa (52 350 euroa). Varallisuudes-
ta on käytettävissä niin ikään tieto, jos sen koetaan helpottavan selviytymistä. 
Kun näitä tietoja vertaillaan tarinoissa kuvailtuihin taloudellisiin asetelmiin, voi-
daan muodostaa melko konkreettinen käsitys tutkimusjoukon jäsenten taloudel-
lisen tilanteen ja työttömyydessä selviytymisen yhteydestä. 

Tutkimusjoukon jäsenten työttömyyden alun ensimmäisiä kuvailtuja toimenpitei-
tä oli laskelmien laatiminen siitä, miten rahat ja varat riittävät tulevalla työttö-
myysturvan mukaisella alemmalla tulotasolla vastaamaan menoja ja velkoja. 
Arviot vaihtelivat suhteellisen kunnossa olevasta taloustilanteesta katastrofiin.  

Myös työttömyyden aikana suhteellisen kunnossa oleva taloustilanne kuvaillaan 
yhteydessä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saamiseen ja hallinnassa 
oleviin velkoihin. Se merkitsee ansiotyöhön nähden tulojen putoamista siten, 
että taloudellinen sopeutuminen kuvaillaan välttämättömäksi, mutta ei hallitse-
mattomaksi tai kohtuuttoman suureksi muutokseksi elämäntilanteessa.  

eriaatteessa jou-

tunut tinkimään, että kuitenkin ansiosidonnaisella oon ollut sen ajan.  (Nro 18, 
toimittajanainen). 

Ekonomisia ongelmia ei ole, tosin irtainta rahaa ei ole, mutta mitään oleellista 

emme ole joutuneet jättämään pois  (Nro 8, toimittajamies). 

Ylimääräisistä ja ei välttämättömiksi koetuista menoista luopumisen ohella ku-
vaillaan ansiosidonnaisella päivärahalla elettäessä säästämistä ja menojen ai-
kaisempaa tarkempaa kurissa pitämistä. 
Automaattisesti työttömyys myös rajoittaa olemista ja elämistä. Taloudellinen 

tilanne estää vähänkään isommat hankinnat ja matkustelun ulkomailla. Samoin 

joutuu aina tarkkaan harkitsemaan, ostaako uuden paidan vai käykö esimerkiksi 

elokuvissa.  (Nro 23, toimittajamies). 

Olimme tottuneet siihen, että kun olimme molemmat töissä, niin sitä ostettiin 

aina mikä sattui sillä hetkellä miellyttämään, vaikka emme ole koskaan tuhlarei-

ta olleetkaan. Kyllähän sen jokainen ihminen voi päätellä mielessään kuinka 

järjestät taloutesi asiat, kun palkkaa alennetaan yks kaks 60 prosenttia. Meillä 

aloitettiin huushollissamme kova kulujen karsintaohjelma. Pienensimme vakuu-

tuksia, söimme päivittäin puuroa, emme ole tarvinneet ostaa paitoja minulle ja 

tuskin tulen uusia paitoja enää tarvitsemaankaan, samoin on pukujen, villatak-

kien, neulepaitojen ym. käyttötarve on ratkaisevasti vähentynyt. Lenkkitossuja-

kaan en ole tarvinnut ostaa tämän kolmen vuoden aikana. Monot olen kyllä jou-

tunut hankkimaan, mutta suksien hankintaa olen tarkoituksella siirtänyt.  (Nro 
26, päällikkömies). 
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n 3000 4000 markalla (628 838 euroa) kuukaudessa on vaikeaa, var-

sinkin kun on tottunut suurempiin tuloihin. Kauppaan menen lappu kädessä. 

Heräteostot ovat historiaa. Hyvästit olen sanonut vaate, huonekalu ym. kaupoil-

(Nro 6, toimittajanainen). 

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan varassa elämiseen sisältyvä niukkuus koe-
taan rajoittavana, mutta pakon edessä siedettävänä tilanteena. Kuvailtuja talou-
dellisen sopeutumisen eli menotason leikkaamisen keinoja kootusti esitettynä 
ovat esimerkiksi kestokulutushyödykkeiden ostamisesta luopuminen, ruokame-
noista tinkiminen, luonnon antimien hyödyntäminen, terveydenhoitomenoissa 
säästäminen, vaatteiden valmistaminen itse, harrastuksista ja matkustelusta 
luopuminen, lehtitilausten lakkauttaminen sekä saunomisen vähentäminen. Li-
säksi kuvaillaan kuinka tärkeimmät laskut maksetaan ensin ja vähemmän tär-
keät sitten kun tärkeitä ei ole enää rästissä. Tärkeys on kuitenkin suhteellista, 
esimerkiksi lääkärilaskuja saatetaan kuvailla jätettävän maksujonoon ja lääkä-
rissä käyntejä vältettävän. 

Ansiosidonnaisen päivärahan 500 päivän jaksosta kuvaillaan muodostuvan työt-
tömyyden pitkittyessä elämänkulkua jäsentävä rytmi. Tulotason putoaminen 
peruspäivärahalle koetaan uhkana, ja se halutaan estää, mikä on mahdollista 
toteuttaa kuuden kuukauden työllistymisellä tai työvoimahallinnon järjestämään 
tukityöllistymiseen tai ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistumisella. Nii-
den jälkeen ansiosidonnaisen työttömyysturvan maksatus alkaisi alusta. 

iosidonnainenkin loppuu, kuinka sitten pärjä-

tään. Aina sama lopputulos  ei mitenkään. Mutta onneksi sitä en ole vielä jou-

tunut kokemaan. Aina kun on häämöttänyt päivien loppuminen olen onnistunut 

saamaan työtä nollatakseni taas päivät. Työttömyyden taas alkaessa lasken 

hyvin tarkkaan päivät minne saakka riittää tällä kertaa. Ansiosidonnaisen pää-

töksen saatua on kuin saisi työsuhteen, joka kestää nyt niin ja niin kauan. Elä-

 (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Elämään kuvaillaan rakentuvan epävakaa perusvire, jossa taloudellinen romah-
dus on jatkuvasti taustalla tai tulevaisuudessa uhkaamassa. Ansiosidonnaisen 
päivärahan jatkumisen yhteydessä kuvailtu helpotus voidaan suhteuttaa siten, 
että peruspäivärahalle putoamisen sijaan voidaan varmuudella tietää sitä suu-
remman vaikka riittämättömäksi koetun tuen jatkuvan 500 päivää eteenpäin.  

Se, mitä ansiosidonnaisen päivärahan saajat pelkäävät, on osalla tutkimusjou-
kon jäsenistä vastassa työttömyyden alkaessa. Peruspäivärahalla elämisen ku-
vauksille on tyypillistä ongelmat välttämättömien menojen kattamisessa, jolloin 
kuvaillaan absoluuttisen kurjistumisen ja köyhyyden piirteitä. 

(24,29 euroa) työttömyyskorvauksella on enemmän 

kuin vaikeaa  Ainakin itsestäni tuntuu joskus kun ketturoin yöllä tuntikausia 

nälissäni, etten seuraavana päivänä enää voi  (Nro 25, pääl-
likkönainen). 
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Kun saamme rahaa kumpikin samalla viikolla, niin käytännössä rahaa on aina 

riittävästi sillä viikolla. Toinen viikko, se rahaton, on tietynlaista kitumista ja alas-

tomien lounaiden aikaa. Jos sattumoisin rahaa on jäljellä vaikkapa kaksi sataa 

(41,88 euroa), vaatii melkoista mielikuvitusta saada se riittämään 7 päiväksi. 

Rahattomana viikkona laskuja siirretään ja syömisessä pihdataan. Pöydän an-

timiin kuuluvat tällöin sekavihannekset, tonnikala, riisi, makaronit...Toisinaan 

kaikki on loppu. Silloin viemme videot, cd:n tai kameran kanikonttoriin tai lai-

naamme rahaa tutuilta. Joskus äitini avustaa satasella tai parilla. (20,94 ja 
41,88 euroa) Oikein tiukassa tilanteessa joudumme nöyrtymään ja kerjäämään 

seurakunnan diakonissalta raha- tai ruoka-avustusta (n. 1-  (Nro 
20, toimittajanainen). 

Taloudellinen liikkumavara pienentyy olennaisesti peruspäivärahalla elettäessä, 
minkä lisäksi tilanne kuvaillaan labiiliksi ja herkäksi pienille absoluuttisille muu-
toksille. Elämisen epävarmuus ei enää painotu uhan kokemiseen, vaan se on 
koettua arkista todellisuutta ja näkymä taloudellisten resurssien supistumisen 
kierteestä kohti köyhyyttä.  
Mutta raha on todella saneleva elementti nykyisessä tilanteessa. Keskeisin 

piirre rahakysymyksessä on eritoten se, miten saada se riittämään ja mistä sitä 

mahdollisesti voisi kehittää lisää. Jokapäiväinen peruseläminen on muotoutunut 

pyristelyksi, jonka pieninkin lisälasku voi muuttaa kurimukseksi. Niukkuus sane-

lee ehdot rutiineille, ja näin myös tarjousten seuraamisesta on muodostunut yksi 

päivän vakiotoiminta.  (Nro 20, toimittajanainen). 

toimeentulo täytyis olla, että pystyy ottaan rauhalli-

sesti, koska tuota tiukka taloushan se rauhallisuuden kadottaa ja toinen homma 

on, että jonkunmoinen toimeentuloturva täytyy eläkkeelläkin olla ja niin kauan 

kuin siihen voi ite vaikuttaa sen määrää, niin pyrkis tietysti vaikuttamaan. Isäni 

ja äitini kuuluivat siihen luokkaan, jotka jäivät vaan sille perusosalle ja se oli kyl-

 (Nro 16, päällikkömies). 

un ansiosidonnainen päiväraha päättyi ja rupesin peruspäivärahalla ole-

maan niin huomasin että ei se nyt niin kauheeta sekään ole että kyllä toimeen 

silläkin tulen ja näin mutta toki sitä ajatteli pitemmällä tähtäyksellä että jos se 

olis vuosia jatkunut pelkästään niin pienillä tuloilla oleminen niin toki sillä sitten 

ois ollut vaikutuksia et sillä rahalla nyt tulee sillain päivästä päivään auttavasti 

toimeen mutta ei sillä tehdä mitään isompia hankintoja, että kyllähän sitä köy-

 (Nro 33, toimihenkilömies). 

Taloudellisen tilanteen yhteys työttömyydessä selviytymiseen voidaan arvioida 
siten, että heikentynyt talous rajoittaa työttömän toimintamahdollisuuksia ja oh-
jaa toimintaa pakkoasetelmina esimerkiksi vanhuuden toimeentulon turvaami-
sen tavoittelemiseen. Tutkimusjoukon ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa 
saavat ovat peruspäivärahaa saavia tai ilman tuloja olevia paremmassa ase-
massa. Selviytymisen kannalta tärkeää on, että näissä asetelmissa työmarkki-
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noille suuntautuvan toiminnan kuvaillaan jatkuvan, mutta taloustilanne voi myös 
muodostua niin vaikeaksi, että siitä tulee työttömyyden aikana suurin ongelma, 
jolloin voimavarat keskitetään sen ratkaisemiseen ja työmarkkinoilla toimiminen 
jää siksi ajaksi toissijaiseksi. Tällainen asetelma kuvaillaan aineistossa asunto-
velkojen hoitamisessa koettujen ongelmien suhteen. 

Kotitalouden kiristymisen keskeisimmän yhtälön kuvaillaan muodostuvan tulojen 
ja menojen rinnalla oman pääoman ja velkapääoman suhteesta. Tilanne kuvail-
laan vaikeimpana silloin, kun velkapääoma on suurempi kuin oma pääoma. 
Tämä oli mahdollista tavallisissa kotitalouksissa 1990-luvun alkupuolella, jolloin 
asuntojen hinnat putosivat jyrkästi lamaa edeltäneistä hinnoista. Jos asunto oli 
pankkien lainoituskäytännön mahdollistamana rahoitettu pääosin tai kokonaan 
velalla, saattoi syntyä tilanne, jossa myynnin jälkeen jäi velkaa maksettavaksi. 
Toisaalta asunnon myyminen saattoi olla aikaa vievää. Asumisen ja asuntolai-
nan hoitamisen järjestely-yritys asuntokaupalla saattoi muodostaa talouden ro-
mahtamisen riskin. 

että saisin itse myytyä asunnon. Sillä jos nyt joutuisin antamaan asunnon välit-

täjälle myytäväksi, joutuisin niin pahasti miinukselle, että en selviäisi (asuntojen 

hinnat alueellamme olivat lähteneet laskuun) Voin sanoa, että kuukaudet en-

nen asunnon myyntiä lokakuusta huhtikuun alkuun olivat vaikeimmat koko työt-

tömyyteni aikana niin taloudellisesti kuin muutenkin. Elin kuin kauheassa paina-

 (Nro 10, päällikkönainen). 

Tapahtumien kuvailuun sisältyy absoluuttisen kurjistumisen piirteitä. 

lainoihin ja laskujen maksun lykkääminen oli tavanomaista. Jouduin soittele-

maan jatkuvasti joka paikkaan ja pyytämään lisäaikaa ja aika kauan se onnis-

tuikin. Ruokaankaan ei ollut kunnolla rahaa, laskin jopa leipäpalat. Yritin pitää 

huolen, että tyttäreni söi kunnolla, jotta jaksaisi olla koulussa. Minulla oli usein 

nälkä, mutta e (Nro 10, päällikkönainen). 

Kun taloudelliselle tappiolle jäämisen uhan asetelmaa tarkastelee suhteessa 
muuhun aineistoon, on siinä olennainen ero siihen nähden, että asunnon myyn-
nistä jää rahaa talteen tai että myyntituloilla pystytään hoitamaan velat ja edel-
leen asumaan omistusasunnossa. 

 000 mk (76 432 euroa). Maksoimme 

siitä seitsemän vuotta sitten 320 000 mk (69 009 euroa). Välillä myytiin samasta 

taloyhtiöstä samanlaisia asuntoja hintaan 700 000 mk (146 582 euroa), minkä 

(Nro 13, päällikkömies). 

kun olin asunnon ostanut velaksi ja silloin oli aika paljon velkaa jäljellä ja mähän 

jouduin sit tekemään sellasen asunnon vaihdon. Eli ostamaan vähän halvem-

man asunnon ja lyhentää sitä velkaa vähän rutommin pois kuin mitä maksuoh-
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jelma olisi määrännyt mutta kyllä mä siitäkin selvisin ja sain velan maksettua 

pois että sekä Mutta kyllä se mulle oli ehdottomasti paras 

ratkaisu että mä en muutenkaan ikinä ole tykännyt velasta enkä halua sitä mie-

lellään enää ikinä ottaa. Se oli kyllä kauhea helpotus kun siitä pääsi eroon.  
(Nro 33, toimihenkilömies). 

Asuntovelkaongelman ratkeamisen kuvaus tuo esiin tutkimusjoukolle yhteisen 
asumiskulujen merkityksen selviytymisen määrittymisessä. 

puoliani ja säilyttää malttiani, niin olisin taatusti menettänyt kaiken. Mutta nyt 

meillä on uusi koti, isompi koti ja minulla on merkittävästi pienemmät asumis-

menot, vaikka asuntomme on huomattavasti isompi kuin entinen. Kaiken tämän 

jälkeen kun lasken kaiken, niin minulta menee asuntoon kuukaudessa n. 2000 

markkaa (419 euroa) vähemmän kuin ennen. Se on työttömän rahoissa paljon. 

Pystyn hoitamaan muut lainat ja maksut nyt paremmin ja voimme vähän elääkin 

 (Nro 10, päällikkönainen). 

Taistelun voittamisen vertaus liittyy pankkiin, joka kuvauksen mukaan on välillä 
katkaisemassa lainoitusta. Riski kodin menettämisestä siten, että siitä saatavien 
tulojen jälkeen velkaongelmat olisivat jatkuneet, kuvaillaan todelliseksi. Ammat-
titaustan ja selviytymisen yhteyttä tarkasteltaessa tapaus antaa yhden lisäviit-
teen. Päällikkönainen nro 10 oli ansiotyössä tekemisissä pankkien ja rahoituk-
sen kanssa. Hän on tutkimusjoukon ainut jäsen, joka kuvailee menevänsä 
pankkiin neuvottelemaan aina oman ehdotuksen kanssa lainoituksen järjestä-
misestä. Lisäksi hän kuvailee pyrkivänsä valitsemaan pankista henkilön, jonka 
kanssa ehdotuksensa pohjalta neuvottelee. Oletettavasti työuralla hankittu tieto 
pankkien toiminnasta tukee lainajärjestelyjen aikaansaamista. 
Se ainakin on varmaa, että jos et selvitä asioita ja vaadi oikeuksiasi, niin sinua 

retkutetaan todella pahasti. Minä onneksi pidin puoleni, olen aina pitänyt, sain 

asiat kuntoon, saan pitää kotini ja minulla on taas aikaa järjestellä rahaa seu-

raavaan maksuun. Sydämeltäni putosi kivi ja tuntui, että oli to  (Nro 
10, päällikkönainen). 

Aineistossa ei kuvailla tapausta, jossa asunto pakkohuutokaupattaisiin tai asun-
non myynnin jälkeen olisi jäänyt velkaa maksettavaksi. Tällaista työttömyyspol-
kua ei siten voida tarkastella. Talouden romahtamiseen johtamassa oleva vel-
kaongelma kuvaillaan kuitenkin opintolainoituksessa. Kun opintojen jälkeen 
edessä on työpaikan sijaan työttömyys, kuvaillaan tilanne, jossa opintolainan 
maksuun ei ole varaa. Jos pankki päättää käyttää lainan valtiontakausta, siirtyy 
perintä valtiolle, mikä voi merkitä ulosottoa ja lainakelpoisuuden menettämistä. 

 000 (20 
940 euroa) ja korot nostaa summaa koko ajan, vaikka vouti joskus jotain nyh-

tääkin. Saisi puolestani tuo valtion velkakin vanhentua tietyn ajan kuluessa, tai 

 (Nro 20, toimittajanainen). 
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l-

ta peritään sit joskus. Aika pahana  (Nro 31, toimihenkilömies). 

Työuralle kiinnittymisen vaikeutumisen rinnalle alkaa kehittyä taloudellisia vai-
keuksia, joilla voi olla pitkäaikaisia ja laajentuvia seurauksia. Lähtökohta tule-
vaisuuteen on talouden suhteen negatiivinen, millä kuvaillaan olevan yhteys 
myös henkiseen hyvinvointiin. Selviytymisen koetaan opintovelkaongelman ta-
kia vaikeutuvan, vaikka kyseessä pitäisi olla yhteiskunnan tukimekanismi. 

Tutkimusjoukossa on yksin eläviä ja perheellisiä jäseniä, joista osalla on huollet-
tavia lapsia. Suurimmat talousvaikeudet kuvaillaan yksinhuoltajien ja yksinelävi-
en tarinoissa kuten esimerkiksi päällikkönaiset nro 10 ja 25, mutta toisaalta on-
gelmattomiksi koetut asetelmat kuvaillaan yksinelävien tarinoissa kuten esimer-
kiksi työuralle kiinnittyvä toimihenkilömies nro 33 ja toimittajanainen nro 21. Nii-
den väliin jäävät perheellisten talouskuvaukset. Erot ovat edelleen suureksi 
osaksi yhteydessä joko ansiosidonnaisen työttömyysturvan tai peruspäivärahan 
saamiseen sekä velkoihin. Lisäksi perheasetelmassa voidaan nähdä kaksi ku-
vailtua taloudellista selviytymistä erottelevaa tekijää. Ensimmäinen muodostuu 
sen perusteella onko vanhemmista toinen vai molemmat työttömänä. 
Meillä perheessä on edelleen se onnellinen tilanne, että puolisoni on vakitui-

sessa työssä. Itse olen koko työttömyysaikani saanut joko ansiosidonnaista päi-

värahaa tai sitten sitä palkkaa, joka minulle on työstä kuulunut. Mikäli palkka on 

jäänyt ansiosidonnaista pienemmäksi, ammattiliittoni on maksanut minulle niin 

sanottua soviteltua päivärahaa. Kuulostaa kohtuulliselta, mutta totuus on kam-

mottava. Olen joutunut ja onnekseni myös osannut tinkiä monista menoista, 

muuten olisikin hukka perinyt. (Nro 5, toimittajanainen). 

Miehen palkka menee lähes kokonaan asuntolainan lyhennyksiin ja korkoihin 

ja minä koitan sitten maksella muut. Kolmen viikon välein maksan mitä milloin-

kin pystyn ja kerran kuukaudessa tulevasta lapsilisästä pystyy aina maksamaan 

taas yhden laskun eteenpäin.  (Nro 30, toimihenkilönainen). 

työpaikkaansa, olisi perheemme ollut enemmän kuin 

pulassa.  (Nro 15, päällikkömies). 

Kysymys on sinnitellen pärjäämisestä ja käsityksestä joutua ahdinkoon, jos puo-
liso jäisi työttömäksi. Käsitykselle löytyy vertailukohta perheen molempien tu-
lonsaajien työttömyyden kuvauksesta.  
Vuokrat ja pankkilainat jotenkin pystymme maksamaan, mutta kaikkia laskuja 

ikävä kyllä millään ei! Mies on tänä vuonna joutunut olemaan paljon pakkolomil-

la, joten ulosottomieskin saa lisää töitä. Rahat ei kerta kaikkiaan riitä kaikkeen 

pakolliseen. Siellä ne velat kasvavat korkoa valtion hoivissa, joten velkavankeus 

senkun kasvaa vaan. Tuntuu siltä, että (Nro 
28, toimihenkilönainen). 



212  
  

Esiin piirtyvä ero perheen toisen tulonsaajan ja molempien tulonsaajien työttö-
myyden välillä ei välttämättä ole suuri, mutta tietty kurjistumisen raja ylitetään 
silloin, kun laskuja ei enää pystytä hoitamaan. Lisäksi merkille pantavaa on, että 
kysymys on toisen tulonsaajan työttömyyden rinnalla toteutuvasta toisen tulon-
saajan lomautuksesta. Näiltä osin aineisto on myös rajallinen. Se ei sisällä ku-
vailua perheen molempien huoltajien pitkään jatkuvasta työttömyydestä, eikä 
siitä, miten yhteiskunnan suodattavat mekanismit olisivat silloin toimineet.  

Toinen perheitä erotteleva tekijä muodostuu huollettavista lapsista.  
Nykyään hankitaan vain mitä todella tarvitsee. Tärkeintä on, että lapsilla on 

puhdasta ja ehyttä päälle pantavaa. Itse pärjää hyvin vähällä. Ruoka ja oman 

kodin lämpö riittää. Ja jos ulosottomiehen saa pysymään loitolla niin silloin kaik-

ki on hyvin. Myös lapset ovat oppineet, että meidän perheessä ei juostakaan 

joka muotivirtauksen perässä. Ovat sopeutuneet siihen aivan hyvin ja ymmärtä-

vät mitä työttömyys merkitsee. Huokaavat joskus, että me kun ollaan niin köy-

 (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Lasten harrastukset maksavat, mutta niitä en edes halua mitata rahassa.  (Nro 
5, toimittajanainen). 

Perheissä käynnistyy tyypillisesti toimintamalli, jossa vanhemmat huolehtivat 
lasten tarpeista ja tinkivät omista. Sen rinnalla voidaan huolehtia myös aikuisis-
ta lapsista. 
Kaikkein eniten minua ja vaimoani rasittaa jo etukäteen, että millainen tulevai-

suus tytöillämme on, kun he valmistuvat kumpikin työelämään.  (Nro 26, pääl-
likkömies). 

Minä jelppaan niin paljon kuin pystyn, että mulla ei oo mittään itellä. Myö pärjä-

tään kunhan saahaan maitoa, leipää ja juustoa. Perunoita kasvaa omassa pel-

lossa. Yritettään jelpata niin paljon kuin mahdollista. Mummukin ihan kohtalai-

(Nro 27, päällikkömies). 

Parisuhteissa elävien kuvailuissa osa on myös puolison tuloilla, jotka voivat toi-
mia perusturvana tai olla peruste työttömälle maksettavien sosiaalietuuksien 
leikkaamisessa. Samalla aukeaa yhteys talouden ja perheenjäsenten keskinäis-
ten asemien ja vuorovaikutuksen välille. 
Puhuttiin kuinka on toisen (vaimon) armoilla. Elää toisen tuloilla.  (Nro 32, toi-

mihenkilömies). 

Nykytilanteessa kun vaimo joutuu yksin työpanostaan lisäämällä hankkimaan 

perheemme elannon, tuntee kieltämättä itsensä kehnoksi sivulliseksi, kiviriipak-

 (Nro 16, päällikkömies). 

Täytyy tässä yhteydessä tunnustaa, että miehen palkalla on eletty. Hän on siis 

ollut sponsorini. Toisaalta hänkin on saanut harrastaa omiaan, kun olen huoleh-

tinut tyttäristä ja pääosin taloudestakin itsekseni. (Nro 22, toimittajanainen). 
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Työttömyyden seurauksena heikentyneen talouden ei pelkästään kuvailla vai-
keuttavan arkista elämää, vaan myös kaventavan ja rajoittavan toiminnan, te-
kemisen ja selviytymisen mahdollisuuksia.  
Kuinka voi pitkäaikaistyötön, joka saa käteensä vain vajaat 2 000 markkaa 

(419 euroa) kuukaudessa, etsiä työtä? Siitä nimittäin aiheutuu pian melkoisesti 

posti, puhelin, kopiointi ja matkakuluja. Eikö kenenkään päähän ole pälkähtänyt, 

että työnhaku maksaa? Puhumattakaan siitä, että asian hyväksi ymmärrettäisiin 

tehdä jotakin.  (Nro 25, päällikkönainen). 

 (yrittäjänä), mutta matkustaminen ympäri maata on 

(Nro 13, päällikkömies). 

niin mitään ei pysty yrittämään tai harrastamaan. Kun sanot pankissa, että saat 

vain työttömyyskorvausta, niin luukku lupsahtaa nenällesi eikä kukaan halua 

taata tai muutoin auttaa työtöntä. Vain raha ei rukoile. On turha puhua, miksi ne 

(Nro 17, päällikkömies). 

u-

eella. Ennen työttömyyttä pystyimme matkustamaan aika lailla, nyt emme ole 

(Nro 10, päällikkönainen). 

Tutkimusaineisto antaa ilman yleistämisen mahdollisuuksia viitteitä siitä, että 
paluu työttömyydestä ja siihen liittyvien mahdollisten erilaisten sosiaalitukien 
parista takaisin ansiotyöhön ei välttämättä tarkoita ongelmien ratkeamista tai 
kokemusta selviytymisestä.  

h-

den pienen lapsen yksinhuoltajana saada verotettavaa tuloa kuusi tonnia vai 

kymmenen. Ero on noin nolla, jos lasketaan päivähoitomaksut ja asumistuet 

 (Nro 1, toimittajanainen). 

e oli jännä huomata, että sitten kun oli puoli vuotta töissä (velvoitetyö), että se 

mitä saat käteen oli vähemmän kun mitä sait liitosta eli tää oli just tää että tuntu 

hieman vaikealta löytää sitä työnteon motiivia, että miksi minä olen täällä.  (Nro 
18, toimittajanainen). 

 800 (377 euroa) netto yrittäis elämässä 

pärjätä. Eihän siitä tulis mitään. Sillon sitä haaveili, että pääsis töihin ja muuta-

ma tonni edes lisää. Sitten kun pääsee töihin huomaa, että siinä on menoja 

esimerkiksi työmatkakulut. Joutuuhan sitä ruokailemaan siellä työssä. Ja siitä, 

jos tonnin saa enemmän, niin ei huvita mennä töihin. Pitäis vähintään kaks kol-

 (Nro 34, toimihenkilömies). 

On vaikuttanut hirveesti henkiseen kiristykseen. Mielenkiintosta kyllä mutta nyt 

työllisyyden myötä enemmän, koska sillon oli jotenkin kaikki, jotka oli järkeviä 



214  
  

menoja, niin niitten kanssa pystyi menemään toimeentuloluukulle.  (Nro 29, toi-
mihenkilönainen). 

Tukijärjestelmästä taloudellisesti itsenäiseen elämään palaaminen koetaan ku-
vailujen perusteella ongelmalliseksi. Osittain lienee kysymys ansiotyöllä ansait-
taviin tuloihin ja elämänlaatuun liitetyistä odotuksista, jotka eivät toteudu, mutta 
toisaalta on nähtävissä, että tulorajoja noudattava tukijärjestelmä voi tuottaa 
taloudellisia kapeikkoja työttömyydestä työelämään siirryttäessä. Teema on rin-
nakkainen toimittajien freelance-toiminnan kuvauksille luvussa 6.2.1, jossa lisä-
tulojen koetaan leikkaavan tukisummia liian nopeasti. 

Taloudellisen selviytymisen vaikeuksia kuvaillaan myös vakinaisen ansiotyön 
saamisen jälkeen. Esimerkiksi siten, että yli vuoden kestäneen työsuhteen jäl-
keen työ- ja asunto toisella paikkakunnalla leikkaavat liki 13 000 markan (2 722 
euroa) kuukausiansiota niin, että perheen taloudelliset vaikeudet jatkuvat. 

s-

tuksen jälkeen. Ei oikeastaan juuri mitään pakollisten menojen päälle, ruoka, 

asuminen, vaatteet ja kulkeminen. Siihen minun palkkani menee, eikä lapsille 

(Nro 15, päällikkömies). 

Joustavassa toimintamallissa on nähtävissä selviytymistä edistävät ja vaikeut-
tavat puolensa. Voidaan arvioida, että ansiotyön tuottamalla taloudellisella liik-
kumavaralla on yhteys henkiseen hyvinvointiin ja joissain tapauksissa myös 
työmotivaatioon. Kuvailtu joustava toiminta työmarkkinoilla on vastakohta käsi-
tykselle, jonka mukaan työttömät tekisivät valintoja taloushyödyn perusteella. 
Tämän rinnalle aineistosta voidaan nostaa luvussa 6.2.1 käsitelty tapaus, jossa 
ansiosidonnaiselta päivärahalta ryhdytään päätoimiseksi opiskelijaksi tulojen 
laskiessa opintotuen tasolle. 
Materiaalisesti se tulee olemaan äärimmäisen vaikea talvi ja ruokalista kyllä 

mutta en mä siitä niin hirveen huolissani oo  tietysti välillä suututtaa 

kukaan ei välitä, et opiskelijat itse asiassa elää kaiken heikoimmilla 

koko maassa, että semmoinen suuttumus iskee välillä, että miks. En mä kos-

kaan sitä kadu, että oon menny opiskelemaan, koska musta ois ollu tyhmää, 

että oisin jääny lepäämään laakereilleni siitä huolimatta, että ois rahaa, mutta 

välillä suututtaa vaan se tilanne. (Nro 19, toimittajanainen). 

Työttömyydessä selviytymisen ja talouden yhteyksien tarkastelussa on henki-
sen hyvinvoinnin alueella esiin tullut talousvaikeuksien aiheuttama huoli, pelko 
ja epävarmuus tulevaisuudesta. Toinen kuvailtu taso on henkilökohtaisempi 
sisältäen kuvaukset nöyryytyksestä, kyvyttömyydestä ja aseman alentumisesta. 

tumpeista polttamatta jääneitä puruja  voi kuulostaa huvittavalta, mutta sitä se 

vain on, tämä työttömän todellisuus  jämillä elämistä niin konkreettisesti kuin 
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kuvaannollisesti. Välillä kelailen, että olen itsekin tässä systeemissä. Jämä, en-

 (Nro 20, toimittajanainen). 

Kun aloin poimia puolukoita myynnin tarpeisiin, niin kerätessä tuli joskus mie-

leeni suuri alemmuuden tunne, että näin vanhaksi olen ehtinyt ja ensikerran 

kerään marjoja "hankkeekseni". Samalla saatoin todeta, että marjan poiminnas-

ta ei jää muuta käteen kuin punaiset posket ja kunnon paraneminen.  (Nro 26, 
päällikkömies). 

tietysti tuntu ja lähinnä siinä, että me oltiin erääs-

sä kaupassa kanta-asiakkaita ja sitten sieltä tuli semmonen kirje, että luotto-

asiakkaaksi ja minä täytin sen lomakkeen ja vein sen sinne, mutta tuli sieltä kiel-

tävä vastaus, että tuota ei voida hyväksyä, kun 

 (Nro 27, päällikkömies). 

Ei ole ihmiselle nöyryyttävämpää tilannetta kuin kävellä talviviimassa kädet 

syvällä tyhjissä taskuissa ja haaveilla ruisleivästä ja makkaranpätkästä. Kulu-

tusyhteiskuntaan kasvaneelle ihmiselle, joka entisessä elämässään uskoi nälän 

ja puutteen kuuluvan jollekin toiselle planeetalle, toiseen aikakauteen. (Nro 7, 
toimittajamies). 

Lainaukset on osin nähtävissä kirjoitustaidon näytteiksi, mutta niiden tärkeä si-
sältö on talousvaikeuksien yhteys aseman ja arvon mittaamiseen. Ongelma ei 
ole vain materiaalinen puutteenalaisuus. Köyhyys koetaan sosiaalisesti erotte-
levana tekijänä. Sosiaalinen erottelu ja työttömän kielteinen luokittelu toteutuvat 
kuvauksissa siten myös taloudellisen toimintakyvyn ja toiminnan alueella. Kun 
sosiaalisen eristymisen riskin arvioitiin luvussa 6.3.2 olevan yhteydessä häpeän 
kokemukseen, voidaan nyt havaita häpeän yhteys taloudellisiin tekijöihin. Talo-
usvälitteistä häpeää kuvaillaan aineistossa kuitenkin melko vähän. 

Edellä olevista lainauksista viimeisin on syytä erikseen nostaa esiin siksi, että 
siinä kuvaillaan, kuinka taloudellisten vaikeuksien kokeminen on yhteydessä 
elämäntyyliin. Kulutuskeskeisen elämäntyylin omaksunut kuvailee säästämisen 
tuottavan menetyskokemuksia. 

(Nro 7, toimittajamies). 

Vastakohtana voidaan pitää kuvauksia säästäväisen toimintamallin arvostuk-
sesta, jolloin vähällä rahalla eläminen voidaan kokea myös onnistumisena.  
Mulla on tosiaan niin minimaalisen pienet menot kun mä en osta vaatteita. 

Kierrätyksessä on niitä ihan tarpeeks ja sitä paitti meillä on vähän semmonen sit 

vielä porukassakin sillai kierrätetään kun joku lihhoo niin heittää mulle tai joku 

laihtuu niin se heittää mulle ja taas päinvastoin ja asumiskustannukset on ää-

rimmäisen pienet ja autoo mulla ei ole ja syön mä mielestäni kyllä ihan hyvin ja 

lääke ja terveydenhoitomenoja ei ole ja huvitukset ei maksa. Yllättävän pienellä 

ihminen kyllä tulee toimeen. (Nro 21, toimittajanainen). 
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Vähällä toimeen tulemiseen ja taloudelliseen selviytymiseen liittyy kuvauksia 
vaihdantataloudesta. 
Se on ihan selvä asia että jos toinen tarttee jottain niin toinen pyytää jotain ta-

varaa tilalle että ei siinä välttämättä tarvitse rahaa käyttää.  (Nro 21, toimittaja-
nainen). 

i-

nässä toisia ja viherrehun teossa ja puusavotoissa, joissa oon ihan nuin vain. 

Ja sitten tietysti oon saanu apua sillain, että tota rakennusaikaan (kotitalo), 
 (Nro 27, päällikkömies). 

Varsinaiseen ansiotyöhön en ole mennyt. Kaikki työ mitä olen tehnyt on ollut 

sellaista mihin ei olisi käytetty palkkatyövoimaa, joten minäkään en ole siitä 

palkkaa ottanut. Tosiasia kuitenkin on, että hyötyä siitä on ollut paljonkin. Ruoka 

on ollut talosta, liha-voi-juusto ym. paketteja on ilmestynyt rappusille, eikä ko-

 (Nro 17, päällikkömies). 

Vaihdantataloudessa voidaan nähdä maaseutuyhteiskunnan tausta, mutta toi-
saalta kyse on neuvokkuudesta hyödyntää omaisuuden lisäksi sellaista osaa-
mista, mille todennäköisesti ei olisi ollut työmarkkinoilla kysyntää. Kysymykses-
sä on freelancerina toimimiselle läheinen omaisuuden ja osaamisen pienissä 
erissä vaihtamisen malli. 

Tarkastelun perusteella voidaan nähdä taloudellisten tekijöiden tärkeä ja useilla 
tavoilla muodostuva yhteys henkiseen hyvinvointiin, toimintaan ja selviytymi-
seen työttömyydessä. Talousongelmien rasituksen erityispiirre on niiden jatku-
vassa läsnäolossa ja kuluttavuudessa sekä epävarmuuden ja rauhattomuuden 
aiheuttamisessa. Talousongelmien ratkaisemiseen tähtäävä toiminta on usein 
aktiivista, mutta pakkoasetelman takia negatiivisesti latautunutta. Asetelman 
voidaan arvioida pitkittyessään sisältävän kohonneen riskin henkisen hyvin-
voinnin ja toimintakyvyn heikentymiselle. Kireän taloustilanteen voidaan olettaa 
lisäävän jännitteitä ja erimielisyyksiä myös vuorovaikutuksessa, mutta rahasta 
riitelemistä aineistossa kuvaillaan erittäin vähän. Tyypillistä kuvauksille on tilan-
teeseen tyytymättömänä sopeutuminen ja sinnittely. 
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7 MUUTOS, JATKUVUUS JA SELVIYTYMINEN 

Kolmessa ajallisessa pisteessä kerätty aineisto tavoittaa työttömyyteen yhtey-
dessä olevan muutoksen teeman tutkimusongelman kaikilla tasoilla eli työmark-
kinoilla ja niiden ulkopuolella kuvailtavassa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, 
henkisessä hyvinvoinnissa ja selviytymisessä. Lisäksi tarkasteluun saadaan 
mukaan työttömyyden seurauksena kuvailtu yksilönä muuttuminen.  

Pitkittäistarkasteluissa nojataan vuosien 1993 ja 1995 tarinoihin, minkä lisäksi 
vuoden 2011 seurantakyselyn tulokset esitellään erikseen luvussa 7.5. Siinä 
muutoksen teema tuodaan esiin kahdella tasolla. Ensimmäinen taso on tutki-
musjoukon jäsenten vuoden 2011 elämäntilanteen suhteuttaminen vuoden 
1995 tarinoiden lopussa kuvailtuun tilanteeseen, ja toinen taso on minkälaiseksi 
tutkimusjoukon jäsenet arvioivat 1990-luvun alkupuolen lamanaikaisen työttö-
myyden merkityksen elämänkulussa. 

Muutosta tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että asetelman lähtökohta on 
ei-toivottu muutos eli työttömyys. Näin ollen jatkuvuutta tavoittelevan selviyty-
misstrategian voidaan ajatella merkitsevän tavoitetta muutoksesta eli elämäku-
lun palauttamisesta takaisin sille uralle, mihin työttömyys aiheutti katkoksen. 
Kysymykset yksilöiden aktiivisuudesta ja passiivisuudesta sekä joustavuudesta 
ja joustamattomuudesta sijoitetaan tähän kontekstiin. 

 

7.1 Reitit työttömyyteen ja työttömyydestä sekä henkinen  

hyvinvointi 

Tutkimusjoukon jäsenistä on kahta lukuun ottamatta käytettävissä vuoden 1993 
lisäksi vuonna 1995 kirjoitetut ja kerrotut tarinat, mikä antaa laajan lähtökohdan 
henkisen hyvinvoinnin tarkastelulle aineistossa. Toisaalta tarina-aineisto on ajal-
lisesti tarpeeksi pitkä henkisen hyvinvoinnin muutosten ja vakiintumisten ja nii-
den kanssa yhteydessä olevien tekijöiden hahmottamiselle. Pitkittäistarkastelun 
analysoinnissa korkean henkisen hyvinvoinnin indikaattoreina on käytetty kuva-
uksia energisyydestä, onnellisuudesta, innostuneisuudesta, mielialojen tasapai-
nosta ja aktiivisesta päämäärätietoisesta toiminnasta. Alhaisen henkisen hyvin-
voinnin ilmentäjinä on käytetty kuvauksia lamaantumisesta, toiminnan lakkaa-
misesta, masennuksesta, itsemurhan ajatuksista ja psyykelääkityksen käytöstä. 
Koska aikaisemmissa luvuissa on käytetty runsaasti tilannekohtaisia lainauksia 
tuntemuksista, tunteista ja henkisen hyvinvoinnin tiloista, niin että ääripäät ja 
variaatio on hahmotettu, ei niitä toisteta, vaan viitataan tutkimusjoukon jäseniin 
numeroiden perusteella. 

Tarkastelun vertailukohtina käytetään työttömyyden ja henkisen hyvinvoinnin 
yhteyksiä selvittäneessä aikaisemmassa tutkimuksessa muovattua käsitystä, 
jonka mukaan henkinen hyvinvointi laskee työttömyyden alussa jyrkästi ja ta-
saantuu sen jälkeen ansiotyön aikaista tasoa alemmalle tasolle. (Warr, 1987, 
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232.) Toinen vertailukohta on se, että uuden ansiotyön saamisen on todettu 
olevan yhteydessä henkisen hyvinvoinnin kohoamiseen (Lahelma, 1989, 116
117) ja kohoamisen uuden työn laatuun (Halvorsen, 1999). 

Luvussa 6.1 Reitit työttömyyteen havaittiin henkisen hyvinvoinnin voivan alen-
tua ennen työttömyyden alkua siten, että irtisanomisen tyypin mukaan jaotellut 
työttömyyteen johtaneet reitit olivat yhteydessä henkisen hyvinvoinnin eriytynei-
siin kuvauksiin. Painotukset jakautuivat tiivistetysti siten, että alhaisimman hen-
kisen hyvinvoinnin kuvaukset olivat ryhmässä yksilöön kohdistuvat irtisanomiset 
ja seuraavaksi alhaisimmat ryhmässä osaan työntekijöistä kohdistuvat irtisano-
miset. Niitä vähemmän henkistä hyvinvointia koetteli irtisanoutuminen, minkä 
sisällä oli kuitenkin laaja vaihtelu vapaaehtoisen irtisanoutumisen sisältämän 
elämästä nauttimisen ja painostuksen alla irtisanoutumisen sisältämän ahdis-
tuksen välillä. Vähiten henkistä hyvinvointia koetteli kollektiivinen irtisanominen, 
joka tutkimusjoukossa kuitenkin oli siinä määrin pieni ryhmä, että siihen on suh-
tauduttava vain aineiston sisäisenä vertailukohtana. Sama pätee yritys- ja free-
lance-toiminnan vaikeutumisen ryhmään, minkä sisällä ei kuitenkaan ole syytä 
epäillä, ettei oman yrityksen konkurssi olisi henkilökohtaisesti ja henkisen hy-
vinvoinnin suhteen erittäin vaikea asetelma tai ettei freelance-toiminnan osittai-
nen hiipuminen voisi ilman muita näkyviä elämänmuutoksia merkitä suhteellisen 
suotuisaa asetelmaa normaaliksi koetun elämän jatkumiselle. Työuralle kiinnit-
tymisen vaikeutumisen ryhmästä voitiin työttömyyden alkaessa todeta, että siinä 
kuvailtiin korkeampaa henkisen hyvinvoinnin tasoa ja pienempiä muutoksia kuin 
yksilöön tai osaan työntekijöistä kohdistuvien irtisanomisten ryhmässä. 

Edellä olevien henkisen hyvinvoinnin erojen havaittiin muodostuvan irtisano-
misprosesseissa toteutuneen sosiaalisen erottelun ja siihen liittyvän työttömien 
negatiivisen luokittelun mukaisesti. Sosiaalinen erottelu kuvailtiin jyrkimpänä ja 
negatiivinen luokittelu voimakkaimpana yksilöön ja osaan työntekijöistä kohdis-
tuvissa irtisanomisissa eli alhaisimman koetun henkisen hyvinvoinnin ryhmissä. 
Niihin nähden kollektiivisessa irtisanomisessa olennaisin havainto oli, että työn-
tekijät eivät joutuneet keskenään eriarvoiseen asetelmaan, ei syntynyt sosiaalis-
ta erottelua eikä ammattipätevyyden luokittelua työtä ansaitsevan ja työttömäksi 
joutuvan työntekijän välillä. Tällä voidaan perustella sitä, miksi kollektiivisen irti-
sanominen ei koettele henkistä hyvinvointia niin raskaasti kuin yksilöön tai 
osaan työntekijöistä kohdistuva irtisanominen. Toisaalta työuralle kiinnittymässä 
olevien tutkimusjoukon jäsenten ero muihin työuraryhmiin on irtisanomisesta 
aiheutuvan sosiaalisen erottelun ja työttömän kielteisen luokittelun puuttuminen, 
mihin todennäköisesti liittyen alkavaa työttömyyttä ei koeta järkytyksenä, kuten 
jo työuralle kiinnittyneiden tutkimusjoukon jäsenten tarinoissa tehdään. Näin 
ollen järkytys ja shokki olisivat yhteydessä sosiaalisten siteiden katkeamiseen. 

Myös jaksaminen ja uupuminen ovat yhteydessä työttömyyttä edeltävään hen-
kiseen hyvinvointiin. Poikkeustapauksia työttömyyden alkamisen yhteydessä 
havaittavassa henkisen hyvinvoinnin alenemisessa ovat ne tutkimusjoukon jä-
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senet, esimerkiksi päällikkönainen nro 12, jotka kuvailevat helpotuksen tunteita 
siitä, että sinnittely raskaaksi muodostuneessa ansiotyössä tai vuorovaikutuk-
seltaan negatiiviseksi koetussa työyhteisössä on päättynyt. Helpotuksen tunne 
ei kuitenkaan merkitse varsinaista henkisen hyvinvoinnin kohoamista, vaan se 
on lyhytaikainen ja rajallinen tuntemus, jonka aikana työttömyyden ongelma on 
ratkaisematta. Jos ansiotyö on koettu sisällöltä ja vuorovaikutukselta huonoksi, 
voi siitä kuitenkin seurata irtisanomisen ja töiden loppumiseen tyypillisesti liitty-
vien järkytyksen kokemusten puuttuminen työttömyyden lähtökohtana. 

Aikaisempaa tutkimusta (Warr, 1987) täsmentäen voidaan todeta, että työttö-
myyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteyden tarkasteleminen on aloitettava ajas-
ta ennen työttömyyden alkua. Tutkimusjoukon jäsenet kohtaavat työttömyyden 
yksilötasolla eriytyneissä henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tiloissa, joilla ja 
joiden muodostumisen prosesseilla voi olla yhteys työttömyydessä selviytymi-
seen. Irtisanominen ja irtisanomisaika voidaan arvioida työn epävarmuuden ää-
rimuodoksi (Burchell, 1994; Mauno & Kinnunen, 1999; Dooley, 2003). Näiden 
lähtötasojen tyypittelemisen jälkeen on nähtävissä, että työttömyys on yhtey-
dessä henkisen hyvinvoinnin jyrkkään alentumiseen. Vaikka työttömyyden oli 
tiedetty alkavan, ei siihen kyetty valmistautumaan, vaan vasta arki ansiotyötä 
vailla konkretisoi työttömyyden taloudelliset ja sosiaaliset uhkat sekä ansiotyötä 
vailla olemisen henkiset kustannukset. Tutkimusjoukon työuralle kiinnittymässä 
olevien toimihenkilöiden ja toimittajien ryhmissä on omat piirteensä siten, että 
opinnoista työttömäksi valmistumisen yhteydessä ei ollut havaittavissa merkittä-
vää henkisen hyvinvoinnin alentumista. Usko tulevaisuuteen säilyi, mutta se 
alkoi hiipua, ellei työmarkkinoille päästy kiinni. Jos niin kävi, toteutui henkisen 
hyvinvoinnin alentuminen vasta joitakin kuukausia työttömyyden alun jälkeen. 

Kun henkisen hyvinvoinnin muutoksia tarkastellaan yksilötasolla työttömyyden 
pitkittyessä, on tutkimusjoukolle tyypillistä ensinnäkin ajan oloon toteutuvien 
muutosten suuri määrä ja henkisen hyvinvoinnin alttius heilahdella yksittäisten 
työmarkkinoilla eteen tulevien tapahtumien tai taloudellisen tilanteen tai sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen muutosten seurauksena. Henkisen hyvinvoinnin tasoit-
tuminen puolen vuoden työttömyyden aikana ei yksilötasolla siten välttämättä 
toteudu, vaan muutokset voivat jatkua nopeina ja jyrkkinä ja syvyysvaihtelultaan 
suurina myös työttömyyden pitkittyessä. Trendiksi tutkimusjoukossa voidaan 
kuitenkin havaita, että työttömyyden alkuaikana henkisen hyvinvoinnin muutok-
set olivat jyrkkiä ja syvyysvaihtelut suuria, mutta työttömyyden pitkittyessä muu-
tosten jyrkkyys loiventui ja syvyysvaihtelu tasoittui. Tämä näyttää olevan yhtey-
dessä elämäntilanteen vakiintumisen kanssa, mikä näkyy tarinoissa esimerkiksi 
siten, että vuoden 1993 tarinoissa tutkimusjoukon jäsenillä ei ollut tarkkaa käsi-
tystä siitä, mistä joutuisi selviytymään ja mitä selviytyminen edellytti, mutta vuo-
den 1995 tarinoissa tietoisuus selviytymisen haasteista oli olemassa, mihin liittyi 
käsitys, että selviytyminen oli tietyin vaikka vaikeiksikin koetuin ehdoin mahdol-
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lista. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta kokonaiskuvaa, sillä selviytyminen voidaan 
oletettavasti kokea myös ylivoimaisen vaikeaksi tai mahdottomaksi.  

Warrin oletusta työttömyyden alussa nopeasti laskevasta ja puolen vuoden ku-
luttua tasaantuvasta henkisen hyvinvoinnin kehityksestä (1987) ja sitä täsmen-
täen tukevia tuloksia (Lahelma, 1989; Halvorsen, 1998; Johnson & Jackson, 
2012) voidaan pitää perusteltuina. Tämä pitkittäistutkimus kuitenkin osoittaa 
henkisen hyvinvoinnin ja toimintaympäristön prosessiyhteyden. Vakiintuminen 
voidaan arvioida pääsäännöksi, mutta ei pysyväksi tilaksi. 

Työttömyyden aikaisen henkisen hyvinvoinnin alentumisen pääsääntöön löydet-
tiin kolme poikkeusta, joista yhdessä henkinen hyvinvointi kohosi ansiotyön 
päättymisen jälkeen suoraan ansiotyön aikaa korkeammalle tasolle ja kahdessa 
kohosi työttömyyden aikana takaisin ansiotyön aikaiselle tasolle. Ensimmäises-
sä toimittajanaisen nro 21 tapauksessa kysymys on konstruktiivisesta sopeutu-
misesta siten, että elämän tärkeimpinä pidetyt asiat olivat ansiotyön ulkopuolel-
la, ja ansiotyö oli jätetty vapaaehtoisesti siksi, että se ei ollut edellytys, vaan 
ennemmin este edellä mainittujen tärkeämpien asioiden saavuttamiselle. Kah-
dessa muussa tapauksessa, päällikkönainen nro 11 ja päällikkömies nro 27, 
henkisen hyvinvoinnin kohoamisen taustalla oli irtisanomisen jälkeen työttö-
myyden aikana toteutettu itsellinen toiminta elämän järjestämisessä siten, että 
hyväksi koettuun elämisen malliin ansiotyö ei välttämättömäksi koettuna osana 
enää sisältynyt. Taustatekijä oli kunnossa oleva talous. Konstruktiivinen sopeu-
tuminen voidaan nähdä yhdeksi reitiksi ulos työttömyydestä. 

Työttömyydestä mahdollisesti ulos johtavista reiteistä näyttivät vakinaisen an-
siotyön saaminen, yritystoiminnan onnistunut aloitus tai toimeentulon ansaitse-
minen muilla keinoilla olevan yhteydessä henkisen hyvinvoinnin kohoamiseen 
työttömyyttä edeltäneelle tasolle. Tähän kuitenkin löytyi kaksi poikkeusta eli 
päällikkömies nro 15 ja päällikkönainen nro 9, joiden henkinen hyvinvointi jäi 
ennen työttömyyttä vallinnutta tasoa alemmas. Tämän taustalla näyttää olevan 
kolme seikkaa. Ensinnäkin uusi työsuhde koettiin ehdoiltaan epätyydyttäväksi, 
eikä sen sosiaalisten ja taloudellisten seurausten koettu vastaavan elämänlaa-
dulle asetettuja tavoitteita. Vakinainen ansiotyö kohottaneekin henkistä hyvin-
vointia vasta, kun se koetaan sisällöltään, sosiaalisilta ja taloudellisista seu-
rauksiltaan myönteiseksi tai asetettuihin tavoitteisiin nähden riittäväksi. Toiseksi 
joustavuus työmarkkinoilla kuten esimerkiksi ansiotyön perässä muuttaminen tai 
palkkauksesta tinkiminen voivat aiheuttaa asetelmia, joiden hallinta voidaan 
kokea ongelmana. Kolmanneksi uusi ansiotyö ei välttämättä tarkoita kokemusta 
selviytymisestä, minkä taustalla voivat olla käsitykset työmarkkinoiden vaikeasta 
tilanteesta ja kokemukset aikaisemmista työsuhteiden päättymisistä. Epävar-
muuden kokemus näytti olevan yhteydessä tutkimusjoukon joidenkin jäsenten, 
esimerkiksi päällikkönainen nro 9, henkisen hyvinvoinnin alhaisuuteen silloinkin, 
kun työttömäksi jääminen ei ollut välitön uhka. Edellisten lisäksi ansiotyön ja 
työttömyyden vaihtelussa selviytyminen näyttää voivan johtaa kroonisen uupu-
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muksen tilaan, jonka purkamiseen ei esimerkiksi koetun epävarmuuden tai 
työssä pärjäämisen tavoittelun takia ryhdytty. Seurauksena voi olla loppuun pa-
laminen. Voidaan arvioida, että pohjoismaisten tutkimusten tulokset (Iversen & 
Sabroe, 1988; Halvorsen, 1998) henkisen hyvinvoinnin yhteydestä uudelleen-
työllistymisen varmuuteen ja uuden työn laatuun saavat tästä tutkimuksesta 
rinnalleen elämänkulkuun ja tilanteisiin sidotun konkreettisen sisällön, mikä si-
nänsä edustaa uutta tietoa. 

Työuralle kiinnittymässä olevien ryhmässä on vielä erikseen nähtävissä, että 
pitkäaikaisen opiskelun aloittaminen ja opiskelu olivat yhteydessä henkisen hy-
vinvoinnin kohoamiseen työttömyyden aikaan verrattuna siten, että epävarmuus 
tulevaisuudesta oli kuitenkin olemassa. Henkinen hyvinvointi ei välttämättä ko-
honnut työttömyyttä edeltävälle tasolle. Opiskelua voidaan pitää etappina reitillä 
ulos työttömyydestä ilman taetta työpaikan saamisesta. Tulos on yhteneväinen 
aikaisemman tutkimuksen kanssa (Bjarnason & Sigurdardottir, 2003). 

Lopuksi voidaan todeta, että vanhuuseläkkeelle pääsy edustaa pysyväksi ja 
hyväksyttäväksi kuvailtua ratkaisua työttömyyden aikana koettuihin status ja 
rooliongelmiin, minkä lisäksi eläke takaa tulojen ennustettavan jatkumisen. Se 
on reitti ulos työttömyydestä. Henkinen hyvinvointi kohoaa yhdessä selviytymi-
sen kokemuksen kanssa, mutta työuralla koettuja menetyskokemuksia eläk-
keelle siirtyminen ei välttämättä kompensoi. Toisaalta vanhuuseläkettä edeltä-
vää työttömyyseläkettä ei välttämättä koeta helpottavana, vaan uudelleentyöllis-
tymistä huonompana, mutta työttömyyttä parempana ratkaisuna. 
 

7.2  Henkisen hyvinvoinnin muutokset olosuhdetekijöiden  

mukaan 

Tärkeimmät henkisen hyvinvoinnin kanssa yhteydessä olevat olosuhdetekijät 
tässä tutkimuksessa ovat onnistuminen ja epäonnistuminen työmarkkinoilla, 
taloudellisen tilanteen vaihtelu ja vuorovaikutus läheissuhteissa ennen muuta 
perheessä. Jokainen niistä muodostaa tarinoiden kokonaisuudessa yksittäin 
keskeisen selviytymisen ongelman, jonka ratkomisessa onnistumiset ja epäon-
nistumiset ovat yhteydessä henkisen hyvinvoinnin muutoksiin. Työnhaussa, 
freelance-juttujen myymisessä tai yrittäjänä toimimisessa epäonnistuminen ma-
dalsi mielialaa ja kalvoi uskoa onnistumisen mahdollisuuteen. Juttujen myymi-
sen onnistuminen tai määräaikaisen ansiotyön saaminen oli yhteydessä itse-
tunnon vahvistumiseen, iloisuuteen, läheisistä välittämiseen ja lisääntyneeseen 
uskoon onnistumisen mahdollisuuksista. Tämä tekee osin ymmärrettäväksi 
henkisen hyvinvoinnin jatkuvan vaihtelun pitkittyvässä työttömyydessä, jossa 
onnistumisen ja epäonnistumisen kokemukset seurasivat toisiaan painotuksen 
ollessa epäonnistumisen puolella.  

Edellä oleva käsitys on yhteneväinen Fieldenin ja Davidsonin (1999) ja Pietiläi-
sen (2005) työnhaun ja henkisen hyvinvoinnin yhteydestä saamien tulosten 
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kanssa kuitenkin tarkastellen työnhaun eri muotoja pitkittäisasetelmassa am-
mattiryhmätasolla, mille on aikaisemmasta tutkimuksesta lopulta asetelmallises-
ti vähän jos lainkaan suoria vertailukohtia löydettävissä. Juuri tässä suhteessa 
uudeksi tutkimustiedoksi voidaan arvioida se että tutkimusjoukon toimittajia ja 
päälliköitä vertailtaessa pystyttiin toteamaan, kuinka freelance-markkinoilla toi-
miminen tarjosi toimittajille mahdollisuuden henkisen hyvinvoinnin ylläpitoon ja 
hitaampaan alentumiseen, kuin mitä päälliköt kokivat suoraan ei-työllisyyden 
tilaan siirtymisessä. Henkisen hyvinvoinnin muutosten jyrkkyydellä voi sinänsä 
olla yhteys selviytymiseen, jolloin nopeasti alhaisen henkisen hyvinvoinnin tilaan 
ajautuneet päälliköt olisivat olleet toimittajia heikommassa asemassa. Ajan 
oloon toimittajien ja päälliköiden ryhmissä kuitenkin päädyttiin yhtä alhaisiin 
henkisen hyvinvoinnin tiloihin niin, että niitä yhdisti kokemus mahdollisuuksien 
menettämisestä elannon ansaitsemiseksi omassa ammatissa. Tässä suhteessa 
päälliköiden urakeskeisyys näyttää osin olevan tärkeä seikka niin, että asetel-
maan sisältyy myös menetetyksi koetun elämäntyön arvon palauttamisen pois-
sulkeutuminen. Menetyskokemukseen näytti siten päälliköillä liittyvän enemmän 
lopullisuutta kuin toimittajilla huolimatta molempien ryhmien edustamasta kor-
keasta työhön sitoutumisesta.  

Kun työuralle kiinnittymässä olevien toimittajien ja toimihenkilöiden henkistä 
hyvinvointia verrataan tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneisiin jäseniin, ei ryh-
mien kesken ole tarinoiden aikajanan sisällä havaittavissa merkittäviä eroja ää-
ripäiden kuvauksissa. Työttömyyden aiheuttamiin ongelmiin reagoimisen ta-
voissa on kuitenkin nähtävissä eroa siten, että työuralle kiinnittymässä olevien 
joukossa painottuivat toimettomuuden ja turhautumisen kuvaukset ja työuralle 
kiinnittyneiden joukossa syvä järkytys, masennus ja ahdistus.  

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittymässä olevista jäsenistä havaittu aikaansaa-
mattomuus liittyi työttömyyden alkuaikoihin, minkä jälkeen toiminta vireytyi työ-
markkinoilla tai opinnoissa. Ryhmän ensisijaiseksi tavoitteeksi voidaan näin ol-
len arvioida aseman löytäminen työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, ei toiminnan 
suuntaaminen niiden ulkopuolelle. Työmarkkinoiden marginaaliin ajautumisen ja 
sopeutumisen riski asetelmassa on kuitenkin nähtävissä siitä huolimatta, että 
erilaiset koulutusmahdollisuudet olisivat iän puolesta melko luontevasti lähestyt-
tävissä. Työuralle kiinnittymisen vaikeutuminen ei ole menetyskokemus, vaan 
kokemus saavuttamatta jäämisestä tai saavuttamisen vaikeutumisesta kuten 
Evans ja Banks (1992, 289 290) ovat tämän käsityksen toiminnan rajoittumisen 
hypoteesiin (Fryer & Payne, 1984) sovittaen jo aikaisemmin tuoneet esiin. Pitkit-
tyessään työuralle kiinnittymisen vaikeutuminen voi oletettavasti olla yhteydessä 
mahdollisuuksien aliarvioimiseen sekä tavoitteiden madaltamiseen ja vähäiseen 
osaan sopeutumiseen. Henkisen hyvinvoinnin ongelmat voivat silloin oletetta-
vasti kasautua pitkienkin ajanjaksojen kuluessa itsellisen elämän puuttumisen, 
läheisistä tai yhteiskunnasta riippuvuuden, osattomuuden ja niihin mahdollisesti 
liittyvien turhautumisen ja näköalattomuuden kokemusten pohjalta. Käsityksiin 
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nuorisotyöttömyydestä (Siurala, 1994; Nyyssölä, 1994; Fryer, 1997; Hammer, 
2007; Bradley & Devadason, 2008), joiden yhteinen nimittäjä on nuorten suh-
teellinen kestävyys työttömyyden ongelman edessä ansiotyölle annetun aikai-
sempia sukupolvia pienemmän ja välineellisemmän arvon ja elämänvaiheeseen 
liittyvien seikkojen takia, voidaan tämän tutkimuksen perusteella yhtyä. Kysy-
mys on kuitenkin suhteuttamisesta työmarkkinoille kiinnittyneisiin, ei työuralle 
kiinnittymässä olevien ongelmattomasta asetelmasta, vaan syrjäytymisriskin 
kohoamisesta siten, että sillä voi toteutuessaan olla pitkäaikaisia seurauksia. 

Luvussa 6.4 Talous ja työttömyys on todettu, että työttömyyden seurauksena 
kireäksi muodostuvasta taloustilanteesta voi kehkeytyä keskeisin työttömyyden 
aikana ratkaistava ongelma. Kun niin kävi, näytti taloustekijöillä olevan välitön 
yhteys henkiseen hyvinvointiin. Talouden heikentymisestä seurasi henkisen 
hyvinvoinnin aleneminen ja kohentumisesta henkisen hyvinvoinnin kohoaminen 
siten, että asetelma oli jatkuvasti labiili ja kuluttavaksi koettu. Pisimmillään täl-
lainen yhteys oli nähtävissä päällikkönaisen nro 10 tarinassa neljän vuoden ta-
pahtumaketjuna, jossa ongelman ytimenä oli asuntovelasta suurimmaksi osaksi 
koostuva velkataakka. Henkisen hyvinvoinnin kuvaillaan kohonneen ja tasoittu-
neen korkeammalle tasolle vasta kun ongelma oli purettu tilanteeksi, jossa koet-
tu taloudellisen tappion ja kodin menettämisen uhka oli väistynyt. Myös van-
huuden taloudellisen turvan ennakoitu riittämättömyys voi aiheuttaa rauhatto-
muuden elämään. Vaikka toiminta talousongelmien ratkaisemiseksi on usein 
aktiivista, on se negatiivisesti latautunutta ja sisältää pitkittyessään kohonneen 
riskin henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn heikentymiselle. Kysymyksessä 
on huomattava aikajanan pidennys Warrin (1987) malliin henkisen hyvinvoinnin 
alentumisesta ja tasaantumisesta työttömyyden aikana ansiotyötä alemmalle 
tasolle niin, että se sopii yhteen Fryerin (1984) toiminnan rajoittumisen hypotee-
sin kanssa lisäten asetelmaan edelleen sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen riskin 
kohoamisen työmarkkinoilla ja institutionaalisesti (Kronauer, 1998). 

Henkisellä hyvinvoinnilla on nähtävissä pitkittäinen yhteys yhteiskunnan suodat-
taviin mekanismeihin Vähätalon tutkimusten (1996, 1998) kanssa yhdensuun-
taisesti. Ennen muuta esiin nousee ansiosidonnaisen työttömyysturvan 500 päi-
vän kesto. Ensinnäkin se teki taloudellisesta sopeutumisesta suhteellisen kurjis-
tumisen alueella pysyvän kokemuksen, ellei velkojen hoidosta muodostunut 
merkittävää ongelmaa. Toiseksi se sisälsi jatkuvan huolen 500 päivän jakson 
päättymisestä, minkä jälkeen toimeentulo putoaisi peruspäivärahaksi, jonka yh-
teydessä aineistossa on nähtävissä myös absoluuttisen kurjistumisen piirteitä. 
Jos ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta pudottiin peruspäivärahalle, saattoi 
seurauksena olla henkisen hyvinvoinnin alentuminen pitkäaikaistyöttömyydes-
sä, yli vuosi työttömyyden alkamisen jälkeen. Kun työttömyysturvajärjestelmät 
eroavat maittain, tuottaa se todennäköisesti vaihtelua työttömyyden kokemuk-
sen muodostumiselle kuten sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen (Kronauer, 1998) 
teoria olettaa ja EU-maita vertailevat tutkimukset ovat osoittaneet (Gallie, 1999).  
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Taloudellisilla ongelmilla oli yhteys henkiseen hyvinvointiin materiaalisen puut-
teenalaisuuden lisäksi myös sosiaalisen erottelun mekanismin välityksellä. Ta-
lousvaikeuksilla oli joissain tapauksissa yhteys henkilökohtaisen aseman ja ar-
von mittaamiseen, jolloin koettuja tuntemuksia olivat nöyryytys ja alemmuuden-
tunto. Köyhyys voidaan siten kokea, ei ainoastaan toimintamahdollisuuksia ra-
joittavaksi ja tulevaisuutta vaarantavaksi, myös sosiaalisesti erottelevaksi ja 
luokittelevaksi olemisen tilaksi, millä voi olla yhteys häpeän kokemukseen ja 
sosiaaliseen eristymiseen. Tästä esimerkkejä ovat päällikkömies nro 16, 26 ja 
27 ja toimittajamies nro 7. Näin ollen voidaan havaita työttömyyden ja häpeän 
(Rantakeisu ym., 1999) ja leimautumisen (Kronauer, 1998) yhteys kuitenkin 
niin, että nämä teemat nousivat esiin vain pienessä osassa tapauksia ja niissä 
rajallisissa vuorovaikutuksen yhteyksissä. 

Luvuissa 6.3.1 ja 6.3.2 tarkasteltiin perheen ja läheissuhteiden yhteyttä henki-
seen hyvinvointiin. Tällöin havaittiin keskeiseksi jatkuiko irtisanomisesta alkanut 
sosiaalinen erottelu ansiotyön ulkopuolisessa vuorovaikutuksessa vai ei. Tär-
kein sosiaalinen yhteys oli perhe, missä kuvailtuun monitasoiseen ja runsaa-
seen vuorovaikutukseen nähden vanhemmat, sisarukset, sukulaiset ja ystävä-
piiri kuvailtiin pelkistetysti työttömään kohdistetun hyväksynnän tai arvostelun 
perusteella. Jokaisella vuorovaikutuksen tasolla oli merkitys sosiaalisen erotte-
lun ja työttömän luokittelun kokemuksen muodostumisessa. Sama havainto päti 
myös luvun 6.3.3. viranomaisvuorovaikutukseen, jonka tärkeä piirre muodostui 
siitä kokiko työtön saavansa odottamaansa tukea vai jäävänsä sitä ilman. Tiivis-
tetysti sosiaalinen erottelu ja osattomuus olivat yhteydessä henkisen hyvinvoin-
nin alentumiseen, kun sosiaalinen tuki ja osallisuus ehkäisivät henkisen hyvin-
voinnin alentumista. Tässä suhteessa esimerkiksi päällikkönaisen nro 11 lä-
heissuhteiden puuttuminen oli yhteydessä elämän staattisuuteen, alhaiseen 
henkiseen hyvinvointiin ja selviytymistä tukevien impulssien puuttumiseen.  

Sosiaalinen tuki on kiistatta keskeinen tekijä työttömyydessä selviytymisessä. 
Tuki pakotetun uramuutoksen tilanteessa vähentää psyykkistä stressiä kuten 
Johnson ja Jackson (2012) ovat todenneet, ja kuten työllistettävyyttä ja henkistä 
kestävyyttä tukeviin interventioihin osallistumisen on oletettu tekevän (Mauno 
ym., 2011). Tämän tutkimuksen perusteella oli kuitenkin vaikea erotella sosiaa-
lisen tuen mekanismeja toisistaan. (Cohen & Syme, 1985, 6 7.) Voidaan sanoa, 
että suora tuki eli esimerkiksi muiden havaittu auttamishalu ja puskurimekanismi 
eli koetun tuen henkistä hyvinvointia edistävä ominaisuus tulivat vuorovaikutus-
prosesseissa toistuvasti esiin niin, että ne usein liittyivät samoihin tilannekuva-
uksiin läheissuhteissa tai viranomaisten kanssa toimittaessa. Samoin voidaan 
sanoa, että sosiaalisen tuen merkittävät lähteet elämän eri vaiheissa ovat tä-
män tutkimuksen rajallisen tarkastelun mitassa aikaisemman tutkimuksen mu-
kaiset. (Schulz & Rau, 1985, 143 144.) Nuorilla tuen antajina toimivat van-
hemmat ja ystävät, työhön kiinnittyneillä aikuisilla ja puolisot ja ystävät. Van-
hemmalla iällä tuen lähteitä olivat puoliso, lapset ja esimerkiksi toimintaryhmät. 
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Luvussa 6.3.4 käsitelty fyysinen terveys sisältyy henkiseen hyvinvointiin yhtey-
dessä olevien olosuhdetekijöiden listaan, mutta tutkimusjoukon jäsenissä ei it-
seraportoinnin perusteella ollut havaittavissa sellaisia vakavia sairastumisia tai 
sairauksia, jotka olisivat määrittäneet elämänkulkua pitkäaikaisesti. Näin ollen 
jäljelle jäi terveyskäyttäytymisen alue, jossa oli eroteltavissa kaksi mielialoihin ja 
toimintakykyyn yhteydessä olevaa tekijää. Runsas ja hallitsematon alkoholin-
käyttö johti työttömyyteen, syvensi työttömyyden ongelmaa ja vaikeutti työmark-
kinoille palaamista henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen hy-
väksyttävyyden alentumisena toimittajamiehellä nro 7 ja päällikkömiehellä nro 
14. Sitä vastoin aktiiviset itsehoidon prosessit, luonto- ja liikuntaharrastukset 
tukivat työttömyydessä selviytymistä mielialojen kohentumisena ja fyysisen ja 
henkisen toimintakyvyn säilymisenä tai kehittymisenä, mistä esimerkkejä ovat 
päällikkönainen nro 12 päällikkömies nro 26 ja päällikkönainen nro 10. Kun aja-
tellaan työttömyyden valikoitumisen (Mastekaasa, 1996) ja seurausten mallia, 
jota suuri osa työttömyystutkimuksesta edustaa, nousivat tässä tutkimuksessa 
korostetusti esille seuraukset suurimmaksi osaksi aineiston ja osin tutkimusase-
telman takia. Silti juuri runsaan alkoholinkäytön suhteen voitiin havaita valikoi-
tumisen ja seurausten toisiaan ruokkiva ominaisuus. Laajemmin aihetta ei esi-
merkiksi Fryerin (1997) esittämän työttömyyden ja mielenterveyden valikoitumi-
sen ja seurausten vuorovaikutuksen mallin mukaan kuitenkaan voitu tarkastella. 

Kun korkeaksi tai matalaksi määriteltyä henkistä hyvinvointia suhteutetaan edel-
lä tarkasteltuihin olosuhdetekijöihin eli työmarkkinoihin, taloudelliseen tilantee-
seen, läheissuhteisiin ja terveyteen, voidaan muotoilla oletus, jonka mukaan 
henkinen hyvinvointi säilyy sitä korkeammalla tasolla, mitä useampi olosuhde-
tekijä säilyy ongelmattomassa tilassa tai on ongelmia aiheuttaessa hallittavissa. 
Selviytymisessä olennaista oli, ettei yhdenkään olosuhdetekijän suhteen koettu 
suuria ongelmia, sillä yksikin suureksi tai hallitsemattomaksi koettu ongelma 
näytti olevan yhteydessä henkisen hyvinvoinnin voimakkaaseen alentumiseen 
ja labiiliuteen. Toisaalta tärkeää on nähdä toistuvuuden ja pitkittymisen merkitys 
eli kuinka kielteiset kokemukset esimerkiksi epäonnistumiset työnhaussa voivat 
kasautua ja ohjata henkisen hyvinvoinnin pidemmällä aikavälillä alhaisiin tiloi-
hin. Voidaan arvioida, että sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen teorian (Kronauer, 
1998) sisältämä riskitekijöiden kasautumismalli on järkevä tapa tarkastella työt-
tömyyttä siten, että henkinen hyvinvointi otetaan erikseen huomioon. 

Mitä alhaisemmaksi henkinen hyvinvointi laskee, sitä oletettavampaa on toimin-
takyvyn heikentyminen ja toiminnan vähentyminen. Tutkimusaineistosta on löy-
dettävissä henkisen hyvinvoinnin alaraja, jonka alapuolella lamaantuneisuus, 
apaattisuus ja itseensä käpertyminen ilmentyvät samanaikaisesti sen kanssa 
että toimittaja ei kykene kirjoittamaan, esimerkiksi toimittajamies nro 7, päällikkö 
ei astunut kotiovensa ulkopuolelle, esimerkiksi päällikkömies nro 16, eikä nuori 
toimihenkilö tai toimittaja saanut viikkojen tai kuukausien kuluessa mitään aikai-
seksi, josta esimerkki on toimittajanainen nro 19. Henkinen hyvinvointi alentui 
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työttömyyden seurauksena tutkimusjoukossa eräissä tapauksissa siten niin 
alas, että se itsessään heikensi selviytymisen edellytyksiä. Aktiivinen selviyty-
minen työmarkkinoilla saattoi alkaa vasta, kun henkinen hyvinvointi oli pohja-
kosketuksesta kohonnut, mikä itsessään oletettavasti oli energiaa kuluttava ja 
polveileva eheytymisen ja selviytymisen prosessi, joka oletettavasti voi myös 
jäädä keskeneräiseksi. Henkisen hyvinvoinnin laajan tarkastelun merkitys ja 
perustelu on nimenomaan sen yhteydessä toimintakykyyn ja selviytymiseen. 
Voidaan olettaa, että selviytymiseen tähtäävä toiminta useimmiten jatkuu, vaik-
ka henkinen hyvinvointi ja toimintakyky ovat työttömyyden seurauksena alentu-
neet, mutta samalla riski henkisen hyvinvoinnin romahtamiselle ja toimintakyvyn 
menettämiselle on työttömyyden aikana kohonnut. Romahduksen toteutuminen 
puolestaan lamauttaa toimintakyvyn ja on este selviytymiselle. 

Koetut tapahtumat eri elämänalueilla oletettavasti ovat yhteydessä henkiseen 
hyvinvointiin samalla tavalla työttömyyden ja ansiotyön aikana, mutta työttö-
myyden koettiin aiheuttavan suuria ongelmia ja työttömyyden aikana tutkimus-
joukon jäsenten taloudelliset ja henkiset resurssit sekä joissain tapauksissa 
myös sosiaaliset resurssit käsitellä vastoinkäymisiä olivat vähäisempiä, kuin 
mitä ne ansiotöissä ollessa olivat. Työttömyys aiheutti ei-toivotun epävarman 
elämäntilanteen, joka oli altis horjumaan verrattain pienten olosuhdetekijöiden 
muutosten seurauksena. 

Tarkastelu ei muuta käsitystä työttömyyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteydestä 
(Warr, 1987), mutta ryhmä- ja yksilötasolle keskittyessään ja työttömyyteen joh-
taneen ajan, tapahtumat ja kokemukset huomioon ottaen se laajentaa ja täs-
mentää käsitystä henkisen hyvinvoinnin työttömyyteen liittyvästä alentumisesta 
ja uudelleentyöllistymisestä seuraavasta kohoamisesta (Lahelma, 1989; Hal-
vorsen, 1998; Johnson & Jackson, 2012) ja tuottaa uutta tietoa. Myös vuorovai-
kutuksen työttömyyden kokemusta muovaava laatu tuli terävämmin esiin kuin 
yhteisöstä irrotettuja yksilöitä tutkittaessa. Tulokset todennäköisesti liittyvät tut-
kimusjoukon jäsenten työmarkkinoilla kokemaan jatkuvaan epävarmuuteen. 
Laman aikana työllistyminen ei välttämättä merkinnyt elämän vakiintumista.  

 

7.3  Syyllisyys ja voimavarojen riittävyys 

Aikaisemmasta tarkastelusta eroteltavissa oleva aineistolähtöinen henkisen hy-
vinvoinnin taso on tapahtumien sisäinen käsittely, selityksien ja tulkintojen etsi-
minen, itsensä kohtaaminen työttömänä ja kannatteleminen uudessa tilantees-
sa muutoksen keskellä. Itsetutkiskelun aihepiirin yksilöön, asenteisiin ja arvos-
tuksiin liittyvien työttömyyden aikaisten muutosten lähtökohdiksi voidaan sijoit-
taa työttömäksi jäämisen alkuvaiheen sisäinen prosessointi suhteessa syyllisyy-
teen ja henkilökohtaisten voimavarojen riittävyyteen. Sisäisellä prosessoinnilla 
tarkoitetaan sitä, millä tavalla irtisanomista ja töiden loppumista pystytään itselle 
selittämään, ja kuinka tilannetta pystytään ajatuksissa käsittelemään.  
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Alkavan työttömyyden vaiheessa sisäistä prosessointia syyllisyydestä käydään 
sen suhteen onko työttömyys oma syy vai muilla perusteilla selitettävissä? Voi-
mavarojen riittävyyden prosessoinnissa kysymys on jaksamisesta suhteessa 
koettuun henkisen hyvinvoinnin heikentymiseen ja toiminnan vaikeuksiin. 

Vastaukset syyllisyyttä ja voimavaroja koskeviin kysymyksiin voivat syntyä no-
peasti, ikään kuin olla jo valmiina käytettävissä tai prosessointi voi kestää pitkän 
ajan ja sisältää kokemuksia umpikujaan joutumisesta. Ääripäät ovat työuralle 
kiinnittymässä oleville tyypillinen luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen, 
kuten esimerkiksi toimittajanainen nro 18 ja työuralle kiinnittyneiden irtisanottu-
jen kokemus materiaalisesti ja henkisesti ongelmallisen tilanteen lukkiutumises-
ta ratkaisemattomalta tuntuvaksi selviytymisen asetelmaksi, kuten esimerkiksi 
päällikkömies nro 26 tapauksessa.  

Yhteys alkavan ja pitkittyvän työttömyyden sisäisen prosessoinnin välillä on 
nähtävissä siten, että kun irtisanomisen ja työttömyyden alun aikana yksi on-
gelmakysymys oli ammattipätevyyden ja siihen liittyvän ammatti-identiteetin ky-
seenalaistuminen, on työttömyydessä selviytymisen ajan sisäisessä proses-
soinnissa kysymys oman henkilön ja kokonaisidentiteetin tutkiskelusta. Nämä 
itsetutkiskelun tasot voidaan nähdä yhteydessä toisiinsa niin, että ilman työttö-
myydestä seurannutta ammatti-identiteetin kyseenalaistumista ei laajempikaan 
minäkuvan miettiminen todennäköisesti olisi tullut ajankohtaiseksi. 

Kun yksilöön menevät pohdinnat ovat käynnistyneet, on niillä tarinoiden aikaja-
nassa nähtävissä yhteys asenteiden ja arvostusten muutoksiin sekä työttömyy-
den seurauksena koettuun henkiseen ja yksilönä kasvamiseen. Kasvussa on 
erotettavissa kaksi muotoa niin, että niitä voidaan pitää vastauksina työttömyy-
den alun kysymyksiin syyllisyydestä ja voimavarojen riittävyydestä. 

Ensimmäinen kasvun muoto on menneisyyden painolastista irtautuminen, mis-
sä muutosta tuki uusi näkökulma tärkeinä pidettyihin asioihin ja laajemmin elä-
mään. Ansiotyön ja työnteon arvon määriteltiin vähentyneen ja läheissuhteiden 
sekä yleisen inhimillisyyden arvostuksen kohonneen. Kysymys ei ollut ansiotyön 
arvon häviämisestä, vaan uudelleen suhteuttamisesta ja aikaisempaa vähäi-
sempään asemaan asettamisesta, minkä koettiin korjaavan arvojärjestystä. 
Tämä edustaa vastausta syyllisyyteen siten, että sen kokemisen taustalla ollei-
den tekijöiden painoarvoa on muutettu syyllisyyden taakan muodostumista ke-
ventävään ja ehkä myös ehkäisevään suuntaan. Toisaalta jos ennen työttömyy-
den alkamista työttömyyttä oli pidetty kategorisesti työttömien vikana, ei sitä 
omien työttömyyskokemusten jälkeen enää tehty. Syy tai syitä nähtiin järjestel-
mässä, rakenteissa ja yhteiskunnassa. Se edustaa samalla vastausta syyttö-
myydestä; työttömyys ei ole oma vika, vaan johtuu toimintaympäristöstä samal-
la tavalla kuin monilla muilla työttömäksi joutuneilla. Muutoksen kuvailtu ydin on 
koettu ymmärryksen ja ymmärtäväisyyden lisääntyminen elämää ja muita ihmi-
siä kohtaan, mihin saattaa liittyä myös materiaalisten arvojen himmentyminen. 
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Toinen kasvamisen muoto on arvoperustainen yksilönä vahvistuminen ja toimin-
tamallien uudistuminen. Sille on tyypillistä arvojen tutkiskelu ja niihin nojaami-
sen voimistuminen sekä mielipiteiden ja näkemysten aikaisempaa kaihtamatto-
mampi esiintuominen ja puolustaminen, kuten esimerkiksi toimihenkilönaisen 
nro 30 ja toimittajamiehen nro 23 tapauksissa. Tähän saattoi liittyä myös avoi-
memman ja rohkeamman vuorovaikutuksen mallin omaksuminen, jonka käyt-
töön ottaminen oli ehkä muutenkin koettu tarpeelliseksi ja työttömyys toimi siinä 
kimmokkeena, kuten toimihenkilömiehellä nro 33.  

Arvoihin nojaava toimintamallien uudistuminen vaikuttaa olevan pysyvää tai ai-
nakin pitkäkestoisempaa kuin reagointi toimintaympäristön muutoksiin. Se on 
kasvun muotona nähtävissä vastaukseksi työttömyyden alkaessa esiin nous-
seeseen kysymykseen voimavarojen riittävyydestä. Niiden koetaan riittävän, 
koska arvopohja on havaittu kestäväksi ja itsetutkiskelu on sulkeutumisen sijaan 
johtanut avoimemmaksi ja rohkeammaksi kuvailtuun vuorovaikutukseen. Tämä 
logiikka on eroteltavissa vaikeuksien keskellä kuvaillusta itsensä tilannekohtai-
sesta kannattelemisesta, jossa eräänlaisella kehäpäätelmällä uskottiin vastoin-
käymisten jalostavaan vaikutukseen; oltiin vahvempia siksi, että oli kestetty, 
vaikka todennäköisemmin kysymys oli henkisten ja materiaalisten resurssien 
kulumisesta. Toisaalta voidaan todeta, että aineistosta ei löydy toimintamallia, 
jossa havahduttaisiin aivan uudenlaiseen ajatteluun ja toimintaan. Se voisi olla 
mahdollinen joskin harvinaiseksi oletettavissa oleva reaktio työttömyyden aihe-
uttamaan ongelmaan, mutta tämän tyyppistä tarkastelua ei voitu tehdä. 

Yksilönä kasvamisen ohella on nähtävissä myös, että työttömyyden koettiin 
tuottaneen sosiaalista arkuutta, uskaltamattomuutta toimia sekä päättämättö-
myyttä ja epäluottamusta ympäristöön, kuten esimerkiksi päällikkömiehellä nro 
16. Tyypillistä on, että arkailu ja kasvu sisältyvät samaan tarinaan, mutta eräis-
sä tapauksissa sosiaalinen vetäytyminen näyttää jäävän yhdessä yksinäisyyden 
kanssa tarinan lopun asetelmaksi, kuten esimerkiksi toimittajanaisella nro 6. 

Luvun tarkastelussa on yhtymäkohtia Ezzyn (1993) status-siirtymien mallin 
kanssa. On perusteltua olettaa, että ansiotyötä vaille jääminen haittaa ammatti-
identiteetin kyseenalaistumisen takia positiivisen minäkuvan ylläpitämistä. Toi-
saalta on havaittavissa työttömyyden aikainen identiteetin osittainen uudelleen 
rakentaminen, jolla on myös nähtävissä yhteys henkisen hyvinvoinnin kohoami-
seen. Tällainen uudelleen muovattu identiteetti ei kuitenkaan näytä olevan täy-
sin uusi tai ammatti-identiteetistä irrallinen, eikä sitä korvaava positiivisen minä-
kuvan perusta. Kysymys näyttäisi uudistumisen sijaan olevan työttömyyttä edel-
täneen kokonaisidentiteetin tutkiskelemisen pohjalta muodostuvasta yksilönä 
kasvamisesta ja sisäisestä vahvistumisesta niin, että se jossain määrin kom-
pensoi ammatti-identiteetin kyseenalaistumisen. Tämän tutkimuksen perusteella 
on ennen muuta nähtävissä ammatti-identiteetin kestävyys. Työttömyys ky-
seenalaistaa sen, mutta ei murenna. Selviytymisstrategiat nojaavat ammatti-
identiteettiin. 



229  
  

7.4  Työmarkkinatoiminta, muutos ja selviytyminen 

Tutkimusaineisto kattaa laajasti työttömäksi jäämisen ja työttömyydessä selviy-
tymisen eri vaiheet koko tutkimusjoukkoa ja sen yksittäisiä jäseniä ajatellen, ja 
antaa siten lähtökohdan työmarkkinoilla tapahtuvan toiminnan muutosten tar-
kastelulle. Tarkastelun ytimessä ovat työuralle kiinnittyneet toimittajat ja päälli-
köt, joita verrataan työuralle kiinnittymässä oleviin toimittajiin ja toimihenkilöihin 
sekä eläkeikää lähestyviin toimittajiin ja päälliköihin.  

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneiden toimittajien ja päälliköiden toiminta 
työmarkkinoilla käynnistyi pyrkimyksellä ratkaista työttömyyden ongelma aikai-
semman ammattiosaamisen varassa. Vaikka koulutustaso oli keskimäärin mel-
ko korkea, oli opinnoista valmistumisesta kuitenkin kulunut pääosalla pitkä aika. 
Sen seurauksena elämänaikainen oppiminen oli kertynyt ja osaaminen kehitty-
nyt työelämässä. Näin ollen työurasta ja siihen sisältyneistä työtehtävistä ja 
koulutuksesta pitkälti riippui, millaisia keinoja, kykyjä ja osaamista toimittajilla ja 
päälliköillä oli työttömyydessä selviytymisessä käytettävissä. Toiseksi siihen 
nojaten kuvaillaan harkitun itselle sopivat ja sopimattomat, liian vaativat ja vaa-
timattomat työnkuvat sekä niihin johtavat mahdolliset koulutusväylät. Muita aloja 
harkittiin vasta kun pitkään jatkuneen toiminnan jälkeen kokemus oli, että oman 
alan töitä tai koulutusta ei ollut saatavissa.  

Kun sopeutuminen työmarkkinoilla alaspäin ei yrittämisestä huolimatta onnistu-
nut, palasivat työuralle kiinnittyneet toimittajat ja päälliköt takaisin ammattitaidon 
ja koulutustason mukaisten selviytymisstrategioiden käyttämiseen. Herkistymi-
nen muiden alojen kokeilemiseen näyttää vieneen vuodesta kahteen vuoteen, 
mutta paluu henkilökohtaisen ammattitaidon varassa toimimiseen näyttää ta-
pahtuneen miltei heti vastoinkäymisten tullen. Tässä suhteessa tutkimusaineis-
ton yksi tyypillisin piirre on toimittajan työn ja ammatin pysyvyys ja jatkuvuus. 
Sitä toistaa esimerkiksi toimittajanaisen nro 5 tukitöissä saama hoiva-alan työ-
kokemus, minkä arvioitiin kokemusperäisenä tietopääomana vahvistaneen toi-
mittajana toimimisen mahdollisuuksia. Puolen vuoden antoisaksi ja vaativaksi 
koettu tukityöjakso ei ollut yhteydessä ammatinvaihtoon tai sen harkitsemiseen. 
Asetelmaa täydentää toimittajamiehen nro 7 ja toimittajanaisen nro 5 vapaaeh-
toistyölle antamat merkitykset väliaikaisena mahdollisuutena kokea itsensä tär-
keäksi silloin kun ammatilliset pyrkimykset eivät onnistuneet. 

Tutkimusjoukon työuralle kiinnittymässä olevista toimittajista kaksi ajautui työt-
tömyyden pitkittyessä ammatillisesti passiiviseen vaiheeseen. Toimittajamies 
nro 24 oli vapaa kirjoittaja ilman julkaisutoimintaa. Toimittajanainen nro 20 puo-
lestaan arvioi tarinan 1995 lopussa toimittajan työn olleen välivaihe elämässä, 
ja ajatukset olivat kääntyneet kohti opintojen jatkamista yliopistossa, mutta toi-
minnallisia ratkaisuja tarinasta ei ollut löydettävissä. Estettä toimittajan työhön 
paluulle ei mainittu. Kyse lienee vähäisiin työtilaisuuksiin yhteydessä olevasta 
motivaation hiipumisesta, jonka seuraukset jäivät avoimeksi. 
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Tutkimusjoukon työuralle kiinnittyneet päälliköt näyttivät olevan toimittajia jonkin 
verran joustavampia ja myös sopeutuminen työmarkkinoilla alaspäin toteutui, 
mutta vain väliaikaisena ratkaisuna päällikkönaisella nro 9. Päälliköidenkin ta-
voitteena oli kahta tapausta lukuun ottamatta, päällikkönainen nro 21 ja päällik-
kömies nro 17, palauttaa aikaisempi ammattiasema ja tulotaso.  

Tutkimusjoukon toimittajat ja päälliköt voivat näyttää työmarkkinatoiminnassa 
muutokseen kykenemättömiltä, mutta se ei olisi perusteltu tulkinta. Ensiksi on 
tärkeä havaita, että irtisanominen ja työttömyys ovat elämänpiiriä ja -kulkua ra-
vistelevia negatiivisiksi koettuja muutoksia, joita työttömäksi jäävät tutkimusjou-
kon jäsenet pyrkivät vastustamaan. Pyrkimys haluttavaksi koettuun muutokseen 
eli aikaisemman elintason palauttamiseen omaksi koettua ammattia harjoitta-
malla oli siten tutkimusjoukossa olemassa, mutta sen toteutumiselle oli työ-
markkinoilla, freelance-markkinoilla ja yrityskentässä niukasti tilaa. Toiseksi on 
tärkeä havaita, että muutos vakinaisesta toimittajasta freelanceriksi tai ylemmän 
keskijohdon päälliköstä yrittäjäksi on ammatillisesta luontevuudestaan huolimat-
ta suuri, ja muutoksen menestyksellinen hallitseminen oli 1990-luvun alun la-
man ajan suurtyöttömyyden olosuhteissa vaikea tehtävä. Näin ollen työttömiin 
kohdistettu joustamisen ja muuttumisen vaatimus voidaan tulkita muutoksen 
vastustamishakuisuuden sisältäviin elämäntilanteisiin nähden ristiriitaiseksi. 
Tässä suhteessa työuralle kiinnittyneen päällikkönaisen nro 11 ja päällikkömie-
hen nro 17 konstruktiivinen sopeutuminen voidaan nähdä itsellisenä, mutta re-
aktiivisena ratkaisuna suhteessa työmarkkinoihin. He eivät olleet valmiita teke-
mään mitä töitä tahansa, ja kun ammatilliset pyrkimykset eivät toteutuneet, 
muokkasivat he elämän mieleiseksi työmarkkinoiden ulkopuolella. 

Kun työuralle kiinnittyneet toimittajat ja päälliköt etsivät työttömyyteen ratkaisua 
pääasiassa yhtä selviytymisstrategiaa käyttämällä, korostui työuralle kiinnitty-
mässä olevien toimittajien ja toimihenkilöiden joukossa pyrkimys toteuttaa am-
matti- ja opiskelutavoitteita yhtä aikaa. Sen seurauksena saattoi olla ylikuormi-
tustilanteita töiden ja opintojen kasautuessa yhtä aikaa suoritettavaksi. Toimin-
tamallin voidaan ajatella sisältävän samanaikaisesti kasautuvien paineiden alla 
riskin uupumisesta, työnteossa epäonnistumisesta tai alisuoriutumisesta sekä 
opintojen keskeytymisestä tai hidastumisesta. Opiskelun tavoitteeksi asetettiin 
ammattikvalifikaatioiden vahvistaminen toimittajan työssä tai toimihenkilönä 
nousevaksikin suunniteltua uraa ajatellen. Työttömyyden jatkuessa pidettiin en-
sisijaisesti kiinni koulutusvalinnasta ja urasuunnitelmista muodostuvasta am-
mattiorientaatiosta. Henkistä työtä ei oltu vaihtamassa suorittavaan työhön. 

Tiivistettynä voidaan todeta, että työuralle kiinnittymässä olevien toimittajien ja 
toimihenkilöiden tyypillinen piirre oli ennen työttömyyttä valitun suuntautumisen 
jatkaminen ja edistäminen uudelleensuuntautumisen sijaan. Merkittävin muutos 
oli työuralle kiinnittymässä olevan toimihenkilömiehen nro 34 yrittäjäksi ryhtymi-
nen. Se alkoi työttömyyden aikana melko tyhjän päältä, mutta nojasi kaupallisiin 
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opintoihin ja asenteeseen, jonka mukaan oli viisainta pyrkiä eteenpäin omien 
ideoiden pohjalta ja mieluisampaa tehdä itselle kuin muille. 

Tutkimusjoukon eläkeikää lähestyville toimittajille ja päälliköille oli tyypillistä ai-
kaisemman ammatin varassa toteutuva työttömyydessä selviytyminen eläkkeel-
le siirtymiseen saakka ilman pyrkimyksiä tai ajatuksia uudelleensuuntautumi-
sesta. Jos kouluttautumiseen ryhdyttiin, oli kysymys yleissivistävästä tai kielten 
opinnoista ilman ammatillisia tavoitteita. Työmotivaatio kuvailtiin korkeaksi, mut-
ta kun oman alan töitä ei löytynyt, käynnistyi eläkeikää lähestyvien toimittajien 
joukossa tyytyminen harvoin kirjoittamiseen ja alityöllistymisen uraan ja päälli-
köiden joukossa alkoi näkyä etäisyyden otto työuraan ja ansiotyöhön. Heihin 
nähden ja koko tutkimusjoukossa poikkeus on jo mainittu toimittajanaisen nro 
21 kuvailema vapaaehtoinen vakinaisesta toimittajan työstä luopuminen ennen 
eläkeikää ja konstruktiivinen sopeutuminen työmarkkinoiden ulkopuolelle.  

Tutkimusjoukon vertailu työuravaiheen perusteella ei tuo esiin merkittäviä eroja 
työmarkkinatoiminnan joustavuudessa, jonka voi määritellä kokonaisuudessaan 
vähäiseksi. Aste-erot on kuitenkin nähtävissä siten, että eläkeikää lähestyvien 
joukossa ammatillista joustavuutta ei ollut löydettävissä juuri lainkaan. Työuralle 
kiinnittyneiden joukossa muutoksen mahdollisuus näytti olevan lähes poissuljet-
tu ja yksittäiset kokeilut muista vaihtoehdoista olivat lyhytaikaisia johtaen paluu-
seen aikaisempaan ammatilliseen suuntautumiseen. Työuralle kiinnittymässä 
olevien ryhmässä ammatillisen joustavuuden mahdollisuutta ei ollut poissuljettu, 
ja sitä pohdittiin, mutta muutosta indikoivaa toimintaa ei juuri ollut nähtävissä. 
Ammattiryhmittäin verrattuna ammatillista joustavuutta oli hieman enemmän 
päälliköiden kuin toimittajien ryhmässä ja hieman enemmän työuralle kiinnitty-
mässä olevien toimihenkilöiden kuin vastaavassa toimittajien ryhmässä.  

Taustatekijä muutosvalmiuden arvioinnissa on taloudellinen tilanne. Työuralle 
kiinnittyneille tyypillisesti ansiosidonnaista työttömyysturvaa saaneille toimittajil-
le ja päälliköille uusi ammatti olisi mahdollisesti merkinnyt tulotason putoamista. 
Työuralle kiinnittymässä olevat sitä vastoin saivat tyypillisesti peruspäivärahaa, 
jolloin vakinainen ansiotyö olisi todennäköisesti merkinnyt tulotason nousua. 
Samalla on muistettava, että 1990-luvun alun laman aikana työllistymisen ja 
työmarkkinoilla joustamisen mahdollisuuksia oli vähän tarjolla.  

Tutkimusjoukon työuravaiheittainen vertailu johtaa toimihenkilökontekstissa eri-
koistumisen vaatimuksen ja yksilön pyrkimyksen perusteella rakentuvien työuri-
en laadun pohdintaan. Työuraa on lähestytty valikoivasti ja opintoja haluttua 
ammatillista tavoitetta kohti suunnaten, kokemukset työn sisällöstä olivat työ-
uralle kiinnittymisen vaiheissa myönteisiä, minkä jälkeen uralla menestyminen 
edellytti osaamisen syventymistä erikoistumista edellyttävissä ammateissa. Kun 
työttömyys katkaisi kehityskulun, oli tutkimusjoukon jäsenten reaktio jo esiin 
tuotu pyrkimys muutoksen hallintaan ja jatkuvuuden rakentamiseen olemassa 
olevan osaamisen pohjalta. Toisaalta kysymys oli siitä, että kvalifikaatiot olivat 
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erikoistumisen seurauksena rajalliset ja liikkumavara työmarkkinoilla vähäinen, 
minkä suhteen tutkimusjoukon toimittajien ammatillinen liikkumavara oli vielä 
pienempi kuin päälliköiden tai työuralle kiinnittymässä olevien toimihenkilöiden. 
Yksilön näkökulmasta ammatinvaihto saattoi siten näyttää vaikeammalta ja 
epävarmemmalta reitiltä ansiotyöhön, ja myös sitä käytännössä olla, kuin am-
matillisten vahvuuksien varassa toimiminen. Tämä on oletettavasti toimihenkilö-
työttömyyteen liittyvä ominaisuus. 

Tutkimusjoukon jäsenten suhdetta muutokseen on tutkimuksen temaattisessa 
aihepiirissä syytä tarkastella myös aktiivisuuden, passiivisuuden ja selviytymi-
sen näkökulmasta. Tärkeä havainto tällöin on, että tutkimusjoukon jäsenet eivät 
olleet joko aktiivisia tai passiivisia, vaan toiminta vaihteli aktiivisen ja passiivisen 
välillä toisaalta motivaation vaihtelun ja toisaalta sen mukaan havaittiinko työ-
markkinoilla mahdollisuuksia selviytymiseen vai ei. Aktiiviset ja passiiviset elä-
mänvaiheet seurasivat toisiaan niin, että vaikeissa olosuhteissa passiivisuus 
työmarkkinoilla korostui. Silloinkin kysymys saattoi olla harkitusta passiivisuu-
desta työmarkkinoilla, mutta aktiivisesta toiminnasta niiden ulkopuolella, mikä 
on voinut edistää työttömyydessä selviytymistä.  

Aikaisemmassa tutkimuksessa on eroteltu toisistaan seuraavat työttömyydessä 
selviytyjien tyypit: 

1) Selviytyjät, jotka toimivat työmarkkinoilla ja yleisesti (Halvorsen, 1999). 
2) Vetäytyjät, joiden työnhaku vähentyy, tavoitetaso ja aktiivisuus alentuvat. 

(Warr & Jackson, 1987; Jahoda, ym., 2002, 53.) 
3) Alistujat, jotka passivoituvat. (Warr & Jackson, 1987; Jahoda, ym., 2002, 

54.) 
4) Konstruktiiviset sopeutujat, jotka sopeutuvat työmarkkinoiden ulkopuolel-

le (Warr & Jackson, 1987). 
5) Hyvin selviytyvät päämäärätietoiset toimijat (Warr ym., 1988; Fryer & 

Payne, 1984). 

Kaikki edellä olevan luettelon selviytymistyypit ovat tutkimusaineistossa edustet-
tuna. Toisaalta selviytymisen laatua määriteltäessä tärkeä seikka on, että yksi-
kään tutkimusjoukon jäsen ei näytä edustavan vain yhtä selviytymiskäyttäytymi-
sen tyyppiä, vaan työttömyyden pitkittyessä yksittäiset tutkimusjoukon jäsenet 
kuvailevat useampien selviytymisen tyyppien mukaista toimintaa. 

Selviytymisen tyyppi voi 3 4 vuoden aikana edetä esimerkiksi työttömyyden 
alun selviytyjän roolista kasautuneiden epäonnistumisten jälkeen vetäytyjän 
rooliin ja siitä mahdollisuuksien menettämisen kokemuksen seurauksena alis-
tumiseksi, mikä ei kuitenkaan edustanut muutoksen päätepistettä. Uusien mah-
dollisuuksien havaitsemisen, niihin tarttumisen ja onnistumisen jälkeen voitiin 
palata jälleen selviytyjän rooliin, mikä ei sekään ollut päätepiste, vaan selviyty-
misen haasteet muotoutuivat ajan oloon kerta kerralta uudelleen 1990-luvun 
alkupuolen lamakontekstissa. Yhdestä onnistumisesta ei seurannut varmuutta 
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tulevasta selviytymisestä, mutta siitä saattoi seurata käsitys hallita muutoksia 
aikaisempaa paremmin. Vastaavasti epäonnistumisista saattoi seurata käsitys 
hallinnan heikentymisestä. 

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna on tässä suhteessa syytä nähdä, että freelan-
ce-markkinat olivat kilpailutilanteesta huolimatta toimittajille selviytymisen väylä, 
jota päälliköillä ei ollut käytettävissä. Toimittajien tilannetta voisi nimittää omaksi 
koetusta ammatista kiinni pitämiseksi niin, että selviytymisen mahdollisuus oli 
henkisen hyvinvoinnin kannalta parempi tilanne kuin sen puuttuminen. Toisaalta 
ammatillisen toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeä tekijä näyttää tutkimusjou-
kossa olleen havaittiinko työmarkkinoilla selviytymisen mahdollisuuksia vai ei. 
Toiminta hiipui tai lakkasi, jos sillä ei uskottu olevan mitään saavutettavissa, 
minkä jälkeen toiminta kuitenkin vireytyi, jos mahdollisuuksia havaittiin. Selviy-
tymisen pyrkimys siten säilyi myös silloin kun työmarkkinoiden ei koettu tarjoa-
van selviytymisen mahdollisuuksia, ja toimintaa ei ollut aktiivisena nähtävissä. 
Näin ollen voidaan päätellä, että työmarkkinoiden toimintaympäristönä tarjoama 
selviytymisen mahdollisuus koetaan sinänsä kannustavana.  

Toisaalta voidaan arvioida, että työuralle kiinnittyneiden toimittajien ja päälliköi-
den joukossa ammattiosaaminen ja siihen nojaava ammatti-identiteetti olivat 
yhteydessä työttömyydessä selviytymiseen niin, että ne asettivat rajoja muutok-
sen mahdollisuudelle. Toimittajien ryhmässä ammatista kiinni pitäminen ja am-
matin pysyvyys näkyivät voimakkaampina kuin päälliköiden ryhmässä.  

Aktiivisuus ja selviytyminen työttömyydessä on käsitettävä laajemmin kuin toi-
mintana ja onnistumisena työmarkkinoilla. Aktiivisuutta edustaa jo toimintakyvyn 
ylläpitäminen tai siihen tähtäävä toiminta, minkä voidaan olettaa tukevan selviy-
tymistä. Tähän liittyvää harkittua passiivisuutta suhteessa työmarkkinoihin voi-
daan nimittää myös aktiiviseksi vetäytymiseksi, sillä suurtyöttömyyden aikana 
työllistyminen oli yksilöiden kvalifikaatioiden ja työtilaisuuksien kilpailtu ja osin 
sattumanvarainen kohtaaminen.  

Tässä tarkoitettu toiminnan aktiivisuuden vaihtelu on eroteltava henkisen hyvin-
voinnin romahduksen aiheuttamista toiminnan katkoksista, jolloin riittävän tasa-
painon saavuttamisen minän ja elämäntilanteen kanssa voi ajatella olevan edel-
lytys toimintaympäristön havainnoinnille ja mahdollisuuksiin tarttumiselle. 

Työttömyys kohteli miehiä ja naisia lähtökohtaisesti samalla tavalla. Miehet ja 
naiset olivat työttömyyttä seuraavan muutoksen vastustamisen pyrkimyksessä 
keskenään samankaltaisia työttömyyden alkuvaiheessa. Sen jälkeen ajan oloon 
muodostui perusta arviolle, että naisten liikkumavara muiden ammatillisten rat-
kaisujen kokeiluihin tai elämäntyylin muuttamiseen oli suurempi kuin miehillä.  

Tutkimusjoukon jäsenten työmarkkinoilla tavoittelema muutos oli työllistyä uu-
delleen. Sen suhteen uudelleentyöllistyvien ja pitkittyvän työttömyyden kokevien 
työmarkkinatoiminnassa nähtävissä olevat erot ovat lähinnä nyansseja, mutta 
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esiin nostamisen arvoisia. Uudelleentyöllistyneiden toiminta työmarkkinoilla oli 
kokonaisuutena arvioituna aktiivisempaa ja joustavampaa kuin pitkittyneen työt-
tömyyden kokeneiden. Toisaalta uuden työn saaneiden toiminnassa oli henki-
sen hyvinvoinnin alentumisesta huolimatta pienempiä aktiivisuuden alentumisia 
ja vähemmän katkoksia kuin pitkittyvän työttömyyden kokeneilla. Työttömyyden 
alun shokin jälkeen uudelleentyöllistyneiden toiminta muuttui määrätietoiseksi ja 
oma-aloitteiseksi selviytymiseksi, missä oli tyypillistä työttömyyden aiheuttaman 
paineen purkaminen toiminnalla tai ansiotöiden tai elannon ansaitsemisen 
mahdollisuuksien hakemisen jatkaminen lamaantumisen tuntemuksista huoli-
matta. Kertaalleen toteutuneen tunnelmien tasapainottumisen jälkeen vastoin-
käymiset eivät enää näytä pysäyttäneen. Toiminnan jatkuvuus on oletettavissa 
selviytymistä edistäväksi tekijäksi. 

Verrattuna yksilöt tyypillisesti hyvin ja huonosti selviytyviin jaotteleviin typologi-
oihin, avaa pitkittäisaineiston tarkasteleminen prosessina ehyen kuvan työttö-
myydessä ja työmarkkinoilla selviytymisestä. Aikaisemmat tutkimustulokset 
esimerkiksi aktiivisuuden (Underlid, 1996; Vesalainen & Vuori, 1999; Kiesel-
bach, 2003) ja joustamisen (Kilpatrick & Trew, 1985) yhteydestä selviytymiseen 
ovat relevantteja siten, että kysymys ei ole vain yksilöiden ominaisuuksista, 
vaan myös toimintaympäristöön sisältyvistä mahdollisuuksista näiden ominai-
suuksien toteuttamiseksi. Yksilöt eivät ole joko aktiivisia tai passiivisia kuten 
esimerkiksi Jahoda on todennut (1984), eivätkä joko joustavia tai joustamatto-
mia, vaan pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna reagoivat ja toteuttavat selviyty-
misen pyrkimystä useammilla tai kaikilla mainituilla tavoilla. Työllistettävyyttä 
(Fugate ym., 2004) ajatellen kysymys on silloin siitä, kuinka verkostot kykenevät 
tukemaan yksilöä inhimillisen pääoman kasvattamisessa. 

Sen lisäksi, että yksilöt voivat edustaa eri selviytymistyyppejä (Fryer & Payne, 
1984; Warr & Jackson, 1987; Halvorsen, 1989; Jahoda ym., 2002), voidaan 
asetelmassa nähdä kognitiivisten ja emotionaalisten selviytymisstrategioiden 
vaihtelu ja samanaikaisuus. (Lazarus & Folkman, 1984, 157; Patton & Dono-
hue, 1998; Lin & Leung, 2010.) Emotionaaliset strategiat vahvistuivat, kun kog-
nitiiviset strategiat eivät johtaneet ongelman ratkaisuun. Silti selviytyminen saat-
toi esimerkiksi työnhaun toistuvasta epäonnistumisesta seuranneessa kielteisil-
tä kokemuksilta suojautumisen ja työmarkkinoilla tapahtuvan toiminnan vähen-
tymisen vaiheessa olla aktiivista esimerkiksi itsehoidon toteuttamisena. 

 

7.5 Työttömyydessä selviytyminen vuonna 2011 

1990-luvun alkupuolen syvä lama ja suurtyöttömyys olivat poikkeuksellisen vai-
kea vaihe suomalaisessa yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Vuoden 1995 ai-
kana Suomen kansantalous kääntyi jälleen nousuun, työttömyys alkoi alentua ja 
yleinen työllisyystilanne parantua. Kun tutkimusjoukon jäsenten tarinat päättyi-
vät myöhimmillään loppuvuoteen 1995, tuli väistämättä eteen kysymys, kuinka 



235  
  

he pärjäsivät laman jälkeisillä taloudellisen kasvun työmarkkinoilla? Vakiintuiko 
asema vai jatkuiko epävarmuus? Mielenkiintonsa on myös tutkimusjoukon jä-
senten elämäntilanteella ja sillä, kuinka he 1990-luvun alkupuolen työttömyyttä 
jälkikäteen arvioivat? 

Kysymyksiin haettiin selvyyttä 2011 keväällä toteutetulla seurantakyselyllä (liite 
8). Sen perusteella ei voida tehdä laajempia johtopäätöksiä, mutta vuoden 2011 
tilannetta pystytään tarkastelemaan ja suhteuttamaan tutkimusteemoihin. Tau-
lukkoon 13 on koottu tiedot seurantakyselyyn osallistuneista tutkimusjoukon 
jäsenistä. 

Taulukko 13. Tutkimusjoukon jäsenten asema ja tilanne vuonna 2011. 

Toimittajat Status Vuosituloluokka Siviilisääty ja perhe 
Nro  2,  toimittajanainen   Opiskelija,  freelancer        Alle  15  000   Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  3,  toimittajanainen      Freelancer      15  000-29  999   Avioliitto,  huollettavia  lapsia  
Nro  6,  toimittajanainen      Eläkeläinen      15  000-29  999   Yksin  elävä,  ei  lapsia  
Nro  8,  toimittajamies      Eläkeläinen,  freelancer      15  000-29  999   Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  18,  toimittajanainen*     Yrittäjä,  freelancer      Alle  15  000     Avioliitto,  ei  lapsia  
Nro  19,  toimittajanainen*     Vakityö,  viestintäala      30  000-44  999   Avioliitto,  huollettavia  lapsia  
Nro  21,  toimittajanainen      Eläkeläinen      Alle  15  000   Avoliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  22,  toimittajanainen      Eläkeläinen,  freelancer      Alle  15  000   Yksin  elävä,  lapset  aikuisia  
Päälliköt  
Nro  9,  päällikkönainen        Opiskelija,  keskiaste         Alle  15  000      Avoliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  10,  päällikkönainen      Osa-aikatyö,  hoiva-ala        15  000-29  999      Yksin  asuva,  lapset  aikuisia  
Nro  11,  päällikkönainen      Eläkeläinen         15  000-29  999      Avoliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  12,  päällikkönainen      Eläkeläinen         15  000-29  999      Yksin  asuva,  lapset  aikuisia  
Nro  13,  päällikkömies         Vakityö,  johtava  asema      Yli  60  000      Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  15,  päällikkömies         Eläkeläinen         Alle  15  000      Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  16,  päällikkömies         Eläkeläinen         15  000-29  999      Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  17,  päällikkömies         Eläkeläinen         15  000-29  999      Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  26,  päällikkömies         Eläkeläinen         30  000-44  999      Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  27,  päällikkömies         Eläkeläinen         Alle  15  000      Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt 
Nro  28,  toimihenkilönainen   Vakityö,  tehdas         30  000-44  999      Avioliitto,  huollettavia  lapsia  
Nro  30,  toimihenkilönainen   Vakityö,  palveluala         15  000-29  999      Avioliitto,  lapset  aikuisia  
Nro  33,  toimihenkilömies     Vakityö,  julkinen  sektori      30  000-44  999      Avoliitto,  ei  lapsia  
Nro  34,  toimihenkilömies     Yrittäjä         30  000-44  999      Avioliitto,  huollettavia  lapsia  
*  Työuralle  kiinnittymisen  vaihe  vuonna  1995  

Seurantakyselyn 22 vastaajan joukossa on 13 naista ja yhdeksän miestä, 11 
työelämässä mukana olevaa ja 11 eläkeläistä. Työelämässä mukana olevissa ei 
ole yhtään työtöntä. Eläkeläisistä kahdeksan on vanhuus-, kaksi työttömyys- ja 
yksi varhennetulla vanhuuseläkkeellä. Kyselyyn vastasi kahdeksan toimittajaa 
11 mahdollisesta, kymmenen päällikköä 11 mahdollisesta sekä neljä vuonna 
1995 työuralle kiinnittymässä ollutta toimihenkilöä seitsemästä mahdollisesta. 
Nuorin vastaaja oli hieman yli 35-vuotias ja vanhin yli 75-vuotias. 
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Työmarkkinat 

Tutkimusjoukon jäsenten vuoden 1995 jälkeisille työurille ja asemalle työmark-
kinoilla on tyypillistä toisaalta epävakaus ja katkoksellisuus sekä toisaalta am-
matillisen uudelleensuuntautumisen vähäisyys. 

Free-töitä olisi ollut paljon, mutta erittäin alhaisilla palkkioilla ts. käyttivät tilai-

suutta hy Se nyt jälkeenpäin korpeaa, että nekin talot, jotka teettivät pal-

jon free-töitä eivät halunneet maksaa saati ottaa vakituiseen työhön. Vaikka 

sanotaan, ettei susi sutta syö, niin kyllä (Nro 8, toimittajamies). 

Ärsyttää puheet eläkeiän nostosta, koska se ei auta mitään, jos töihin ei oteta 

 olisin halunnut tehdä töitä 65-

 (Nro 
15, päällikkömies). 

Kuljin noin kolme vuotta pitkiä työmatkoja pysyäkseni leivän syrjässä kiin-

noin viiden vuoden ajan viikot työpaikkakunnalla ja viikonloput 

kotipaikkakunnalla (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Lainaukset niveltyvät 1990-luvun alkupuolen tarinoiden kuvauksiin. Freelance-
toiminnassa ongelmia esimerkiksi olivat työtilaisuuksien vähäisyys ja työn hin-
noittelu. Päällikkömiehen nro 15 tavoite oli päästä vakinaisiin johtaviin tehtäviin, 
minkä kuvailtiin jo aineistossa onnistuneen. Toimihenkilönainen nro 30 työura 
on jatkunut määräaikaisilla työsuhteilla ja niiden mukaan joustamisella.  

Käsitystä työurien epävakaudesta täydentää, kuinka myös vakinaisen ansiotyön 
saamista kuvaillaan edeltäneen hankaluuksia työn löytämisessä tai määräai-
kaisten työsuhteiden ketjuttumista. 

tein määräaikaisia sijaisuuksia nykyiselle työnantajalleni. Li-

säksi oli sivutyö, jossa kävin iltaisin ja lauantaisin noin vuoden ajan. Ansiosi-

donnaisessa päivärahassa 500 päivää täyteen ja pari kuukautta myös työmark-

kinatukea. (Sitten) t  (Nro 33, toimihenkilömies). 

 kiinni. Olen nyt ehkä elämäni par-

 (Nro 13, päällikkö-
mies). 

Myös nämä lainaukset niveltyvät aikaisempien tarinoiden kuvauksiin. Toimihen-
kilömies nro 33 liikkui virastoissa tehtyjen pätkätöiden ja työttömyyden välillä. 
Päällikkömies nro 13 sovelsi kaksoisstrategiaa, jossa toimi yrittäjänä samalla 
kun etsi työsuhteen ehdoilta hyväksyttäväksi arvioitavaa vakinaista ansiotyötä. 

Ehyimmät työurat kuvaillaan 1990-luvun alkupuolella henkilökohtaisen riskin 
ottaneiden tutkimusjoukon jäsenten vastauksissa.  

suorastaan liikaakin.  (Nro 12, päällikkönainen). 
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ideoita, oikeastaan pulaa on vain ajasta. Lisäksi mielenkiintoista on, että tule-

vaisuus näyttää hyvältä omalla kohdalla, vaikka toki Euroopan ja maailman tu-

 (Nro 34, toimihenkilömies). 

Työurien muodostumisen kokonaisuus voidaan tiivistää siten, että ammatillisten 
asemien ääripäät ovat kaukana toisistaan niiden ollessa tilanteen vakiintuminen 
ja pärjääminen sekä vakiintumattomuus ja epävarmuus. Kuvailtujen työurien 
pääpainotus on eläkeläiset mukaan lukien vakiintumattomuudessa. Tyypillistä 
on työn ja työttömyyden vaihtelu, alityöllistyminen, työmäärän ja tulojen vaihtelu 
ja marginaaliseen työmarkkina-asemaan jääminen. 

Ammatillista suuntautumista ja selviytymistä koskeva päähavainto on, että toi-
minta työmarkkinoilla on vuoden 1995 jälkeen jatkunut ammattitaustaan, työ-
uraan tai ammattiorientaatioon perustuen ja ammatinvaihdos on kolmessa ta-
pauksessa toteutunut vasta, kun omaksi koetun alan tehtäviin ei päästy kunnol-
la kiinni. Tämä toistaa tarinoiden 1993 ja 1995 perusteella muodostetun käsi-
tyksen, minkä lisäksi arvio, jonka mukaan kaksi vuotta on ammatillisen uudel-
leensuuntautumisen toteutumiselle niukka aika, voidaan 2011 kyselyn perus-
teella ulottaa yli viideksi ja jopa yli kymmeneksi vuodeksi. 

Toimittajat edustavat ammatissa pysymistä. Työelämässä mukana olevista toi-
mittajista suurin osa, toimittajanaiset nro 2, 3 ja 18, ilmoitti toimivansa freelance-
rina siten, että nro 2 oli ryhtynyt opiskelijaksi. Toimittajanainen nro 19 puoles-
taan oli siirtynyt muihin tehtäviin viestinnän parissa. Myös toimitusalalla aikai-
semmin työskennelleistä vuoden 2011 eläkeläisistä kaksi, toimittajamies nro 8 
ja toimittajanainen nro 22, ilmoitti edelleen työskentelevänsä freelancerina. Vas-
tausten voidaan päätellä vahvistavan käsitystä toimittajien ammatillisen toimin-
tamallin jatkuvuudesta ja pysyvästä identifioitumisesta toimittajiksi tai hieman 
laajemmin viestintäalan ammattilaisiksi. 

Päälliköistä suurin osa oli siirtynyt eläkkeelle. Heistä yksikään ei kuvaillut am-
matillisia muutospyrkimyksiä ennen eläkkeelle siirtymistä, eikä eläkkeen aikaisia 
ammatillisia aktiviteetteja toisin kuin toimittajaeläkeläiset. Ryhmässä on kolme 
poikkeusta. Päällikkömies nro 13 ilmoitti olevansa vakinaisessa työsuhteessa 
johtavissa tehtävissä, jolloin hän oli ainut uudelleen johtavaan asemaan pääs-
syt. Ammatillisen uudelleensuuntautumisen kuvailevat toteutuneeksi päällikkö-
nainen nro 9 ja 10, jotka molemmat olivat siirtyneet hoiva-alalle. 

Työuralle vuonna 1995 kiinnittymässä olleet toimihenkilöt edustavat suurim-
maksi osaksi ammatillisen suuntautumisen pysyvyyttä ja yhdessä tapauksessa 
muutosta. Heistä kolmen ammatillinen suuntautuminen oli 2011 sama kuin 1995 
tai linjassa silloisen suuntautumisen kanssa. Vuonna 1995 yrittäjäksi ryhtymisel-
lä työttömyytensä ratkaissut toimihenkilömies nro 34 toimi edelleen yrittäjänä ja 
oli siten tutkimusjoukon toinen johtavassa asemassa työskennellyt jäsen. Toi-
mihenkilönaisen nro 30 ja toimihenkilömiehen nro 33 toimihenkilösuuntautunei-
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suus oli jatkunut vuodesta 1995 eteenpäin. Työuralle vuonna 1995 kiinnittymäs-
sä ollut toimihenkilönainen nro 28 ilmoitti siirtyneensä suorittavaan työhön. 

Vaikka ammatinvaihto on ollut hidas, epävarma ja työn ja työttömyyden vaihte-
lua sisältävä prosessi, kuvaillaan lopputulos myönteisenä, mutta ei varmaksi 
koettuna asetelmana. 

i erittäin arvokasta työtä, tuhat kertaa arvokkaampaa kuin aikai-

semmat työni, vaikka niissä palkka oli huikeasti parempi. Saan erittäin paljon 

iloa ja tyydytystä (työstä sisällöllisesti). Ja mikä parasta nykyisessä työssäni, 

pystyn itse määräämään paljonko teen töitä, sikäli mikäli tyrkyllä on paljon keik-

kaa. Tällä hetkellä minusta tuntuu mahdottomalta palata tekemään jotain toimis-

totyötä, vaikka joudun ehkä sitäkin taas katselemaan, jos nykyinen työni ei ta-

 (Nro 10, päällikkönainen). 

ala tuntuu omalleni ja ainakin tällä alalla jopa täällä (kotiseudulla) näyt-

 (Nro 9, päällikkönainen). 

(1990-luvun alkupuolella) tuntui tulevaisuus aika toivottomalta. Op-

pi ainakin arvostamaan pienempiäkin työpätkiä eli kai se sitten positiivisuutta on 

 (Nro 28, toimihenkilönainen). 

Ammatillisen uudelleensuuntautumisen keskeiseksi ongelmaksi voidaan arvioi-
da muutokseen ryhtyminen. Kun työmarkkinoilla selviytyminen näyttää labiilien 
työurakuvailujen perusteella edellyttävän muutoksenhallinnan taitoja, on uuteen 
ryhtyminen silloin oletettavasti isompi haaste kuin stabiiliksi koetussa elämänti-
lanteessa olisi. Työvoimaviranomaisten rooli nousee edelleen esiin. 

Minulle tarjottiin aina vain uudelleen niitä jonniin joutavia koulutuksia, joihin tar-

tuin, kun muuta ei ollut. En itse jaksanut/pystynyt etsimään/näkemään muita 

vaihtoehtoja, joten olisi ollut hyvä/tärkeää, että joku olisi vaikka edes pikkuisen 

vihjannut, että voisin tutkia uusia vaihtoehtoja, uutta koulutusta, jos oma kaupal-

linen ala ei kerran vedä. Jos olisin saanut ehkä vain vähänkin enemmän tukea, 

olisin ehkä havainnut, että voin vaihtaa alaa ja kouluttautua uudelleen. Jos olisin 

tehnyt sen silloin, olisin ehtinyt olla uudella alalla monta vuotta. Nyt tämän ikäi-

senä en enää näe järkeväksi ruveta opiskelemaan moneksi vuodeksi ehtimättä 

olla uudella uralla kuin hetken, ehkä jotain lyhytkursseja vain. En tarkoita tuota 

edellä sanottua valitukseksi, mutta ihminen vain jää kehään pyörimään ja ei eh-

kä itse näe kaikki mahdollisuuksia/vaihtoehtoja, jolloin toisen pieni apu voi olla 

erittäin tärkeä. Näitä olen ehtinyt tässä vuosien mittaan pohtia ja miettiä useaan 

 (Nro 10, päällikkönainen). 

Kun tarkastellaan 1990-luvun alkupuolen työttömyyden arvioituja vaikutuksia 
työuraan, voidaan havaita, että kielteiseksi arvioitu muutos on kaikissa kuudes-
sa tapauksessa yhteydessä työn ja työttömyyden vaihteluun, työsuhteiden epä-
tyypillisyyteen ja epävarmuuteen. Asetelmaan sisältyy taloudellinen niukkuus, 



239  
  

mikä suhteellisen köyhyyden kokemuksen lisäksi asettaa rajoituksia vuorovaiku-
tukselle ja toimintamahdollisuuksille. Jos asetelmaan liittyy terveydellisiä on-
gelmia, kuvaillaan tilanne edelliseen nähden hankalampana.  

Viidessä tapauksessa myönteiseksi arvioidun muutoksen ydin on pakon edessä 
uudistettu ammatillinen toimintamalli, jonka on koettu johtaneen tyydyttäviin tu-
loksiin taloudellisesti ja tarjonneen mielekkäitä työtehtäviä. Muutokseen liittyy 
kuitenkin kuvaus uudelleen muotoutuneesta selviytymisen haasteesta. 

ä pääsin takaisin alalle, jonka koin olevani itselleni sopivampi 

kuin se työ, jossa olin jäädessäni työttömäksi. Myönteistä oli myös, kun määrä-

aikaiset pätkätyöt lopulta loppuivat.  on ollut 

keskivertoa hitaampaa, mutta toisaalta syynä voi olla myös henkilökohtaiset 

 (Nro 33, toimi-
henkilömies.) 

i 

myönteinen. Työuralla alkoi melkoinen turbulenssi, joka jatkuu nyt opiskelun 

takia. l-

viän.  (Nro 2, toimittajanainen). 

 (Nro 18, 
toimittajanainen). 

tilanteessa asettamalla itseni likoon, luottamalla itseeni ja ehkäpä jonain päivä-

nä olen jopa paremmassa asemassa kuin mitä olisin ollut toisella työssä olles-

(Nro 34, toimihenkilömies). 

Kuten todettu aineiston rajallisuuden vuoksi ei voida tehdä laajempia johtopää-
töksiä 1990-luvun alun työttömyyden ja työmarkkina-aseman vakiintumisen yh-
teyksistä, mutta toisaalta ei voida väittää, että tutkimusjoukon jäsenten työurat 
olisivat kokonaisuudesta irrallisia sattumanvaraisia yksittäistapauksia. On syytä 
muistaa, että he olivat edenneet ja saavuttaneet työuralla menestystä, mutta 
vain pieni osa näyttää päässeen mukaan 1990-luvun lopun kansantalouden 
nousuun ja vielä pienempi osa pystyneen ammattiaseman vakiinnuttamaan, 
vaikka pyrkimys siihen on vastausten mukaan ollut olemassa. 

Tutkimusjoukon jäsenten kuvailemien työurien muodostumiselle voidaan esittää 
eräitä taustatekijöitä. Ensinnäkin tutkimusjoukon jäsenten erikoistunutta osaa-
mista vastaavia töitä on ollut rajallisesti tarjolla, mikä tiettyjen maantieteellisten 
alueiden sisällä töitä haettaessa on ongelmana saattanut korostua. Toiseksi 
työnantajat ovat ryhtyneet palkkaamaan aikaisempaa vähemmän työntekijöitä 
vakinaisiin työsuhteisiin, ja tarjonneet niiden sijaan määräaikaisuuksia. Kolman-
neksi kilpailu avoimista työpaikoista on ollut kireä, missä asetelmassa tutkimus-
joukon jäsenet suureksi osaksi ovat ikääntyneitä työnhakijoita, jolloin on pidet-
tävä mielessä esiin tuodut kokemukset ikäsyrjinnästä työmarkkinoilla. Osalla 
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alhainen koulutustaso on todennäköisesti alentanut työllistymisen mahdolli-
suuksia. Neljänneksi toimittajien freelance-markkinoilla on 1990-luvun laman 
jälkeen vallinnut työn ylitarjonnan tilanne, mihin on vaikuttanut alan koulutus-
paikkojen suuri määrä verrattuna tarjolla oleviin työtilaisuuksiin. Myös toimihen-
kilötehtävissä on voinut olla samankaltaista työn ylitarjontaa. Kokonaisuutena 
voidaan arvioida, että työttömyys on heikentänyt tutkimusjoukon jäsenten ase-
maa ja mahdollisuuksia avoimilla työmarkkinoilla. 
 
Perhe 

Vaikka perheen tilanteesta tai vuorovaikutuksesta ei pyydetty arvioita, on osa 
vastaajista niitä kuitenkin kirjoittanut niin, että joukossa on lapsensa aikuisiksi 
kasvattaneita ja edelleen huoltajan vastuuta kantavia. Niillä on mielenkiintonsa 
suhteessa vuosien 1993 ja 1995 tarinoiden sisältämiin, luvussa 6.3.1 käsiteltyi-
hin, kuvauksiin perheistä ja lasten roolista vuorovaikutuksessa siksi, että ne 
toistavat aikaisemmin kerrotun joko kasvatustyön lopputuloksena tai siten, että 
lapsiperheen teemaan on tullut tutkimusjoukosta uusia kertojia. 

Osassa vuoden 2011 vastauksista kuvaillaan vanhempana onnistumisen koke-
muksia työttömyydestä huolimatta.  

änsä parasta aikaa olivat ne iltapäivät kun yhdessä poh-

dittiin maailman asioita. Olin kotona kun hän tuli koulusta ja koska hän on etevä 

mm. matematiikassa teimme kilpaa yo-kokeitten fysiikan ja matematiikan tehtä-

 (Nro 8, toimittajamies). 

i sai käytyä koulunsa kunnialla ja pääsi opiskele-

maan ja on valmistunut ja hänellä on elämä mallillaan i-
nen). 

Vastapainona on kuvaus, jossa työttömyyden ja perheen kielteisen vuorovaiku-
tuksen arvioidaan horjuttaneen lasten henkistä hyvinvointia yhtenevästi vuoden 
1995 tarinan kuvauksen kanssa. 

ä-

 (Nro 15, päällikkömies). 

Vuoden 1993 ja 1995 tarinoista voitiin havaita, kuinka lasten tulevaisuus oli 
keskeinen huolenaihe työttömyydessä ja samalla perustelu selviytymiselle, min-
kä tavoittelemisessa koettiin ristiriitoja työn ja perheen välillä. Sama asetelma 
on nähtävissä vuonna 2011.  

li olo, että pistän pään pensaaseen, mutta ystävät PERHE = lap-

. Elämää kuiten-

 (Nro 9, päällikkönainen). 

työtä ja vakituisia tuloja tuntuisi mahdottomalta 

selviytyä. Samaan aikaan kärsin, etten ole riittävästi lasteni kanssa. Toisaalta 

tilapäinen työttömyys opetti, että elämästä, sen varjoisistakin rämeiköistä voi 

selvitä.  (Nro 19, toimittajanainen). 



241  
  

ljon antanut se, että on ollut monenlaisissa työyhteisöissä, niin paljon se 

on maksanutkin. Lapsetkaan eivät saaneet välttämättä sitä mitä muut, joiden 

(Nro 30, toimihenkilönainen). 

Seurantakyselyn voidaan arvioida tuottaneen lapsiperheiden vuorovaikutukseen 
ja selviytymiseen tärkeää toistoa. Kasvattajan ja lasten roolien merkitystä selviy-
tymisessä korostaa se, että onnistumisen ja epäonnistumisen tuntemuksia ku-
vaillaan juuri lasten suhteen. 
 
Talous 

Taulukossa 13 esitettyjen ansiotulotietojen vertailukohdaksi voidaan ottaa suo-
malaisten palkansaajien keskipalkka vuonna 2011, joka oli noin 36 800 euroa 
vuodessa (Tilastokeskus: ansiotasoindeksi). Kyselyyn vastanneista ansiotyötä 
tehneistä sen alle jäi seitsemän, sen tasolle ylsi kolme ja yläpuolelle yksi. Tut-
kimusjoukon työelämässä mukana olevien jäsenten tulotaso oli siten alhaisempi 
kuin työtätekevän väestön keskimäärin. Eläketulotietojen vertailukohdaksi voi-
daan vastaavasti ottaa suomalaisten eläkkeensaajien keskimääräinen kokonai-
seläke vuonna 2010, joka oli hieman alle 16 500 euroa vuodessa (Tuominen, 
Nyman & Lampi 2011, 51). Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä sen ylitti seitse-
män ja alapuolelle jäi neljä. Tutkimusjoukossa eläkeläisten tulotaso oli siten 
korkeampi kuin eläkeläisten keskimäärin ja ansiotyötä tekevien ja eläkeläisten 
tuloero oli pienempi kuin väestössä keskimäärin.  

Taulukkoa 13 täydentävä tieto puolestaan on, että seitsemän vastaajaa piti toi-
meentuloaan hyvänä, 12 kohtuullisena tai välttävänä ja kolme kireänä.  

 (Nro 19, toimittajanai-
nen).  

asumiseen 

 (Nro 26, päällikkömies). 

 (Nro 
27, päällikkömies). 

unnalla kallista ja lisäksi pitkät työmatkat. Pennin 

venyttämistä. Oliko rahaa ostaa edes bensaa. Katkeruutta niitä kohtaan, jotka 

olleet ikänsä työssä. Meillä vasta viisikymppisinä saatiin hommattua oma talo, 

jolloin muut ikänsä työssä olleet vaihtoivat jo uuteen ja hommasivat kesämökke-

 (Nro 30, toimihenkilönainen). 

Vuoden 2011 kyselyssä absoluuttista kurjistumista ei kuvailla. Suhteellisen kur-
jistumisen kokemus, menoissa tinkimisen ja säästämisen pakko ja köyhyyden 
kokemus kuitenkin tuodaan esiin. Taloutta kiristäviksi tekijöiksi voidaan nimetä 
alityöllistymisen tai katkonaisen työuran seurauksena leikkautunut ansiokehitys, 
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itse maksetun eläkkeen pienuus, pidempiaikainen vaikka päättynyt peruspäivä-
rahan varassa eläminen, toisella paikkakunnalla työskentely sekä työuralla pa-
kon edessä hyväksytty palkanalennus, joka on leikannut ansiosidonnaista työt-
tömyysturvaa ja eläketuloa. 
 
Terveys 

Terveydentilansa vuonna 2011 ilmoitti hyväksi tai erittäin hyväksi 15 kyselyyn 
vastannutta, keskinkertaiseksi sen ilmoitti viisi ja huonoksi kaksi. Arviot 2011 
ovat lähes identtiset 1995 eli noin 16 vuotta aikaisemmin annettujen arvioiden 
kanssa. Eläkkeelle siirtyneiden joukossa kuitenkin ilmoitettiin jo eräitä sen tyyp-
pisiä sairastumisia, että niiden voi olettaa vaikuttavan elämänkulkuun. Se mer-
kinnee uutta näkökulmaa elämän tarkastelulle, minkä suhteen mielenkiintoinen 
havainto on, että työttömyyteen kokemuksena ei ole muodostettu uusia näkö-
kulmia tai tulkintoja. Muutos kuvaillaan lähinnä terveyden merkityksen korosta-
misena ja käsityksenä ikääntymisen luonnollisista vaikutuksista terveydentilaan. 

Kun todetaan, että terveydentilan tarkastelun pohjana ovat tutkimusjoukon jä-
senten subjektiiviset arviot koetusta terveydentilasta, voidaan sen jälkeen käsi-
tellä viite epätyypillisten töiden ja terveydentilan yhteydestä. Vastaajista kaksi, 
päällikkömies nro 15 ja toimittajanainen nro 2, arvioi terveytensä kärsineen 
epäsäännöllisten ja määräaikaisten töiden tekemisen takia.  

terveyteeni. Stressi ja epäinhimillinen työelämä aiheutti verenpainetta, unetto-

muutta, diabetesta ja mielenterveysongelmia. Lopulta

ihan viimeisen pätkätyön lopussa jäin ensin työttömyyspäivärahalle (siinä vai-

heessa en saanut edes pätkätöitä), sitten 60-  
(Nro 15, päällikkömies). 

Toiminta työmarkkinoilla on ollut selviytymisen pyrkimyksen läpäisemä ja työt-
tömyyden jälkeinen työura on muodostunut sarjaksi jatkuvia määräaikaisuuksia 
ilman taukoja tai lepojaksoja. Tapahtumaketju päättyy vasta ylirasituksen, uu-
pumisen ja syvän masennuksen kuvailemiseen. Merkille pantavaa on, että ky-
symys on yli kymmenen vuoden ajanjaksosta, sillä uupumisen kierrettä kuvail-
tiin jo vuoden 1995 tarinassa niin, että sen merkit havaittiin työuran loppuvai-
heessa. Toimittajanainen nro 2 puolestaan toteaa työttömyyden jälkeen määrä-
aikaisista töistä ja opinnoista koostuvan työuran yhteydessä lyhyesti myös ter-
veyden kärsineen. Näiden kahden vastaajan kuvauksia yhdistää ammatillisen 
toiminnan yhdenjaksoisuus. Vaikka tapauksien perusteella ei voi tehdä yleistyk-
siä, voi niiden perusteella nähdä kohonneen riskin siitä, että sinnikäs pyrkimys 
selviytymiseen voi johtaa jatkuvaan työntekoon, siitä seuraavaan uupumiseen ja 
henkisen hyvinvoinnin ongelmiin sekä selviytymisen kannalta huonompaan ti-
lanteeseen verrattuna niihin työttömiin, jotka ovat pystyneet käyttämään aikaan-
sa rakentavasti myös lepäämiseen. Käsitys työttömyydestä aikalisänä voi olla 
selviytymistä edistävä tekijä, kuten Johnson ja Jackson (2012) ovat havainneet. 
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Muutos 

Tutkimusjoukon jäsenistä seitsemän arvioi työttömyyden merkinneen myönteis-
tä ja kaksi kielteistä murrosta elämänkulussa. Myönteisen murroksen elämässä 
arvioi toteutuneen myös kolme kielteisen muutoksen työuralla kokenutta vastaa-
jaa. Vain toimittajanainen nro 19 luonnehti työttömyyden olleen ohimenevä vai-
he elämässä. Viisi vastaajaa ei käyttänyt etukäteen annettuja vaihtoehtoja, mut-
ta toi esiin arvionsa. Niistä yksi on tulkittavissa kielteiseksi muutoskokemuksek-
si, kaksi pakon edessä tehdyksi muutokseksi, jolla oli myönteisiä seurauksia, 
yksi myönteisten ja kielteisten seurausten melko tasavertaiseksi painottumiseksi 
ja yksi aseman ennallaan säilymiseksi. 

Myönteisen murroksen kokeminen elämässä liittyy katsantokannan laaja-
alaistumiseen, vuorovaikutuksen laajentumiseen ja rikastumiseen, ajan saami-
seen omaan käyttöön, uusien toimintamallien oppimiseen ja ongelmien rat-
keamiseen.  

 (Nro 3, toimittajanai-
nen). 

timään elämänarvot uusiksi. Ei auttanut kuin mennä eteenpäin. Ehkä 

opetti 

tyhjän päällä önainen). 

i-

kaa. Jäi pois mm. joka aamuinen (varhainen) lähtö junalla (töihin)  (Nro 8, toi-
mittajamies). 

(Nro 13, päällikkömies). 

Työttömyyden aiheuttaman elämänkulun kielteisen murroksen ilmoittajat ovat 
molemmat päällikkömiehiä, nro 26 ja 27. Arvioiden taustalla on epäoikeuden-
mukaiseksi koettu henkilöön kohdistunut irtisanominen ja eläkkeelle asti jatku-
nut työttömyys. Mahdollisuutta ammattipätevyyden osoittamiseen ei siten enää 
ollut muodostunut.  
Alkuun olin hyvin masentunut ja tunsin samalla joutuneeni häpeään tilanteeni 

kesti varmaan kymmenen vuotta ennen kuin täysin vapauduin irtisa-

(Nro 26, päällik-
kömies). 

Kyselyn, 1993 ja 1995 tarinoiden tuottaman toiston perusteella voidaan olettaa, 
että kokemus arvon viemisestä työuralta ja saavutuksilta on muodostunut kom-
pensoimatta jääneeksi kokemukseksi, jonka kuvaillaan olevan tunnelmissa läs-
nä siitä huolimatta, että selviytyminen kuvaillaan muuten hyvin onnistuneeksi ja 
talous kohtuulliseksi. 
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Tiivistetysti työttömyyttä seurannut myönteisen murroksen kokemus elämässä 
on yhteydessä kuvauksiin yksilönä kasvamisesta, elämän ymmärtämisen kehit-
tymisestä, elämässä eteenpäin pääsemisestä ja jossain määrin myös itsenäis-
tymisestä. Työttömyyttä seuranneen kielteisen murroksen kokemus puolestaan 
on yhteydessä kuvauksiin elämänkulun ohjautumisesta peruuttamattomasti ei- 
toivottuun suuntaan. Menetyskokemus on, ellei pysyvä niin pitkäaikainen. 
 
Selviytyminen 

Työttömyyteen ja elämänkulkuun liittyen kyselylomakkeen avoimissa kysymyk-
sissä kuvailtiin selviytymisen teemaa, vaikka siitä ei suoranaisesti mitään kysyt-
ty. Selviytymistä edistäneinä henkilökohtaisina resursseina nostettiin esiin pe-
räänantamattomuus, kärsivällisyys, sosiaalisuus, usko tulevaisuuteen, hyvä ter-
veys ja terveet elämäntavat, idearikkaus, säästäväinen ja säntillinen elämäntyy-
li, nuoruuden ankariksi kuvailluissa olosuhteissa opitut elämisen taidot ja laman 
ja työttömyyden aikana opitut toimintatavat. 
Mutta minä en kuitenkaan lamaantunut kokonaan, vaan voin hyvällä omalla 

tunnolla todeta, että olen kaiketikin aika vahva ihminen, enkä luovuta helpolla. 

Olen ollut pitkiä jaksoja työttömänä, mutta en ole luovuttanut, en ole ratkennut 

ryyppäämään, vaan pitänyt itseni huippukunnossa ja voin sanoa, että olen pa-

 (Nro 10, päällikkönainen). 

laman jalkoihin, mutta tilannetta helpotti se, että työttömyys koski niin monia.  
(Nro 19, toimittajanainen). 

halunnut. Hyvä terveys ja sosiaalinen luonteenlaatu ovat pitäneet kiinni elämäs-

 (Nro 26, päällikkömies). 

Selviytymisen tärkeimmäksi resurssiksi kuvaillaan vuorovaikutus perheessä 
puolison, lasten ja lasten lapsien kanssa sekä muut ystävät, tukijat ja ymmärtä-
jät. Tyypillistä näille vastauksille on, että oma rooli ja henkilökohtaiset resurssit 
ovat samassa yhteydessä esillä.  

Ystäviä, tukijoita, ymmärtäjiä on ollut ympärillä. Uskalsin pyytää vinkkejä ja ker-

toa työttömyydestä.  (Nro 19, toimittajanainen). 

Selviytymistä tukeneina toimintaympäristön mahdollisuuksina kuvaillaan harras-
tuksia kuten esimerkiksi luonnossa liikkuminen, käsityöt, kulttuuri, kirjoittaminen 
ja järjestötoiminta. Yksittäistapauksena voidaan työmarkkinanäkökulmasta esiin 
nostaa ammatillisesti syventynyt lääketieteellinen kuntoutus ASLAK, mikä on 
uusi kuvailtu yhteys yhteiskunnan suodattaviin mekanismeihin. 

i-

 (Nro 18, toimittajanainen). 
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Selviytymistä vaikeuttavia tekijöitä on mainittu vähemmän kuin sitä tukeneita 
resursseja, mutta myös vaikeuttavat tekijät voidaan jaotella henkilökohtaisiin ja 
toimintaympäristön ominaisuuksiin. Niitä ovat oma tai puolison vakavaksi arvioi-
tu sairastuminen, terveyden edellistä lievempi heikentyminen, kokemus työttö-
myyden kielteisistä seurauksista lapsille, ikäsyrjintä, viranomaisilta saamatta 
jäänyt tuki, työttömyyden seurauksena heikentynyt talous ja hidastunut urakehi-
tys sekä sosiaalisen horisontin kaventuminen.  

Selviytymistä tukeneiden ja vaikeuttaneiden tekijöiden lista on yhdenmukainen 
vuosien 1993 ja 1995 tarinoiden kanssa. Painotuserona on selviytymistä tuke-
neiden henkilökohtaisten ominaisuuksien korostuminen, ja selviytymistä vaike-
uttavien vakavaksi luokiteltavien sairauksien kuvaileminen eläkeläisten ryhmäs-
sä. Toinen painotusero on ongelmien ketjumaisen kehityksen, kasautumisen ja 
pitkäaikaisuuden kuvauksien korostuminen; työttömyys on heikentänyt taloutta 
ja työuralla etenemistä, jotka edelleen ovat heikentäneet elämänlaatua ja selviy-
tymisen edellytyksiä myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen. 
 
Jatkuvuus 

Luvun lopuksi palataan vielä sen alussa esitettyyn käsitykseen, jonka mukaan 
2011 kyselyn vastaukset muodostavat yhtenäisen jatkumon 1993 ja 1995 tari-
noiden kanssa, jotka jo sinänsä muodostivat sisäisesti ehyitä kokonaisuuksia. 
Työmarkkinoita, perhettä, instrumentaalista tukea ja terveyskäyttäytymistä tar-
kasteltaessa käsitykselle on saatu jo perusteluja, joita täydennetään vuoden 
2011 kyselyn avokysymykseen annetuista vastauksista valikoiduilla lainauksilla. 

1990-luvun alkupuolen tarinoissa päällikkönainen nro 10 kuvaili kamppailun 
suurimmaksi osaksi asuntovelasta koostuvan velkaongelman kanssa siten, että 
onnistui säilyttämään kodin, jossa saattoi tyttärensä kanssa asua. Vuonna 2011 
hän kuvaili 1990-luvun alkupuolen työttömyyden aikaista elämäntilannetta sa-
moilla sisällöillä. 
Ja minua ajoi jaksamaan se, että halusin säilyttää asuntoni ja antaa siten jon-

kinlaista turvaa silloin pienelle tyttärelleni. Näin jälkikäteen ajateltuna näen kirk-

kaasti, että jäin työttömyyden kehään aika lailla yksin ajatusteni kanssa ja näin 

vain tilanteen toivottomuuden Minulla meni silloin suuri osa energiaa siihen, 

että pyrin pitämään asuntoni, mitä pankki (lue pankkivirkailijat) olivat minulta 

heti viemässä. Mutta onneksi, en mennyt lankaan niin helposti kuin moni noina 

vuosina meni. Kun pankkivirkailijat sanoivat minulle, että kyllä asunto nyt menee 

myyntiin, niin minä marssin pankinjohtajan puheille ja esitin oman arvioni tilan-

teesta ja ehdotuksen, miten asia hoidettaisiin. Ja onnistuin pitämään asuntoni ja 

näin antamaan turvaa ja jatkuvuutta tyttärelleni. Onnistuin myös useamman 

luottokortin turvin (luottotietojen menemättä) taiteilemaan heikossa taloudelli-

sessa tilanteessamme niin, että tyttäreni pystyi harrastamaan ja osallistumaan 

koulunsa ulkomaan vaihtoihin. Pystyin kuitenkin jotenkin takaamaan hänelle 

aika mukavan lapsuuden ja nuoruuden. (Nro 10, päällikkönainen). 
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Konstruktiivisen sopeutumisen tarinoissa 1993 ja 1995 kuvannut päällikkönai-
nen nro 11, kuvailee 2011 selviytymisstrategiansa tukityön ja maaseutuelämän 
vuorottelusta eläkkeelle asti toteutuneen. 

i-

sessa viihdyin erinomaisesti. Vilpittömästi olen tyytyväinen työttömyysaikani 

työtehtäviin. Kaikki olivat minulle täysin uusia ja erilaisia. Riittävän lyhyinä jak-

soina mihinkään ei ehtinyt kyllästyä Olen nautiskellut mielinmäärin laiskotte-

lusta, lukemisesta, toreista ja kaupungilla kuljeskelemisesta tai kuluttanut ai-

 (Nro 11, päällikkönainen). 

Lopuksi kuvaillaan työttömyyden alun järkytys ja sitä seurannut ansiotyön ulko-
puolelle sopeutuminen yhdenmukaisesti tarinoiden 1993 ja 1995 kanssa, mitä 
täydennetään nykyisellä elämäntilanteella. 

laimensi kuitenkin se, että monet tuttavat ja ystävät menettivät myös työnsä. 

Tiesin ja tunsin sisälläni, että työ mikä tahansa on paras terapia. Niinpä aloinkin 

tehdä niitä lukemattomia tekemättömiä töitä: talo ja tontti kuntoon, niin naapuri-

en kuin omatkin. Talo puulämmitykselle, puut ilmaiseksi harvennusmetsistä, 

kaikenlaista auttamistyötä tuttaville, ystäville, omille lapsille...Lasten lapsien 

paimentamista ja kuljettamista koulussa ja harrastuksissa. Nii että kiirettä pittää 

 (Nro 17, päällikkömies). 

Vuoden 2011 seurantakysely täydentää, täsmentää ja toistaa vuosien 1993 ja 
1995 tarinoiden kuvauksia. Kun odotuksena oli, että vastaukset painottuisivat 

 
niin vastaukset muodostivat ehyen jatkumon sekä toiminnan ja kokemusten että 
tulkintojen tasolla.  

Työttömyys näyttää ratkaistuna ja taakse jääneenä kokemuksena olevan yhtey-
dessä epävarmuuteen tulevaisuudesta ja tietoisuuteen elämänhallinnan rajalli-
suudesta. Toisaalta voidaan arvioida, että elämän rikkaaksi kokemista ei voi 
ennustaa työmarkkinastatuksen perusteella. 
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8 PÄÄTULOKSET, POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimus kohdistui toimittajien, päälliköiden ja työuralle kiinnittymässä olevien 
toimihenkilöiden selviytymiseen 1990-luvun alkupuolen laman aikana. Kohden-
tumista voidaan linjata siten, että kysymyksessä on tutkimus työttömyydestä 
kahdessa toimihenkilötason ammattiryhmässä. 

Tutkimuksen tulokset ovat ymmärrettävissä kahdella tasolla. Ensimmäisellä ta-
solla tarkoitetaan aineiston sisäisiä yhteyksiä ja prosesseja, työttömyyteen rea-
goimisen tapoja ja selviytymisen malleja. Toisella tasolla tarkoitetaan tulosten 
perusteella muodostettavia oletuksia tekijöistä ja yhteyksistä, jotka ovat työttö-
myyden ilmiön ymmärtämiseksi tärkeitä. Työttömyyteen reagoimisen, kokemuk-
sen muotoutumisen ja selviytymisen mallien puolesta tulokset ovat aineiston 
sisäisinä yhteyksinä osoitettuja, mikä verrattuna aikaisempaan pääosin tilastolli-
seen työttömyystutkimukseen avaa niiden perusteella muodostuneeseen työt-
tömyyden joukkokuvaan ammattiryhmä-, yksilö- ja selviytymisen sosiaalisen 
dynamiikan ja variaation tason. Tutkimus tuo uutta tietoa, on työttömyyden ilmi-
ön ymmärtämistä syventävä sekä aikaisempia tutkimustuloksia täsmentävä ja 
laajentava sekä vertailukelpoinen muun tutkimuksen kanssa. 

Tuloksia ei voida tulkita kausaalisina eikä niillä pyritä yleistämiseen, mutta ne 
ovat täsmällisesti muotoillussa asetelmassa ja kontekstissa perusteltuja ja tär-
keitä. 1990-luvun alkupuolen lama oli Suomen kansantalouden historiassa 
poikkeuksellisen vaikea suurtyöttömyyden jakso, ikään kuin luonnollinen koe-
asetelma (Martikainen & Valkonen, 1996), jossa työttömyyden ongelmien rat-
kaisemisen voi olettaa olleen normaalisti toimivaan kansantalouteen verrattuna 
vaikeampaa (Jolkkonen, Koistinen & Kurvinen, 2012). Ongelmien voidaan olet-
taa pitkittyneen ja sen lisänneen sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen ja syrjäyty-
misen riskiä.  

 

8.1 Päätulokset työttömien selviytymisestä 

Tämän tutkimuksen päätulokset ovat: 
1) Ammattitausta, osaaminen ja niihin nojaava ammatti-identiteetti muodostivat 

tärkeimmän perustan työttömien toimittajien ja päälliköiden työmarkkinoilla 
tekemille valinnoille. Yhteys säilyi myös pitkittyvässä työttömyydessä. Toimit-
tajien ja päälliköiden toiminta työttömänä työmarkkinoilla eriytyi ammattiryh-
mittäin ja oli yhteydessä ammattien ominaispiirteisiin. Työuralle kiinnittymisen 
vaiheessa vastaava yhteys oli nähtävissä koulutusvalintojen ja urasuunnitel-
mien muodostaman ammattiorientaation ja työmarkkinoilla tehtyjen valintojen 
välillä. 

2) Työttömyyden kokemus eriytyi ja muovautui irtisanomisen muodosta alka-
neen ja sitä seuranneessa vuorovaikutuksessa toteutuneen sosiaalisen erot-
telun ja työttömän luokittelun pohjalta laajaksi ja monivivahteiseksi ongelma-
painotteiseksi variaatioksi.  



248  
  

3) Työttömyys oli yhteydessä henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn alentumi-
seen. Keskeinen piirre oli henkisen hyvinvoinnin alttius reagoida voimakkaas-
ti toimintaympäristössä saatuihin kokemuksiin. Sekä tilannekohtaisilla koke-
muksilla että kokemusten kasautumisella ja pitkittymisellä saattoi olla pitkäai-
kaisia yhteyksiä henkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn heikentymiseen. 

4) Yksilöt eivät olleet joko aktiivisia tai passiivisia, vaan selviytymiskäyttäytymi-
sen aktiivisuus vaihteli työmarkkinoilla havaittujen mahdollisuuksien ja toi-
minnasta saatujen kokemusten mukaan. Selviytymistä edisti toiminnan jatku-
vuus ja sen esteeksi muodostuivat toiminnan katkaisseet henkisen hyvin-
voinnin romahdukset. 

5) Taloudellisten ongelmien erityispiirre oli niiden työttömyyden aikaisessa jat-
kuvassa esillä olossa, kuluttavuudessa ja epävarmuuden tunteiden nostatta-
misessa. Talouden heikentyminen koettiin materiaalisten ongelmien lisäksi 
sosiaalisesti erottelevaksi. 

6) Selviytymistä edisti sosiaalinen tuki ja osallisuus aseman ja vuorovaikutuksen 
ennallaan säilymisenä, henkilönä hyväksytyksi tulemisena ja esimerkiksi sel-
viytymiskäyttäytymisen tiedollisena tukemisena. Jos sosiaalinen erottelu ete-
ni vuorovaikutuksen rikkoihin, vaikeutti se selviytymistä etenkin, jos niin ta-
pahtui läheissuhteissa. Erittäin vaikea asetelma näytti muodostuvan yksinäi-
syydestä, jolloin selviytymistä tukevia impulsseja ei ollut saatavilla.  

7) Miesten ja naisten reaktiot työttömyyteen olivat samankaltaiset, mutta am-
matti- ja sukupuoliroolin yhteensovittaminen vaikeutti naisten työttömyydessä 
selviytymistä ja työmarkkinoille paluuta. 

8) Työttömyyttä ongelmaksi muovaavat taloudelliset ja sosiaaliset tekijät kasau-
tuivat eniten työuralle kiinnittyneiden 35 55-vuotiaiden ryhmään. Työmarkki-
noiden marginaaliin jääminen kuitenkin oli riski kaikissa ikäryhmissä, mutta 
suurin eläkeikää lähestyvien joukossa. Työuralle kiinnittymässä olevien on-
gelmat olivat yhteydessä työpaikan saamiseen ja työsuhteen muotoon. 

Ammattitaustan yhteys selviytymiseen 

Tutkimuksen tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää ammattitaustan ja selviyty-
misen yhteyden osoittamista tutkimusjoukossa. Kun toiminta pääsääntöisesti 
suuntautui työmarkkinoille, oli ammattitausta tärkein perusta työttömien toimitta-
jien ja päälliköiden tekemille valinnoille, jotka elämänkulun muotoutumista aja-
tellen ovat ratkaisevia päätöksiä. Niillä määritellään tulevien tapahtumien, mah-
dollisuuksien ja seurausten ura, mihin uusilla valinnoilla voidaan tehdä muutok-
sia, mutta juuri työmarkkinoilla tehdyt valinnat olivat toistuvia, jolloin myös seu-
rausten urat näyttäytyivät pysyvinä. Selviytymisen polut rakentuivat ammatti-
taustan ja uralla kertyneen osaamisen sekä niihin nojaavan ammatti-identiteetin 
varaan siten, että toimittajien sitoutuminen ammattiin oli lujempi kuin päälliköi-
den, joilla sidos muodostui pääasiassa työuran perusteella. Erosta huolimatta 
työttömyyden ongelma pyrittiin ratkaisemaan myös pitkäaikaistyöttömyydessä 
aikaisemman työuran mukaiseen toimittajan ja päällikön osaamiseen ja identi-
teettiin nojaten ja aikaisemman työuran mukaista toimittajan tai päällikön ase-
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maa tavoitellen. Työuralle kiinnittymässä olevat toimihenkilöt täydensivät ase-
telmaa siten, että selviytymisen polkujen rakentaminen perustui koulutusvalinto-
jen ja urasuunnitelmien muodostamaan ammattiorientaatioon. Valintojen toistu-
vuus oli nähtävissä, mutta toimittajia ja päälliköitä joustavammassa ja kokeiluille 
herkemmässä muodossa. Työttömyyden ilmiön ymmärtämisen kannalta voi-
daan olettaa, että ammattitausta on yhteydessä työttömyyden kokemuksen 
muodostumiseen, ja on yksi tärkeä tekijä työttömyydessä selviytymisessä. Sa-
ma oletus voidaan tehdä lievempänä ammattiorientaatiosta. 

Toimittajat olivat selviytymistä ajatellen päälliköitä paremmassa asemassa siksi, 
että freelance-markkinoiden tarjoama mahdollisuus myydä osaamista pienissä 
erissä tuki pyrkimystä rakentaa selviytyminen ammattiosaamisen varaan. Se ei 
kuitenkaan välttämättä tarkoittanut selviytymisen hyvää laatua, vaan saattoi joh-
taa alityöllistymisen uralle ja toimia kvalifikaatioiden kehittämisen ja ammatilli-
sen uudelleensuuntaamisen kynnyksenä. Irtisanomisesta ei-työllisyyden tilaan 
siirtyneillä päälliköillä kysymys muutoksesta selviytymisen keinona oli heti työt-
tömyyden alussa edessä. Vaikka muutokseen ei juuri ryhdytty, eriytyi työttö-
myyden kokemus ammatin harjoittamisen mahdollisuuksien perusteella. Työt-
tömyyden ilmiön ymmärtämisen kannalta voidaan olettaa, että ammattiryhmien 
erottelun lisäksi ammattien sisältöjen määrittely sekä työmarkkinoilla eriytyvien 
mahdollisuuksien hahmottaminen ovat tärkeitä tekijöitä työttömyyden kokemuk-
sen muodostumisen ja selviytymisen tarkastelussa. 

Kysymyksessä voidaan arvioida olevan uusi työttömyydessä selviytymisen pro-
sessia ehyesti kuvaava tulos. 
 
Sosiaalinen erottelu ja työttömien luokitteleminen 

Toisena tärkeänä tuloksena voidaan pitää selviytymisen prosessin sisällä avat-
tua aineistolähtöistä näköalaa sosiaalisen erottelun ja luokittelun mekanismei-
hin, joiden muodostumisen tasot tutkimusjoukossa olivat: a) sosiaalinen erottelu 
ja osallisuus työpaikalla ja suhteessa työyhteisöön, b) sosiaalinen erottelu ja 
osallisuus perheessä, läheissuhteissa ja ystäväpiirissä, c) viranomaisvuorovai-
kutuksen integroiva tai eriyttävä laatu. Ne olivat nähtävissä toisistaan erillisinä 
vuorovaikutuksen alueina, mutta työttömyyden kokemuksen muodostumisessa 
toisiaan seuraavina ja toisiinsa liittyvinä vaiheina. Tiivistetysti irtisanominen ko-
ettiin sosiaalisena erotteluna ja työttömän kielteisenä luokitteluna työyhteisössä 
eli huonommuutena suhteessa töitä tekeviin. Vaikka irtisanottu yritti määritellä 
itsensä yhtä ammattitaitoiseksi ja päteväksi kuin ennenkin jäi hän käsityksensä 
kanssa työyhteisössä yksinäiseen asemaan.  

Erottelu oli jyrkin yksilöön kohdistuvissa irtisanomisissa, toiseksi jyrkin osaan 
työntekijöistä kohdentuvissa irtisanomisissa, tapauskohtaisesti joko jyrkkä tai 
loiva irtisanoutumisissa ja melko loiva kollektiivisessa irtisanomisessa. Jos vuo-
rovaikutus jatkui sosiaalisena erotteluna ja negatiivisena luokitteluna perheessä, 
läheissuhteissa ja ystäväpiirissä, alkoi asetelma uhata laajemmin myönteistä 
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itsemäärittelyä, ja sosiaalisen eristymisen riski alkoi kohota etenkin, jos asetel-
maan liittyi itsesyytöksiä ja häpeäkokemuksia. Jos viranomaisvuorovaikutus 
lisäksi tuotti erottelun kokemuksen, koettiin selviytymisen mahdollisuudet vähäi-
siksi. Toisaalta erottelun kierre saattoi pysähtyä läheissuhteissa koettuun osalli-
suuteen ja hyväksyntään, jonka keskeinen sisältö oli kokemus elämän jatkumi-
sesta ja aseman säilymisestä ennallaan. Kokemus osallisuudesta ja selviytymi-
sen mahdollisuuksista saattoi syntyä myös vuorovaikutuksessa viranomaisten 
kanssa esimerkiksi tarkentuneena tietona työmarkkinoista tai henkilökohtaisista 
resursseista tai emotionaalisena tukena yksilön arvolle.  

Sosiaalinen erottelu ja luokittelu olivat yhteydessä henkiseen hyvinvointiin, toi-
mintakykyyn, selviytymiseen ja käsityksiin selviytymisen mahdollisuuksista. Tii-
vistetysti osallisuus tuki ja erottelu horjutti selviytymisen edellytyksiä. Tärkein 
vuorovaikutuksen taso oli perhe ja läheissuhteet. Silti työttömyyden kokemus 
muodostui sitä vaikeammaksi, mitä useammalla vuorovaikutuksen tasolla erot-
telu ja työttömien negatiivinen luokittelu toteutui. Selviytymistä edisti sosiaalisen 
vuorovaikutuksen hyväksi koettu laatu, mutta se ei ollut selviytymisen edellytys. 
Selviytymistä vastaavasti vaikeutti vuorovaikutuksen huonoksi koettu laatu, mut-
ta se ei tarkoittanut selviytymättä jäämistä.  

Työttömyyden ongelmaksi kokeminen eriytyi ja muovautui vuorovaikutuksen eri 
tasoilla toteutuneiden sosiaalisten erottelujen ja työttömien luokittelujen mukai-
sesti siten, että tutkimusjoukkoon muodostui laaja ja monivivahteinen variaatio. 
Tältä pohjalta oli esimerkiksi ymmärrettävää, miksi työttömyyskorvauksen haku-
lomakkeeseen jokaisen työttömyyspäivän kohdalle pakollisena kirjoitettava sa-
na Työtön koettiin loukkaavana tai alistavana. Kysymys ei ollut neutraalista sa-
nasta, vaan tiivistys sosiaalisesta asetelmasta, jonka taustalla olivat määrältä ja 
tasolta vaihtelevat kielteiset kokemukset ja työttömän statuksen vaihteleva mää-
rittyminen synonyymiksi ammattitaidottomuudelle ja kelvottomuudelle. Vasta-
paino sille ei oletettavasti ole työttömän myönteinen luokitteleminen, vaan työt-
tömyyteen perustuvan luokittelun puuttuminen ja myönteiseksi koettu luokittelu 
esimerkiksi ammattitaidon tai jollain muulla kuin työttömyyden perusteella.  

Prosessi- tai vaihemallien muotoilemisen yleisenä ongelmana on, että ne alka-
vat muistuttaa kokemuksia tuottavaa ympäristöllistä automaattia, jossa yksilöllä 
ei ole aktiivista roolia, mistä kriittinen vuoropuhelu Jahodan (1982, 1984) ja 
Fryerin (Fryer & Payne, 1984) kesken on esimerkki. Siksi on syytä todeta, että 
passivoitumisen automatiikkaa ei tässäkään tutkimuksessa oleteta, vaan sosi-
aalisen erottelun mallin tarkoituksena on avata aikaisempaa tarkempi näköala 
siihen, miksi ja miten työttömyys voidaan kokea ongelmana. Työttömyyden ilmi-
ön ymmärtämisen kannalta voidaan olettaa, että työttömyys on yhdenmukainen 
kokemus vain kun puhutaan yleistetysti työtä vaille jäämisestä. Muutoin kysy-
myksessä on useista tekijöistä rakentuva asetelma, jossa työttömyys todennä-
köisesti muodostuu, mutta ei aina, osaksi kaikkea vuorovaikutusta, ja samalla 
avaa laajan variaation työttömyyden kokemuksen muodostumiseen. 
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Työttömyyden kokemuksen muodostumiseen yhteydessä olevia tekijöitä on tut-
kittu runsaasti. Tämän tutkimuksen pitkittäisessä vertailuasetelmassa voidaan 
sanoa, että sosiaalisen erottelun ja luokittelun ja henkisen hyvinvoinnin yhtey-
den tarkastelu avasi aikaisempaan tutkimukseen nähden uuden tason, jolla ko-
kemusten toistumisen, kasautumisen ja pitkittymisen merkitys oli havaittavissa. 
Voidaan olettaa, että työttömyyden kokemuksen muodostumisessa tarkasteltu 
henkilökohtaisen vuorovaikutuksen taso on ensisijainen toimintaympäristössä 
mahdollisesti toteutuvaan leimautumiseen (Kronauer, 1998) nähden. Edelleen 
voidaan olettaa, että henkistä hyvinvointia tukeva vuorovaikutus henkilökohtai-
sella tasolla toimii suojana toimintaympäristössä toteutuvalle leimautumiselle. 
 
Työttömyys ja henkinen hyvinvointi 

Työttömyyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteydessä tämän tutkimuksen anti ai-
kaisempiin tuloksiin (Warr, 1987; Lahelma, 1989; Halvorsen, 1998) nähden tii-
vistetysti on a) irtisanomisen muotoon yhteydessä oleva henkisen hyvinvoinnin 
mahdollinen alentuminen jo ennen työttömyyttä, b) henkisen hyvinvoinnin labii-
lius ja muutosherkkyys suhteessa työmarkkinoihin, muuhun vuorovaikutukseen 
ja olosuhdetekijöihin, c) sisäisen prosessoinnin merkitys toimintakykyä mahdol-
lisesti eheyttävänä elementtinä ja d) henkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja 
selviytymisen yhteyden osoittaminen. Selviytymisen mahdollistava toiminta voi 
jatkua alhaisissa henkisen hyvinvoinnin tiloissa, mutta romahtamisen riski on 
kohonnut. Romahdus voi aiheutua tilannekohtaisista tai prosesseina kasautu-
vista tekijöistä, mikä toteutuessaan lamauttaa toimintakyvyn, katkaisee toimin-
nan ja vaikeuttaa selviytymistä siirtäen sen työmarkkinaorientaatiosta henkises-
tä romahduksesta palautumiseksi. 

Tulokseen liittyvä keskustelu löytyy luvuista 7.1 ja 7.2. Tärkein havainto on hen-
kisen hyvinvoinnin alttius reagoida voimakkaasti toimintaympäristön muutoksiin 
työttömyyden aikana. 
 
Selviytymisen mahdollisuus, aktiivisuus ja passiivisuus 

Työttömyydessä selviytyminen oli irtisanomisesta alkava yksilöitä sosiaalisesti 
ja taloudellisesti erotteleva tapahtumakulku, jossa aktiivisuus ja passivisuus, 
toiminnan jatkuminen ja katkeaminen vuorottelivat henkisen hyvinvoinnin muu-
toksia mukaillen toimintaympäristössä havaittujen selviytymisen mahdollisuuk-
sien ja toiminnasta saatujen kokemusten mukaan. Selviytyminen ei ollut hahmo-
tettavissa tilaksi, vaan prosessiksi, jossa sovellettiin erityyppisiä selviytymisstra-
tegioita. Työmarkkinoiden vaikeassa tilanteessa voitiin työmarkkinoilta vetäyty-
minen tulkita myös rationaaliseksi aktiivisuutta tukevaksi käyttäytymiseksi, jos 
siihen liittyi pyrkimys henkisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi siksi 
kunnes työpaikkatarjonta lisääntyi. Toiminnan jatkuvuus edisti selviytymistä. 

Yleisemmällä tasolla tarkasteltuna voidaan todeta, että selviytymiskäyttäytymi-
sen käynnistymisessä ja jatkumisessa tärkeä tekijä oli selviytymisen mahdolli-
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suuden havaitseminen. Tällä perusteella voidaan selviytymisen mahdollisuus 
sinänsä arvioida kannustimeksi. Toisaalta jos selviytymisen mahdollisuuksia ei 
havaittu, oli nähtävissä, että pakkokeinot, sanktiot ja työvoimapoliittiset ohjaile-
vat säännökset ennemmin vaikeuttivat työttömän tilannetta kuin johtivat toimin-
taan saati mielekkääksi koettuun toimintaan työmarkkinoilla. Silti myös näissä 
asetelmissa selviytymisen pyrkimys oli nähtävissä niin, että se nojasi omaksi 
koettuun tai haluttuun ammattiin, ja ajatukseen oikeudesta tehdä itsenäisiä va-
lintoja myös työttömänä. 

Keskustelu aikaisemman tutkimuksen kanssa on käyty luvussa 7.3. Yleisellä 
tasolla tärkein havainto on selviytymisen pyrkimyksen säilyminen silloinkin kun 
sen toteuttamiselle ei havaittu toimintaympäristössä mahdollisuuksia. 
 
Taloudellisten tekijöiden erityispiirteet 

Talousongelmien erityispiirre oli niiden työttömyyden aikaisessa jatkuvassa pin-
nalla olossa, kuluttavuudessa, turvattomuuden ja rauhattomuuden tunteiden 
nostattamisessa. Materiaalisten ongelmien lisäksi talouden heikentyminen koet-
tiin sosiaalisesti erottelevaksi. Talous saattoi myös muodostua elämän suurim-
maksi ongelmaksi, jolloin sen ratkaisemiseen käytettynä aikana selviytyminen 
työmarkkinoilla jäi toissijaiseksi tai kokonaan sivussa olevaksi tavoitteeksi. 

Tämä tutkimus toistaa useissa tutkimuksissa (esim. Fryer & Payne, 1984; Hal-
vorsen, 1998; Creed & Ewans, 2002) osoitetun talouden merkityksen työttö-
myyden kokemuksen muodostumisessa ja siitä selviytymisessä lisäten siihen 
luvussa 7.2. keskustellut pitkittäiset tapahtumaketjut. Tärkein havainto on talo-
usongelmien syventyminen työmarkkinoilla selviytymisen esteeksi. Muuhun tut-
kimukseen vertailtaessa tukee tämä tutkimus käsitystä, jonka mukaan työttö-
myysturvan taso ei ole yhteydessä työhalukkuuden vähentymiseen (Goul An-
dersen, 2002; Ervasti & Venetoklis, 2010). 
 
Sosiaalinen tuki ja selviytymisen resurssit 

Parhaaksi sosiaaliseksi tueksi osoittautui kombinaatio emotionaalista, informa-
tiivista ja instrumentaalista tukea niin, että se toteutui läheissuhteissa ja niiden 
ulkopuolella. Tilanneasetelmissa kuten esimerkiksi työttömyyden shokkivai-
heessa tuella oli nähtävissä selviytymisen ja tuen puuttumisella sosiaalisen eris-
tymisen kannalta ratkaiseva merkitys. Erityinen ongelma oli yksinäisyys sosiaa-
lisena tyhjyytenä, jossa selviytymistä tukevia impulsseja ei ollut tarjolla. Sosiaa-
lisen eristymisen riskin havaittiin kohoavan, jos ympäristön sosiaalisesti erotte-
levat tekijät ilmenivät samanaikaisesti vuorovaikutuksesta vetäytymiseen yhtey-
dessä olevan itsensä syyllistämisen, häpeän tai leimautumisen pelon kanssa. 

Tulos on sosiaalisen tuen yleisen teoretisoinnin mukainen (Thoits, 1982; House 
& Kahn 1985; Vinokur, Price & Kaplan 1996). Luvussa 7.2 käydyn keskustelun 
lisäksi voidaan todeta vastavuoroisuuden merkitys selviytymisessä. Garrett-
Petersin (2009) oletusta sosiaalisen tuen vastaanottamisen hyväksyttävyydestä 
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siksi, että sen antaja saa vastineeksi viestin korkeammasta kyvykkyydestä, voi-
daan nyt täydentää sillä, että työttömyydessä sosiaalista tukea kaipaava ja vas-
taanottava, tarvitsee myös kokemuksia sosiaalisesta kyvykkyydestä eli sosiaali-
sen tuen lähteenä toimimisesta. Tällä tavalla nähtynä Kortteisen (1998) tarkas-
telema yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen kannattelun sekä vastavuoroisuuden 
teema asemoituu yksilö- ja yhteiskunnan tasot linkittäen työttömyydessä selviy-
tymisen problematiikassa tärkeäksi. Kysymys on lähipiirissä toteutuvasta ja sitä 
laajemmasta vuorovaikutuksesta siten, että työtön voi selviytymisen tuen ja tar-
vitsijan roolin rinnalla säilyttää itsellisen ja kokonaisuuden kannalta tarpeellisen 
toimijan aseman. Kysymys on siten sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen teorian 
(Kronauer, 1998) sisällä myös siitä kohtaako työttömyysturvajärjestelmä yksilön 
tavalla, jota voidaan pitää esimerkiksi Sennettin tarkoittamana yksilöiden toimin-
takykyä ja -valtaa tukevana ja kunnioittavana toimintana eriarvoisuuden maail-
massa (2003). Vähätalon tutkimusten perusteella niin ei Suomessa aina ole, 
vaan järjestelmässä esiin ovat nousseet kontrollipoliittiset käytännöt. (1998, 88.) 

Tarkastelussa kävi edelleen ilmi, että toimintaympäristön tekijät olivat konkreet-
tisesti havaittavissa ja määriteltävissä, mihin nähden yksilöllisten resurssien 
merkitys oli työttömyydessä selviytymisen kannalta mielenkiintoinen kysymys, 
mutta vastauksina vaikeasti osoitettavissa oleva aihe. Vuorovaikutuksessa ko-
kemuksia suodattavaksi tekijäksi kuitenkin oli luontevasti asetettavissa yksilöi-
den kyky kohdata, käsitellä ja ratkaista ongelmia.  

Varallisuus ja terveys olivat järkeviltä tuntuvia selviytymistä tukevia henkilökoh-
taisia resursseja, mutta työttömyyden ja terveyden yhteyksissä on vielä run-
saasti selvitettävää valikoitumisen ja seurausten aikaisempaa tarkemmassa 
määrittelemisessä. Tämän tutkimuksen rajatusta aineistosta voidaan vetää joh-
topäätös, jonka mukaan työttömyyden seuraukset koskivat kaikkia, mutta vali-
koituminen vain joitakin tutkimusjoukon jäseniä esimerkiksi runsaan alkoholin-
käytön takia ennen työttömyyttä, ja työttömyyden aikana hieman suurempaa 
osaa tutkimusjoukkoa henkisen hyvinvoinnin alentumisen vaikeuttaessa ammat-
tikvalifikaatioiden vahvistamista, työnhakua ja työn saamista. Tärkeä havainto 
on, että masennus, keskittymisvaikeudet ja epävarmuus ovat huonoja ominai-
suuksia työtä haettaessa, mutta myös muuta yhteiskunnallista osallisuutta tavoi-
teltaessa. Terveyskäyttäytymisessä keskeinen tulos oli, että työttömyys ikään 
kuin toimii vakiintuneiden toimintamallien testaajana, ja ennemmin vahvistaa 
niitä kuin johtaa muutoksiin. Muutoksen mahdollisuutta ei pidä sulkea pois, mut-
ta työttömyyden ilmiön ymmärtämisen kannalta on tärkeää nähdä toimintamalli-
en ja syrjäytymisriskin yhteys. Yksilöt oletettavasti ovat työttömyyden alkaessa 
toimintamallien selviytymistä edistävien ja haittaavien piirteiden suhteen eri ase-
telmissa siten, että työttömyys todennäköisesti lisää elämäntilanteeseen epäva-
kauden elementin.  

Yksilöiden kykyä kestää vastoinkäymisiä tai toimia ei tässä tutkimuksessa pys-
tytty tarkastelemaan aikaisemmassa tutkimuksessa (Lantz & Anderson, 2008; 
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Creed & Bartrum, 2008) nimettyjen persoonallisuustekijöiden perusteella. Ai-
neisto ei antanut siihen mahdollisuuksia, mutta sen sijaan esiin nousivat tutki-
musjoukon jäsenten maallikkomääritelminä mainitsemat taistelijaluonne ja neu-
vokkuus. Voi kuitenkin olla niin, että minkään yksittäisen persoonallisuuspiirteen 
sijaan vastausta kykyyn kestää vastoinkäymisiä ja jatkaa toimintaa on etsittävä 
tässä tutkimuksessa tehokkaasti esiin piirtyneen sosiaaliseen erotteluun liittyvän 
vuorovaikutuksen ja itsemäärittelyn asetelmasta, jolla voi päivittäisen vuorovai-
kutuksen ohella olla kasvatukseen ja kasvuoloihin liittyvä pitkä ajallinen tausta 
esimerkiksi siinä, miten vastoinkäymisiin suhtaudutaan. Toisaalta on syytä pitää 
mielessä tutkimuksessa kuvattujen työttömyyteen reagoimisen tapojen rajalli-
suus ja toistuvuus lähes 100 vuoden ajanjaksolla. Ahdistus, masennus, turhau-
tuminen, shokkivaihe ja aggressiot ovat käsitteitä, jotka kuten luvun 3 kirjalli-
suuskatsauksesta voitiin havaita toistuvat eri aikakausina ja yhteiskunnissa, 
joiden avulla eri oppisuuntia edustavat tutkimukset ovat vertailtavissa tarpeelli-
sena pidettävän laajan näkökulman saavuttamiseksi työttömyyden ilmiöstä. 
 
Työttömyys ja sukupuoliroolit 

Sukupuolen perusteella tarkasteltuna voitiin todeta, että työttömyyteen reagoi-
minen ei eriytynyt muutoin kuin, että kokemus kaiken työuralla saavutetun arvon 
ja kunnian menettämisestä rajautui miespäälliköiden ryhmään. Sitä vastoin su-
kupuoliroolit olivat yhteydessä työttömyydessä selviytymiseen siten, että äidin ja 
ammattiroolin yhteensovittaminen aiheutti naisille sellaisia vanhemman vastuu-
seen ja kodinhoitamiseen perustuvia ristiriitoja ja työmarkkinoille palaamisen 
esteitä, joita miehet eivät työttömyydessä selviytymisen aikana kohdanneet. 
Toistuvat havainnot työttömien naisten miehiä vaikeammasta paluusta työmark-
kinoille yleisesti tai hoitovastuun kantamisen jälkeen ovat työmarkkinoiden toi-
mivuuden ja tasa-arvon arvioimisen ja toteuttamisen kannalta tärkeitä (Mannila, 
1993; Walsh & Jackson, 1995). Toisaalta äidin ja kasvattajan rooli oli naisille 
sosiaalisesti vakaampi perusta kuin isän rooli miehille. Se oli lopulta ainut seik-
ka, jonka pystyi perheasetelmassa hahmottamaan naisten suhteelliseksi eduksi 
miehiin nähden. Toisin sanoen tutkimusjoukon miehet ja naiset olivat ammatti-
pyrkimyksissä samankaltaisia, mutta vanhemmuus ja koti merkitsivät eriytyneitä 
vastuita, velvoitteita ja käsityksiä asemasta ja roolista. Tulokseen päätymisessä 
tärkeä osa oli taloudellisen vastuun perheissä kantavilla yksinhuoltajanaisilla.  

Sukupuolirooleista voidaan lisäksi todeta, että kodinhoito muodostui työttömyy-
den aikana usein naisten tehtäväksi niin, että se koettiin riittämättömäksi roolik-
si. Kun miehet alkoivat työttömyyden aikana toimia perheidensä hyväksi, oli ky-
symys päivittäisiä tehtäviä isommista teknistä osaamista edellyttävistä remon-
teista tai yhteisen ajankäytön lisääntymisestä. Tulos vastaa aikaisemmassa tut-
kimuksessa muodostettuja käsityksiä (Martin & Wallace, 1984; Gallie, Gershuny 
& Vogler, 1994). 
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Tiivistetysti tämä tutkimus ei tue käsitystä sukupuoliroolien perusteella naisille 
miehiä helpommasta sopeutumisesta työttömyyteen (Ovesen, 1978), mutta tu-
kee käsitystä sukupuoliroolien yhteydestä työttömyydessä selviytymiseen. (Ja-
hoda, 1982, 94; Davies & Essevald, 1982; Puig-Barrachina ym., 2011.)  

Tutkimus tukee myös käsitystä, jonka mukaan työttömyys koettelee ja tuo esiin 
perheen vuorovaikutuksen laadun. Tendenssinä on työttömyyttä edeltäneiden 
kielteisten ja myönteisten piirteiden vahvistuminen. (Bakke, 1969, 122 123; 
Lampard, 1994, 295 296.) Vuorovaikutuksen perusvire oli tärkeämpi työttö-
myyden kokemusta muovaava tekijä kuin työttömyyden aikana esiin tulleet uu-
det yksittäiset ongelmat. Tutkimus tukee käsitystä työttömyyden kokemuksen 
eriytymisestä perheissä vanhempien ja lasten kesken (Fryer & Fagan, 2003). 
Työttömyys myös muokkasi vanhempien ja lasten käsityksiä siitä, mitä työ-
markkinoilla olisi mahdollista ja mahdotonta saavuttaa. Painotus oli kokemus 
mahdollisuuksien kaventumisesta. 
 
Työttömyys ja elämänvaihe 

Kun ajatellaan työttömyyden kokemusta ongelmalliseksi muovaavia sosiaalisia 
ja taloudellisia tekijöitä, kasautuivat ne tässä tutkimuksessa eniten työuralle 
kiinnittyneiden 35 55-vuotiaiden ryhmään, jolle samalla velvoitteiden ja vastui-
den näkökulmasta oli vaikeinta nopeasti sopeutua työttömyyteen säästämisellä 
tai elämäntyylin yksinkertaistamisella. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut työttö-
myyden kokemuksen helppoutta eläkeikää lähestyneille tai työuralle kiinnittymi-
sen vaiheessa olleille tutkimusjoukon jäsenille, joista osalla oli samantasoiset 
vastuut ja velvoitteet kuin 35 55-vuotiailla. 

Työttömyys koettiin negatiivisena tapahtumana vielä eläkkeellä ollessa, jolloin 
sen seuraukset taloudelle olivat todelliset ja ansiotyötä vaille jääminen saattoi 
edelleen olla haavoittavaksi koettu. Kokemukset ikäsyrjinnästä lisäsivät työttö-
myyden aiheuttamaa psykologista taakkaa. Työuralle kiinnittymisen vaihetta 
tutkimus täsmentää kokemuksen eriytymisellä ammattiryhmittäin siten, että toi-
mittajat pääsivät toimihenkilöitä nopeammin kiinni ammattirooliin. Silti molem-
milla ryhmillä oli työn saamisen jälkeen haasteina edessä sen sisällön syvempi 
oppiminen ja tasavertaisen työntekijän aseman saavuttaminen työyhteisössä, 
mikä oli vaikeampaa epätyypillisissä työsuhteissa kuin vakinaisessa ansiotyös-
sä. Pohdittaessa työuralle kiinnittymässä olleiden ilmaisemia työuralle jo kiinnit-
tyneitä välineellisempiä ja etäisempiä asenteita työelämään (Nyyssölä, 1994, 
134; Siurala, 1994, 160 165), on siten syytä nähdä yhteys toimintaympäristön 
mahdollisuuksiin. Jos vakinainen työsuhde olisi löytynyt opintojen päätyttyä, ei 
ollut nähtävissä esteitä sille, ettei siitä olisi muodostunut elämänkulun perusta. 
Työuralle kiinnittymisen vaikeutuminen sisälsi huolen kvalifikaatioiden vanhen-
tumisen ja suhteellisen köyhyyden seurauksena mahdollisesti toteutuvasta syr-
jäytymisen riskin kohoamisesta. Samalla on oletettavaa, että vaikeudet työuralle 
kiinnittymisessä eivät voine jatkua pitkälle aikuisuuteen ilman kielteisiä taloudel-
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lisia ja sosiaalisia seurauksia yksilöille itselleen ja ilman, että se heikentää tut-
kimuksissa nuorissa yleisesti havaittua työorientaatiota ja palkkatyöhön sitou-
tumista. Työuran alkuvaihe sisältää elämänvaiheeseen liittyvän erityisen sosiaa-
lisen ulkopuolelle jäämisen riskin.  

Työmarkkinoilla osattomaksi jääminen oli siten ongelma kaikissa ikäryhmissä 
niin, että riski oli suurin eläkeikää lähestyvien joukossa. Eläke sinänsä oli kunni-
alliseksi, mutta ei välttämättä tyydyttäväksi koettu reitti ulos työttömyydestä. 

Tutkimus tukee käsitystä työttömyyden kokemisen ja iän kurvilineaarisesta mal-
lista, jonka mukaan työttömyys on keski-ikäisille vaikeampi ongelma kuin sitä 
nuoremmille tai vanhemmille ikäryhmille siten, että kysymys on pääsääntöisesti 
henkisen hyvinvoinnin alentumisesta kaikissa ikäryhmissä (Warr, 1987; Warr & 
Jackson, 1987), ja elämänvaiheeseen liittyvistä ikäryhmien eriytyneistä tavoista 
reagoida työttömyyteen (Fryer, 1997). Tässä tutkimuksessa järkytys, masennus 
ja ahdistus olivat tyypillisempiä työuralle jo kiinnittyneille ja turhautuminen ja 
toiminnan vähentyminen olivat tyypillisiä työuralle kiinnittymässä oleville. Ha-
vainto on kiinnostavasti samankaltainen 1930-luvun tulosten kanssa (Jahoda, 
1987, 34), mutta nyt kyse on viitepisteistä, ei laajemmasta päättelystä. Tässä 
tutkimuksessa masennusta esiintyi voimakkaana myös työuralle kiinnittymässä 
olevilla, mutta se oli yhteydessä useisiin elämäntilannetekijöihin. 
  
Havainnot syrjäytymisriskistä ja työmarkkinainterventioista 

Tämä tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan työttömyys kohottaa sosiaalisen 
ulkopuolelle jäämisen ja syrjäytymisen riskiä, mutta ei yksin johda syrjäytymi-
seen, vaikka merkitsee marginaalista asemaa työmarkkinoilla (Mannila, 1993; 
Vähätalo, 1998; Kronauer, 1998; Kieselbach, 2003, 2004). Tutkimus ei tue ole-
tuksia työttömyyttä seuraavasta deterministisestä kurjistumisesta tai passivoi-
tumisesta. Voimakkain perusvire oli selviytymisen pyrkimys silloinkin, kun se 
työmarkkinoiden puolesta oli lähes pois suljettu mahdollisuus. 

Tutkimus tukee käsitystä, jonka mukaan ammatilliseen työvoimakoulutukseen ja 
tukitöihin osallistuminen tukee henkistä hyvinvointia toisaalta siten, että niissä 
oli ansiotyön ulkopuolisena toimintana nähtävissä pääsy suhteellisen piilokurjis-
tumisen (Jahoda, 1982) mukaisiin sosiaalisen osallistumisen ja horisontin, edel-
lytetyn toiminnan, ajan jäsentymisen kategorioihin ja toisaalta siten, että toiveet 
toiminnan rajoittumisen (Fryer & Payne, 1984) mukaisen elämänuran katkoksen 
ylittämisestä kohosivat. Kun interventiot eivät olleet johtamassa työllistymiseen, 
rajoittui henkisen hyvinvoinnin kohoaminen niiden alkuun, mitä seurasi henkisen 
hyvinvoinnin alentuminen myös jyrkempänä kuin, että intervention myönteinen 
vaikutus henkiseen hyvinvointiin heikkenee sen päättymisen jälkeen (Andersen, 
2008) tai että vaikutus on väliaikainen (Vuori & Vesalainen, 1999). Aktivointia ja 
integrointia tavoittelevassa mekanismissa oli siten nähtävissä passivoiva ja so-
siaalisesti erotteleva ominaisuus. Fryerin (2012, 476) käsitys yksilöiden kyvystä 
hahmottaa tilanteensa tulee näkyviin siten, että kun odotettuja välineitä työttö-
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myyden ongelman ratkaisemiseksi ei saatu, seurasi pettymys ja mahdollisesti 
ongelman aikaisempaa syvemmäksi kokeminen. Interventioiden tärkein merki-
tys toteutui ansiosidonnaisen päivärahan saajien ryhmässä talouden jatkuvuu-
den turvaamisena. Tukitöiden ero työvoimakoulutukseen oli nähtävissä sosiaa-
lisen horisontin alueella siten, että kun kurssit saattoivat ryhmäytyä, ei tukitöissä 
koettu oltavan työyhteisön varsinaisia jäseniä. Tukitöitä ja työvoimakoulutusta 
on mielekästä ajatella PEN-mallin (Nordenmark & Strandh, 1999) tavoin mah-
dollisena reittinä työttömyydestä ulos. Henkisen hyvinvoinnin kohoaminen näyt-
tää tämän tutkimuksen perusteella olevan Vuoren ja Silvosen (2005) tulosten 
kanssa samansuuntaisesti yhteydessä työllistymiseen ja arvioihin mahdolli-
suuksista työllistyä. 
 
Tulosten arviointi asetettujen tavoitteiden perusteella 

Tutkimuksen tuloksia aineiston sisäisistä yhteyksistä voidaan arvioida tavoittei-
siin nähden siten, että parhaiten onnistui ammattitaustan ja orientaation yhtey-
den osoittaminen selviytymiseen. Toisaalta käyttökelpoiseksi osoitettuna näkö-
kulmana työttömyyden kokemuksen muovautumisen tarkastelemisessa voidaan 
pitää vuorovaikutuksen tasojen, sosiaalisen erottelun ja luokittelun mekanismia. 
Sen voidaan sanoa syventäneen ymmärrystä työttömyyden kokemuksen muo-
vautumisesta ja työttömyydessä selviytymisestä elämäntilanteiden ja elämän-
kulkujen kokonaisuuksina sinänsä runsaasti tutkitun sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen alueella. Kolmanneksi työmarkkinoilla selviytymisen yksilötason pitkittäisten 
prosessien ja mallien hahmottamisen, samoin kuin työttömyyteen reagoimisen 
rajallisuuden, mutta samalla ongelmien syvyyden ja monivivahteisuuden inten-
siivisen tarkastelemisen voidaan sanoa tuoneen uutta tietoa ja lisänneen ym-
märrystä työttömyyden ilmiöstä.  

Sukupuolen, perhetyypin ja työuran perusteella pystyttiin aineiston sisäisten 
yhteyksien osoittamisella antamaan tukea aikaisemmalle tutkimukselle ja ha-
vaitsemaan joitain eroja aikaisempien oletusten ja tulosten kanssa. Terveyden 
alueella tarkastelun hyöty oli analysointia tukeneen tutkimusjoukon läpäisevän 
vähintään kohtuullisen työkyvyn hahmottamisessa ja terveyskäyttäytymisen 
alueella muutokseen ja itsehoitoon liittyvien erityispiirteiden osoittamisessa, joi-
den suhteen aineisto oli ohut johtopäätösten vetämiselle.  

Tavoite työttömyyden ja henkisen hyvinvoinnin uusien yhteyksien löytämisestä 
toteutui osittain vuorovaikutuksen ja sosiaalisen erottelun tasolla. Vaikka aivan 
uusia tekijöitä ei voi sanoa löytyneen, pystyttiin melko vähän tutkittua irtisano-
misen muodon ja henkisen hyvinvoinnin yhteyttä tarkastelemaan vertailevasti ja 
tehokkaasti. Lisäksi tilannekohtaisten tekijöiden mahdolliset pitkäaikaiset yhtey-
det toimintakyvyn heikentymiseen ja kokemusten toistumisen, kasautumisen ja 
pitkittymisen merkitys selviytymisen kannalta ovat tärkeitä tuloksia. 
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8.2 Teoreettisten näkökulmien arviointi 

Tutkimusspesifeistä teorioista, suhteellinen piilokurjistuminen (Jahoda, 1982), 
toiminnan rajoittuminen (Fryer & Payne, 1984) ja sosiaalinen ulkopuolelle jää-
minen (Kronauer, 1998), mikään ei osoittautunut yksin riittäväksi, muihin näh-
den ylivoimaiseksi, mutta ei toisaalta tarpeettomaksi työttömyyden ilmiön ym-
märtämisessä. Niihin nojattiin tutkimuksen alussa viitekehyksen muodostami-
sessa ja niihin voidaan nojata kommentoinnin ja tarkennusten jälkeen tutkimuk-
sen lopussa. Kuten oletettiin, niitä ei ole syytä nähdä vastakkaisina tai toisiaan 
kiistävinä, vaan täydentävinä näkökulmina. Hyödyllisintä oli työskennellä niiden 
kanssa aineiston parissa kriittisen rajankäynnin ajatuksella, jolloin kävi ilmi, että 
hypoteeseilla on yhteyksiä toisiinsa.  

Itsestään selvä yhteys on sosiaaliseen ulkopuolelle jäämiseen (Kronauer, 1998) 
sisältyvien yhteiskunnan suodattavien mekanismien (Vähätalo, 1998) ja toimin-
nan rajoittumisessa (Fryer & Payne, 1984) keskeisen taloudellisen kurjistumisen 
välillä. Toiminnan rajoittumisen selitysvoima on siten riippuvainen yhteiskunnan 
tukipolitiikan materiaalisesta ja laadullisesta määrästä ja tasosta. Materiaalises-
ta siinä mielessä, että taloudellisen kurjistumisen aste määrittyy yhteiskunnan 
taloudellisen tuen perusteella ja laadullisesta siinä mielessä, että tulevaisuuden 
rakentaminen ja suunnitteleminen määrittyy osittain interventioiden tarjonnasta 
ja onnistumisesta. 

Sosiaalisella ulkopuolelle jäämisellä (Kronauer, 1998) ja suhteellisella piilokur-
jistumisella (Jahoda, 1982) on nähtävissä yhteys siten, että työmarkkinoiden 
vaikeassa eli tavallista enemmän sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen riskiä tuot-
tavassa asetelmassa ansiotyön menetyskokemus sisältää todennäköisesti 
enemmän lopullisuuden tuntemuksia, ja selviytyminen voidaan kokea vaikeam-
maksi kuin työmarkkinoiden toimiessa tasaisesti tai noususuhdanteessa.  

Vaikka suhteellinen piilokurjistuminen (Jahoda, 1982) ja toiminnan rajoittuminen 
(Fryer & Payne, 1984) eroavat nimenomaan talouden huomiotta jättämisen ja 
huomioon ottamisen perusteella, ovat niiden olettamat seuraukset kuitenkin 
osittain yhtä vaikeasti eroteltavissa toisistaan kuin palkka on ansiotyöstä. En-
sinnäkin taloudellisen tilanteen heikentyminen voi siirtää kurjistumisen suhteelli-
sesta kohti absoluuttista, mutta toisaalta kunnossa oleva talous voi olla myös 
melko korkean henkisen hyvinvoinnin perusta työttömyyden aikana. Toisaalta 
osa ansiotyön piilofunktiona tuottamaa sosiaalista statusta ja identiteettiä muo-
dostuu taloudellisen itsenäisyyden ja itsellisen elämisen perusteella. Lisäksi 
toiminnan rajoittumisen olettaman aktiivisuuden voi ymmärtää kohdentuvan 
myös suhteellisen piilokurjistumisen mukaiseen menetyskokemukseen silloin 
kun kysymys on kokemuksen käsittelemisestä ja selittämisestä yksilötasolla. 

Kun talous on myös yksi sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen riskin aiheuttaja, 
ovat kaikki kolme näkökulmaa yhteydessä toisiinsa, mutta yhteydet lähtökoh-
tiinsa säilyttäen. Hypoteesien mukaisten yhteyksien puhtaaksi erotteleminen on 
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siten osittain mahdotonta, samalla tavalla kuin on arvioitu olleen tai olevan vai-
keata työttömyyteen yhteydessä olevien tekijöiden puhtaiden vaikutusten löy-
tämisen. (Lahelma, 1994, 12 13; Martikainen & Mäki, 2011, 105.) Työttömyys 
on moniulotteinen, -tasoinen ja vuorovaikutteinen ilmiö. Sen ymmärtäminen 
edellyttää kohdetta eri tasoilla ja tavoilla hahmottavien näkökulmien rinnakkain 
käyttämistä. 

Kun ajatellaan työttömyyden tutkimista yhteiskunnallisena ilmiönä, tarjoaa sosi-
aalinen ulkopuolelle jääminen yleisten toisiinsa yhteyksissä olevien luokkien ja 
ulkopuolelle jäämisen riskiä summaavan prosessitarkastelun perusteella (Kro-
nauer, 1998, 63, 67) laaja-alaisimman lähtökohdan. Tässä tutkimuksessa kertyi 
runsaasti havaintoja ja kuvauksia työmarkkinoiden, talouden ja sosiaalisen eris-
tymisen luokkiin. Erityinen anti oli sosiaalisen erottelun ja luokittelun prosessien 
osoittaminen niin, että se voitiin nähdä sosiaalisen eristymisen riskin kohoamis-
ta tuottavana mekanismina. Institutionaalisen, kulttuurisen ja maantieteellisen 
ulkopuolelle jäämisen aineksia oli tässä tutkimuksessa sitä vastoin vähän löy-
dettävissä. Silti voitiin esimerkiksi havaita, kuinka pankkien toiminta tai luotto- 
tai asiakaskelpoisuuden menettäminen vaikeuttivat työttömyydessä selviytymis-
tä ja syrjäinen asuinpaikka hankaloitti työnhakua tai interventioihin osallistumis-
ta. Sosiaalisen poissulkeutumisen prosessin (Paugam, 1996) laaja-alainen 
hahmottaminen on tärkeä tutkimuksen lähtökohta. 

Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen teorian heikkoutena voidaan pitää henkisen 
hyvinvoinnin puutteellista hahmottamista. Vaikka sen eduksi esitetään sosiaali-
psykologisista selitysmalleista irtautuminen ja elämänkulkujen ehyt tavoittami-
nen (Kieselbach, 2004, 79), ei oletus normien mukaiseen elämään kykenemät-
tömyydestä seuraavasta toimintaympäristössä leimautumisesta tai järjestelmäs-
tä riippuvuuden pohjalta muodostuvasta häpeästä riitä selityspohjaksi työttömi-
en henkisen hyvinvoinnin alentumiselle. Tämän tutkimuksen perusteella henki-
nen hyvin- ja pahoinvointi ovat yhteydessä talouden, työttömyyden ja vuorovai-
kutuksen ongelmiin niin, että yleisillä normatiivisilla ohjausjärjestelmillä ei ole 
merkityksellistä osuutta nähtävissä. Voidaan arvioida, että sosiaalisen ulkopuo-
lelle jäämisen tarkastelu hyötyy suhteellisen piilokurjistumisen ja toiminnan ra-
joittumisen hypoteeseista, kun pyritään ymmärtämään toimintakyvyn ja selviy-
tymisen kannalta tärkeää henkistä hyvinvointia.  

Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen olettamat leimautumisen ja häpeän koke-
mukset kuitenkin voivat olla yhteydessä henkiseen hyvinvointiin, mutta ne ovat 
ansiotyöstä irtisanomiseen, toiminnan rajoittumiseen ja talouden heikentymi-
seen nähden erillisiä mekanismeja työttömyyden ongelmaksi kokemisessa. 
Tämän tutkimuksen perusteella häpeä on yksilötason kokemus ja leimaaminen 
sekä leimautuminen toimintaympäristön ominaisuus. Ne ovat yhteydessä toi-
siinsa, mutta voivat ilmetä samanaikaisesti tai erikseen tai olla ilmenemättä. 
Molemmat kohottavat sosiaalisen eristymisen riskiä. Riski on oletettavasti kor-
keampi, jos ne ilmenevät samanaikaisesti.  
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Näin ollen leimautumista on hyödyllistä tarkastella vuorovaikutuksen ydinaluei-
den ulkopuolisena ympäristötekijänä, ja se voi ilmetä esimerkiksi loukkaantumi-
sen kokemuksina työttömien negatiivisesta julkisesta arvostelusta tai työmark-
kinoilla kohdatusta kohtelusta johtuen ja voi siten myönteistä itsemäärittelyä 
horjuttavana kokemuksena vaikeuttaa aloitteellisuutta vuorovaikutuksessa ja 
osallistumisessa. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että leimau-
tumiskokemuksen voimakkuus voisi olla yhteydessä vuorovaikutuksessa koetun 
sosiaalisen erottelun ja työttömän kielteisen luokittelun laajuuteen ja määrään, 
mihin yhtenä henkisen hyvinvoinnin osatekijänä voi liittyä myös sosiaalisen eris-
tymisen riskiin yhteydessä oleva häpeä. Mitä jyrkempi erottelu ja kielteisem-
mäksi yksilötasolla koettu luokittelu vuorovaikutuksen ydinalueilla on koettu, sitä 
alttiimpia oltaisiin ottamaan sen ulkopuolella, esimerkiksi julkisessa keskuste-
lussa tai työnhakuprosessissa havaitut työttömiin liitetyt leimat itseen.  

Todettakoon vielä, että sosiaalisesta ulkopuolelle jäämisestä päädyttiin käyttä-
mään neutraalia käännöstä, joka ei sinänsä ottaisi kantaa siihen onko kysymyk-
sessä ulkopuolelle jättäminen tai sulkeminen vai jättäytyminen tai sulkeutumi-
nen. Ratkaisu osoittautui käyttökelpoiseksi. Ulkopuolelle jäämisen laatu kävi ilmi 
tapauskohtaisesti niin, että ympäristön ja yksilön suhde kehityskuluissa vaihteli 
ja vuorotteli. 

Suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesin kokemukset kategoriat ovat tiiviste-
tysti 1) ajan jäsentyminen, 2) sosiaaliset kontaktit, 3) yksilötasoa laajemmat 
päämäärät, 4) status ja identiteetti ja 5) edellytetty aktiivisuus. (Jahoda, 1982, 
59.) Hypoteesi erottelee ammattiryhmiä kokemuksen kategorioihin pääsyn ja 
asteen perusteella kuten Batinic ym. (2010) argumentoivat ja tässä tutkimuk-
sessa havaittiin. Käsityksen tueksi voidaan toimittajille ja päälliköille muotoilla 
kokemuksen kategorioiden perusteella ammattiprofiilit.  

Toimittajilla kokemuksen kategorioissa korostui ansiotyö toiminnan mahdolli-
suuksia tarjoavana alustana ja päälliköillä korostui yksilötason ylittävien organi-
saation asettamien tavoitteiden merkitys, joiden perusteella oli mahdollista ta-
voitella uralla etenemistä.  

Tarkemmin määriteltynä toimittajien ansiotyöhön liittyvän ammattiprofiilin kul-
makivi oli sosiaalisen horisontin laajentuminen niin, että se yhdistyi toiminnan ja 
roolin välityksellä ansiotyön mahdollistamaan statukseen ja ammattiosaamiseen 
nojaavaan identiteettiin. Toimittajilla ansiotyön sisältämä sosiaalinen horisontti 
oli työyhteisöä laajempi niin, että se voidaan olettaa työmarkkinoiden koko mi-
tassa poikkeuksellisen avaraksi. Voidaan puhua ansiotyöhön perustuvasta yh-
teiskunnallisesta liikkumatilasta, joka toisaalta avautuu tehtävänkuvan ja toisaal-
ta yksilöllisen ideoinnin mukaan juttulähteiden, vaikuttajahenkilöiden ja asian-
tuntijoiden luo. Työttömyyden yhteydessä tämä liikkumatila menetettiin niiltä 
osin kuin se liittyi tehtävään tietyssä mediaorganisaatiossa, mikä voidaan nähdä 
toimittajille erityiseksi ansiotyön menetyskokemukseksi. Sosiaalisen horisontin 
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laajentumisella oli yhteys ammatti-identiteettiin siten, että ansiotyössä usko ky-
kyihin ammattitaitoisena toimittajana vahvistui, mutta samalla myös käsitys it-
sestä taitavana sosiaalisena toimijana saattoi kasvaa yli ammatin rajojen. Näin 
ollen kysymys on esimerkistä kuinka ammattiosaamiseen nojaava identiteetti 
voi toimittajien keskuudessa muodostua eritasoiseksi osaksi kokonaisidentiteet-
tiä. Tässä mielessä ajatus vaihtelevasta pääsystä kokemuksen kategorioihin on 
perusteltavissa paitsi ammattiryhmien välillä myös niiden sisällä. 

Päälliköille mahdollisuus tavoitella yrityksen päämääriä on ammattiprofiloinnin 
lähtökohta niin, että status ja ammattiosaamiseen nojaava identiteetti näyttivät 
olevan sille alisteisia seurauksia. Päälliköiden ammattiprofiili rakentui yksilöta-
soa laajempien työnantajayrityksen asettamien tavoitteiden saavuttamisen pe-
rusteella. Kun ne eivät enää irtisanomisen jälkeen olleet tavoiteltavissa, kokivat 
etenkin miespäälliköt uran mitätöidyksi. Saavutukset eivät näyttäneet kertyneen 
henkilökohtaiseksi pääomaksi, vaan ne koettiin pois otetuiksi, mistä oletettavasti 
seurasi kokemus lähes kaiken, ei vain ansiotyön menettämisestä. Ansiotyön 
merkitys määrittyi tekemisen ja saavuttamisen mahdollisuutena, minkä pohjalta 
voidaan ymmärtää päälliköistä tässä ja muussa tutkimuksessa havaittu (John-
son & Jackson, 2012) työttömyyden vertaaminen menehtymiseen. Jos mahdol-
lisuus työuralla ansaitun ja työttömyydessä menetetyn arvon palauttamiselle 
koetaan pois sulkeutuneeksi, edustaa se menetyskokemuksen näkökulmasta 
tarkasteltuna lopullista asetelmaa. 

Toimittajat näyttivät olevan päälliköitä paremmassa asemassa siksi, että usko 
ammattitaitoon, vaikka oli horjutettuna, ei irtisanomisesta murentunut. Taustaksi 
sille voidaan olettaa toimittajien työn luova sisältö ja työssä kehittynyt itsenäinen 
kyky arvioida juttuaiheiden uutis- ja viihdearvoa eri yleisöjen kannalta sekä free-
lance-markkinoiden tarjoama mahdollisuus harjoittaa ammattia vakinaisesta 
ansiotyöstä irrotettuna. Toimittajien voidaan sanoa laajentavan kokemuksen 
kategorioita työn luovan laadun perusteella niin, että sillä on yhteys työttömyy-
den kokemiseen ja selviytymiseen. Samalla oli havaittavissa, että luova ja va-
paa työ ovat yhteydessä autonomian kokemukseen (Goul Andersen, 2002). 
Samoja piirteitä on oletettavasti löydettävissä muista ammattiryhmistä, kuten 
esimerkiksi arkkitehdit, graafikot, kirjailijat ja eri alojen taiteilijat.  

Ansiotyön edellyttämä aktiivisuus ei kategoriana erotellut toimittajia ja päälliköi-
tä, vaan se koettiin yleisesti kontrolloituna olemisen ja sitovien rutiinien näkö-
kulmasta kielteisenä. o-
jektien aikataulussa läpi vieminen merkitsi mahdollisuutta myönteisiin kokemuk-
siin niin, että toimittajilla kategoria saattoi säilyä ansiotyöstä irrotettuna, mutta 
päälliköillä ei. Siinä siten piilee päälliköille ja jossain määrin toimittajille mahdol-
linen menetyskokemus. Kokonaisuutena edellytetyn aktiivisuuden ja kontrollin 
kategorioiden merkitys kuitenkin oli pieni niin, että työuralle kiinnittymässä ole-
vien ryhmässä pidettiin joissain tapauksissa työn ohjausta tärkeänä seikkana. 
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Toinen melko vähän sisältöjä saanut kokemuksen kategoria oli ajan jäsentymi-
nen oletettavasti siksi, että ansiotyö oli ajan rytmittäjänä korvattavissa esimer-
kiksi toiminnalla kotona tai harrastuksissa. Silti ongelmaksi saatettiin kokea, ett-
ei aikaa kyetty käyttämään hyödyllisesti, että aika ei jäsentynyt ja täyttynyt mie-
lekkäällä tavalla ja toiminnalla. Työuralle kiinnittymässä olevien kielteiset koke-
mukset pätkätöistä vuosilomia tuottamattomina työsuhteina olivat esimerkki va-
kinaiseen ansiotyöhön liittyvästä hyväksi arvioidusta ajan jäsentymisestä niin, 
että sen voidaan ajatella muodostaneen vuositasolla aikakehikon mielekkään 
toiminnan tavoittelemiselle. Toisaalta voidaan ajatella, että merkitykselliseksi 
koettuun toimintaan liittyvällä aikataululla voisi säännöllisen elämänrytmin tuot-
tajana olla sinänsä yhteys henkiseen hyvinvointiin. Jos säännöllinen rytmi olete-
taan mielekkääksi kokemukseksi, voidaan sen rikkoutumisella olettaa olevan 
ansiotyön välityksellä yhteys henkiseen hyvinvointiin, mutta toisaalta rikkoutu-
minen voidaan hahmottaa myös elämänuraan muodostuvana katkoksena. Näin 
ollen ajan jäsentyminen on tulkittavissa suhteellisen piilokurjistumisen hypotee-
sissa kokemuksen kategoriaksi, joka on jäänyt formuloinnissa liian yleiselle ta-
solle (Wacker, 2012, 139), mutta silti se nojaa tukevasti ansiotyön instituutioon, 
jonka yksi ominaisuus on rajallisen ja siksi tärkeän ajan jakaminen työhön ja 
vapaaseen sekä työuraan ja sen jälkeiseen aikaan. Tämän sivuuttaminen ei 
palvelisi tutkimusta, mutta samalla on selvää, että jakautuneen ajan sisällä yksi-
löiden kokemukset eriytyvät ja ovat yhteydessä muihin lähtökohtiin kuin aikaan 
tai ajankuluun sinänsä. 

Kategorioiden mukaisten kokemusten puuttumisella oli nähtävissä pitkäaikaisia 
yhteyksiä henkiseen hyvinvointiin toisin kuin Fryer (1998) esitti. Erityisesti sosi-
aalinen horisontti, yksilötasoa laajempien päämäärien tavoitteleminen sekä sta-
tus ja identiteetti koettiin tarpeellisiksi työttömyyden pitkittyessä siitä huolimatta, 
että niitä oli jossain määrin mahdollista korvata ansiotyön ulkopuolella. Korvaa-
minen ei kuitenkaan ollut helppoa edes toimittajille, joiden freelance-toiminnan 
onnistumisen ja epäonnistumisen vaihtelu voidaan tulkita edestakaiseksi liikku-
miseksi kokemuksen kategorioiden rajapinnan molemmin puolin, mikä oli yh-
teydessä henkisen hyvinvoinnin vaihteluihin hypoteesin olettamalla tavalla. Ka-
tegorioiden mukaisten kokemusten tuottaminen on ansiotyön ulkopuolella kui-
tenkin mahdollista. Aikaisemmassa tutkimuksessa on esiin nostettu vapaa-ajan 
käytön eri muodot (Patton & Donohue, 1998) ja harmaa talous ( ym., 
2008; Sixsmith, 1999), joita tämä tutkimus täydentää vaihdantataloudella, tiimi-
mäisellä työskentelyllä perheen parissa, konstruktiivisen sopeutumisen ja eläk-
keelle siirtymisen esimerkeillä. 

Vaikeimmin korvattavissa oleva kategorioiden osakokemus oli yhteiskunnallinen 
status. Jos täysvaltaisen kansalaisen asema koettiin työttömyyden seurauksena 
menetetyksi, oli se mahdollista saada takaisin vain uudella ansiotyöllä, elannon 
ansaitsemisella ilman työttömyys- tai muita korvauksia, eläkeläisen statuksella 
tai muuttamalla käsitystä arvostetun paikan ansaitsemisesta yhteiskunnassa. 
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Ansiotyön ja työttömyyden yhteyttä tarkasteltaessa on syytä tuoda esiin, että 
jokaista kokemuksen kategorian mukaista aineiston pääpainotusta vastaan löy-
tyi vähäisempiä vastakkaisia painotuksia. On mahdollista, että ansiotyö ei tar-
jonnut riittävästi haasteita, että uralla eteneminen evättiin, että tehtävä sisälsi 
pakottavia elementtejä, että työyhteisön koettiin toimivan vailla kontrollia ja että 
työntekijöiden välit työyhteisössä olivat kireät. Tällaiset tekijät voivat olla yhtey-
dessä menetyskokemuksen pienentymiseen ja suhteellisen edun kokemiseen 
työttömänä. Voidaan kuitenkin olettaa, että kielteisiä kokemuksia ei kukaan ta-
voittele, mutta silti tavoite ammatissa toimimiseksi on ensisijainen ansiotyön 
mahdollisiin kielteisiin sisältöihin nähden. Uudelleentyöllistymiselle oli muitakin 
motiiveja kuin taloudellinen aspekti, esimerkiksi mahdollisuus edustaa jotain 
itseä suurempaa, toimia yksilötasoa laajemman yhteiskunnallisen liikkumatilan 
alueella ja hyödyntää osaamista yksilötasoa laajempien tavoitteiden suhteen. 
Näillä tasoilla huonoksikin koettu ansiotyö voi olla parempi tilanne kuin työtä 
vailla oleminen, kuten Jahoda (1982, 83 86) melko suoraviivaisesti ja Warr 
(1987, 291 292) tutkimusasetelman suhteen tasapainoisesti oletti. 

Yksilöiden on tutkimuksissa havaittu viittaavan suoraan piilofunktioihin esimer-
kiksi ansiotyön vastaanottamista perusteltaessa (Wacker, 2012, 136), mistä on 
päätelty, että kysymys ei ole piilofunktioista. Piilofunktioiden manifestoituminen 
on nähtävissä myös tämän tutkimuksen lainauksissa, mutta sitä ei voida pitää 
hypoteesin kannalta ongelmana. Latentti- tai piilevä ei tarkoita näkymättömyyttä 
tai tunnistumattomuutta. Piilofunktion käsite on ymmärrettävissä Jahodan tar-
koittamalla tavalla ansiotyön instituution ei tarkoitettuina seurauksina, joita yksi-
löt kokemuksina kohtaavat (1998), jolloin ne voivat tulla hahmotetuiksi ja kuvail-
luiksi. Mahdollista on myös, että henkisen hyvinvoinnin alentumisen aiheuttajia 
ei kyetä hahmottamaan. Toisaalta työttömyys ei välttämättä ole kaikille ansio-
työn menetyskokemus, mutta jos on, ei se silloin ole samalla tasolla tai tavoilla 
toteutuva kokemus.  

Suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesi ei yksin riitä työttömyyden ongelmaksi 
kokemisen tulkitsemiseen. Siinä syrjään jätetyt taloudelliset tekijät ja suodatta-
vat mekanismit yksinkertaisesti ovat liian suuri osa työttömyydestä seuraavien 
ongelmien aiheutumista. Työttömyyden seuraukset henkisen hyvinvoinnin kan-
nalta ovat laajemmat kuin ansiotyön tuottamien psykologisten hyötyjen puuttu-
minen. Sitä vastoin hypoteesin tarttumapinta ansiotyön instituution merkityksiin 
on pitävä, mutta rajallinen. Se ei tavoita eri ammattien sisältöjä, mitä sen ei to-
sin ole edes tarkoitettu tekevän. Olennaista hypoteesin soveltamisessa siten on 
havaita, että ansiotyön instituution sisällä on kirjo sisällöltään, vaativuudeltaan 
ja palkitsevuudeltaan erilaisia ammatteja. Kun tämä otetaan huomioon, ei ole 
enää mielekästä puhua hypoteesista mekaanisten heijastusvaikutusten teoriana 
kuten Vähätalo (1998, 63), vaan se kääntyy yhteisvaikutuksen sijaan aste-
eroiksi. Hypoteesi hyötyy ammattiryhmien perusteella toteutettavasta tarkaste-
lusta, missä suhteessa on kuitenkin todettava, että erojen löytymisellä on rajan-
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sa siksi, että kategoriat näyttävät olevan yhteydessä toisiinsa, kuten Creed ja 
Muller (2006) ovat havainneet. Tämän tutkimuksen perusteella on nähtävissä 
kuinka esimerkiksi ammatti-identiteetti ja status muovautuvat ansiotyön tarjo-
amien tavoitteiden ja mahdollisuuksien perusteella, jolloin on ymmärrettävää, 
että tilastollisessa tutkimuksessa statuksen ja identiteetin merkitys voi korostua 
(Creed & Muller, 2006). Toisaalta voitiin havaita, että ajan jäsentyminen sekä 
ansiotyön edellyttämä aktiivisuus ja sisältämä kontrolli ovat yhteydessä toisiin-
sa. Lisäksi tässä tutkimuksessa havaittiin, että kategoriat eivät ole keskenään 
yhtä merkittäviä (Wacker, 2012, 135), ja että eri ammatteja voidaan profiloida 
kategorioiden perusteella. Toimittajilla korostui ansiotyö itsellistä ja luovaa toi-
mintaa tukevana alustana ja päälliköillä korostui mahdollisuus tavoitella yksilö-
tasoa laajempia organisaation päämääriä. Kuten aikaisemmassa tutkimuksessa 
on arvioitu, on hypoteesi avoin työttömyyden kokemuksen muodostumisen vari-
aatiota tavoitteleville laajennuksille. (Wacker, 2012, 138 139.) Ammattiryhmien 
tarkastelu on osoitetusti yksi järkevä laajennus siksi, että se sijoittuu ansiotyön 
instituution ja yksilön väliin ja sisältää mahdollisuuden kytkeä asetelma työ-
markkinoiden tilanteeseen. 

Toisaalta voidaan arvioida, että suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesin tart-
tumapinta työelämää kokemattomiin ja työuralle kiinnittymässä oleviin on puut-
teellinen. Menetyskokemuksen puuttuminen sinänsä näyttäisi selittävän työural-
le kiinnittymässä olevien henkisen hyvinvoinnin vanhempia ikäryhmiä parempaa 
kestävyyttä työttömyyden kohdatessa, mutta silti työttömyys koetaan nuorten 
keskuudessa ongelmana, mille suhteellinen piilokurjistuminen ei tarjoa tyydyttä-
vää selitysmallia. Kun hypoteesi auttaa ymmärtämään työttömyyden seurauksia 
(Lahelma, 1994, 8), koskee se ennen muuta työuralle kiinnittyneitä ja työelämää 
kokeneita. Työuralle kiinnittymässä oleville toimihenkilöille ei ollut mahdollisuut-
ta tehdä kokemuksen kategorioiden mukaista profiilia, mutta sen sijaan voitiin 
tarkastella koulutusvalintojen ja urasuunnitelmien perusteella muodostuvaa 
ammattiorientaatiota, työlle asetettuja toiveita ja tavoitteita. Työttömyydestä 
eläkkeelle siirtyneiden henkinen huojentuminen puolestaan viittaa ansiotyön 
instituution merkitysten elämänvaihesidonnaisuuteen ja mahdollisuuteen harjoit-
taa kokemuksen kategorioiden sisältöjä vastaavaa mielekästä toimintaa tai 
saada vastaavia kokemuksia ansiotyön ulkopuolella, mikä ei välttämättä merkit-
se työttömyydestä seuranneiden henkisten kustannusten häviämistä.  

Näin ollen voidaan aikaisempaan tutkimukseen viitaten todeta, että mielekäs 
toiminta työmarkkinoiden ulkopuolella vapaa-ajalla (Patton & Donohue, 1998; 
Ball & Orford, 2002) tai työmarkkinainterventioiden parissa (Sousa-Ribeiro & 
Coimbra, 2012) voi olla yhteydessä henkisen hyvinvoinnin kohoamiseen työt-
tömyyden aikana, mutta se ei merkitse Jahodan tarkoittaman työttömyyden me-
netyskokemuksen tai työuralla menestymisen kokemuksen mitätöitymisen pois-
tumista. Näiden ulottuvuuksien samanaikainen ja vuorotteleva ilmeneminen 
työttömyyden kokemuksen muodostumisessa on pitkittäisaineistossa selvästi 
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havaittavissa. Ajatus työn ulkopuolisen merkitykselliseksi koetun toiminnan pus-
kuriominaisuudesta työttömyyden ja huonoksi koetun ansiotyön aiheuttamaa 
stressiä vastaan (Winefield, Tiggemann & Winefield, 1992) vaikuttaa tässä suh-
teessa järkevältä. 

Toisaalta työttömän tilanteen kokonaisuudessa on tärkeä merkitys tulevaisuu-
della, jonka ennen muuta taloudellisessa järjestymisessä avaintekijä on uudel-
leentyöllistyminen. Siinä suhteessa toiminnan rajoittumisen hypoteesin (Fryer & 
Payne, 1984) voi sanoa soveltuvan hyvin pitkittäisen laadullisen aineiston tar-
kastelemiseen. Taloudelliset tekijät, työttömyys toimintaa rajoittavana mekanis-
mina ja tulevaisuusperspektiivi ovat sen vahvoja elementtejä. Taloudelliset on-
gelmat yhdistivät tutkimusjoukon jäseniä ja tulevaisuuden ja elämänuran kat-
koksen näkökulmat olivat hyödyllisiä työuran kolmen eri vaiheen tarkastelemi-
sessa. Lisäksi sen sisältämä aktiivinen ihmiskuva soveltui yksilöiden ja elämän-
kulun tulkitsemiseen etenkin kun siihen liitettiin työttömyyden kokemuksen eriy-
tymisen mahdollisuus. (Fryer, 1992, 198 200.) Hypoteesi ei kuitenkaan tavoit-
tanut muita kuin ansiotyön taloudellisia ja välineellisiä merkityksiä, mikä merkitsi 
rajoitusta työttömyyteen reagoimisen tapojen tarkastelussa. Jos työttömyyden 
ajatellaan Fryerin (1995) tavoin leikkaavan yksilön irti tulevaisuudesta, edeltää 
sitä kuitenkin Jahodan tarkoittama otteen löystyminen todellisuudesta. (1982, 
61.) Tämän tutkimuksen tärkeä havainto oli, että työttömät yrittivät palauttaa 
elämänkulkunsa aikaisemmalle uralle myös ammattinsa suhteen, pitää kiinni 
elämisen tyylistä ja tasosta ja niihin liittyvästä tulevaisuuskuvasta. 

Talouden hallinta saattoi kuten todettu muodostua työttömyyden aikana tär-
keimmäksi tavoitteeksi tulojen alentumisen ja velkataakan takia, jolloin työttö-
myyden alkuvaiheen shokki toteutui myös talouden välityksellä tai tilanne saat-
toi muuttua uhkaavaksi työttömyyden pitkittyessä. Talouden heikentyminen oli 
ilman katastrofinäkymiäkin osa työttömyyden ongelmaksi kokemista ja sen yh-
teys henkiseen hyvinvointiin oli nähtävissä. Toiminnan rajoittumisen hypoteesin 
mukaiset oletukset toistuivat työttömyyden pitkittyessä, jolloin saattoi muodos-
tua kokemus ongelmien syventymisestä. Talousvaikeuksien voi siten toimintaa 
kohti ongelmanratkaisua pakottavana ja vain siinä mielessä aktivoivana tekijänä 
olettaa kuluttavan ja uuvuttavan laadun takia muodostavan toimintakyvyn alen-
tumisen ja toiminnan katkeamisen riskin. Taloudellinen kurjistuminen ohjaa toi-
mintaa, mutta ei työttömän tai työllistymisen kannalta välttämättä hyödyllisesti.  

Toiminnan rajoittuminen ja käsitys yksilöistä aktiivisina toimijoina tuli selvästi 
nähtäväksi. Ansiotyön päättymistä seuranneiden voimakkaiden reaktioiden ku-
ten lamaantumisen tai poikkeuksellisen tempoilevasti edenneen tai lähes tau-
koamattoman toiminnan perusteella voitiin olettaa hyvin vähän tulevasta selviy-
tymisestä. Työttömyyden alun shokkivaiheen jälkeen toiminta alkoi muuttua sel-
viytymisen kannalta tavoitteelliseksi, minkä sisältöä elämänuraan tulleen kat-
koksen ylittäminen osuvasti kuvaa. Toisaalta yksi toiminnan alueista oli työnha-
ku, joka toteutui suhteessa siihen ammattiin, josta oli jääty työttömäksi. Tämä 
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viittaa pyrkimykseen kompensoida ansiotyön menetyskokemusta, jolloin voi-
daan olettaa, että toiminnan rajoittumisen ja suhteellisen piilokurjistumisen hy-
poteesien olettamat mekanismit toimivat työttömyydessä samanaikaisesti omilla 
tasoillaan, minkä takia niitä on vaikea laittaa tärkeysjärjestykseen (Johnson & 
Jackson, 2012). Jos molempien olettamat mekanismit tuottavat ahdistusta, voi 
olla vaikea erotella niiden vaikuttavuutta.  

Taloudesta välittyvissä ongelmissa ei muodostunut eroja sukupuolen tai ammat-
tiryhmien perusteella, vaan kysymys oli tulo- ja menotason yhtälöstä. Naiset 
kokivat miesten tavoin olevansa vastuussa perheiden taloudellisesta pärjäämi-
sestä, ja kokivat taloudellisen itsenäisyyden tärkeäksi siten, että vaikeimmat 
ongelma-asetelmat olivat yksinhuoltajien ryhmässä. Eri ammateissa kuitenkin 
voi kertyä eri tavoin proaktiivista toimintaa tukevaa osaamista kuten taito tehdä 
ja toteuttaa suunnitelmia tai esimerkiksi toimia pankkien kanssa. 

Toiminnan rajoittumisen hypoteesin heikkous on, että yksin käytettynä se ohjaa 
työttömyyden ongelma-asetelman yksilötasolle niin, että muodostuu riski nähdä 
yksilö liian keskeisessä asemassa selviytymisen kannalta. Kun hypoteesi antaa 
vähän vihjeitä siitä, mitä toimintaympäristön yksilöä rajoittavat ja tukevat tekijät 
voisivat konkreettisesti olla, hyötyy se yhteiskunnallisesta ja ansiotyön konteks-
tista, mutta toisaalta se hyötyi myös ammattiryhmittäisestä tarkastelusta. 

Voidaan sanoa, että työmarkkinat ja talous ovat sosiaalisen ulkopuolelle jäämi-
sen keskeiset luokat, joiden yhteydessä suhteellinen piilokurjistuminen ja toi-
minnan rajoittuminen selittävät toisiaan täydentäen työttömyydestä seuraavaa 
henkisen hyvinvoinnin alentumista ja selviytymisen vaikeutumista niin, että 
myös yhteiskunnan suodattavat mekanismit ja sosiaalinen erottelu yhtenä sosi-
aalista eristymistä tuottavana tekijänä ovat yhteydessä työttömyyden kokemuk-
sen muodostumiseen ja selviytymiseen. Näiden tarpeellisuus työttömyystutki-
muksessa voidaan perustella esimerkiksi siten, että varallisuus tai korkea työt-
tömyysturva yhteiskunnan suodattavana mekanismina voivat tukea selviytymis-
tä, mutta ne eivät suojaa yksilöä irtisanomisessa ja työttömyydessä toteutuvilta 
sosiaalisen erottelun kokemuksilta, eivät korvaa menetyksiä ammattistatuksen 
tai identiteetin alueilla, eivät kompensoi työtehtävään sisältynyttä sosiaalista 
liikkumatilaa, eivätkä tarjoa yksilötasoa laajempia päämääriä. Jos talous romah-
taa, on se ongelma, joka voi muovata ansiotyöhön liittyviä menetyskokemuksia 
ja ohjata sosiaalista erottelua kohti eristymistä. 

Näiden kolmen hypoteesin rinnakkain käyttäminen ja vuorovaikutuksen proses-
sien tarkasteleminen tavoittaa suuren osan työttömyyden kokemuksesta, selviy-
tymisestä ja ilmiöstä. Henkisen hyvinvoinnin alentuminen, sen yhteys toiminta-
kykyyn, toimintaan ja selviytymiseen on niiden avulla tehokkaasti tavoitettavis-
sa. Silti voidaan olettaa, että työmarkkinoiden muutoksen myötä voi muodostua 
uusia syrjäyttäviä mekanismeja ja selviytymisen ongelma-asetelmia, jotka voivat 
jäädä tutkimusongelmia muodostettaessa katveeseen. Tässä tutkimuksessa 
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käytetty aineistolle sensitiivinen tarkastelutapa on siinä suhteessa erinomainen 
väline. Jos esimerkiksi uusia työn teettämisen ja itsensä työllistämisen muotoja 
olisi aineistosta ollut löydettävissä, olisi ne varmasti myös löydetty. Lähinnä sel-
laista oli toimittajien ulkopuolelta päälliköiden ryhmässä kuvattu freelance-
työskentelyn malli. 

Tärkeä seikka näkökulmien suhteuttamisessa on, että kun suhteellinen piilokur-
jistuminen olettaa ansiotyön psykologisesti tärkeitä hyötyjä tuottavaksi instituuti-
oksi, nojaa toiminnan rajoittumisen hypoteesi käsitykseen yhteiskunnallisten 
rakenteiden ja instituutioiden yksilöitä alistavasta ja kontrolloivasta laadusta, 
miltä pohjalta tarkastellaan sekä ansiotyötä että työttömyyttä. Sosiaalisen ulko-
puolelle jäämisen teoriassa puolestaan on tilaa näille molemmille näkökulmille 
kuitenkin niin, että eriyttävillä, kontrolloivilla ja suodattavilla mekanismeilla on 
ollut tutkimuksessa keskeinen asema. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan 
todeta, että ilmiön tarkastelemisessa on otettava huomioon sekä ansiotyön tai 
esimerkiksi työttömyyden aikaisten interventioiden mahdolliset hyödyt ja haitat, 
jotka voivat ilmetä erikseen, mutta myös samanaikaisesti tai vuorotella yksilöta-
solla lyhyen ajan sisällä.  

Työttömyystutkimuksen muita hypoteeseja arvioitaessa laajimman näkökulman 
tarjoaa niin sanottu vitamiinimalli (Warr, 1987). Vaikka se arvioitiin tässä tutki-
muksessa liian monitasoiseksi rajatulla kvalitatiivisella aineistolla käytettäväksi, 
voitiin nähdä, että myös sen uudet osat eli kannustava valvonta, uranäkymät ja 
tasavertaisuus (Warr, 2007, 114) vaikuttavat perustelluilta. Koska vitamiinimalli 
pitää sisällään suhteellisen piilokurjistumisen (Jahoda, 1982) ja toiminnan rajoit-
tumisen (Fryer & Payne, 1984) ja niiden rinnalla muita tekijöitä, voidaan tämän 
tutkimuksen perusteella lähinnä arvioida, että vitamiinimallin käyttö todennäköi-
sesti hyötyy sijoittamisesta tarkasti määriteltyyn työmarkkinakontekstiin. 

Sosiaalisesti rakentuneen identiteetin ja status-siirtymien mallin (Ezzy, 1993) 
mukainen muutoksen hahmottaminen saa identiteetin uudelleenmäärittelyn suh-
teen tukea osakseen. Työttömyyden seurauksena alentuneen henkisen hyvin-
voinnin ja toimintakyvyn kohentuminen näyttää edellyttävän 1) menneisyyden 
selvittämisen, 2) oman arvon tunnistamisen nykyhetkessä ja 3) oman paikan 
näkemisen tulevaisuudessa. Tähän prosessiin voi vuorovaikutuksessa ympäris-
tön kanssa sisältyä yksilönä kasvu ja uudistuva itsemäärittely. Status-siirtymien 
ajatus sitä vastoin saa vain viitteellisesti tukea. Esimerkiksi uudelleentyöllisty-
mistä ei tulkita muuttuvan statuksen perusteella, vaan koetun kokonaisvaikutuk-
sen mukaan. Silti eri statukset ryhmittelevät yksilöiden tilanteita mielekkäällä 
tavalla. Mallin anti on yksilötason muutoksen hahmottamisessa, mutta yksin 
käytettynä se sisältää kapean näköalan työttömyyden ilmiön ymmärtämiseen. 

Ansiotyön taloudellisen ja psykososiaalisen tarpeen integroiva PEN- malli (Nor-
denmark & Strandh, 1999) saa tästä tutkimuksesta tukea samalla tavalla kuin 
suhteellinen piilokurjistuminen, toiminnan rajoittuminen ja status-siirtymien (Ez-
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zy, 1993) malli. PEN ei laajenna näkökulmaa työttömyyden ilmiön ymmärtämi-
seen. Sen soveltaminen edellyttää työmarkkinakontekstin ja henkisen hyvin-
voinnin erillistä hahmottamista, millä tavalla sitä on tutkimuksessa myös käytet-
ty. Lisäksi voi olla, että käsitys sosiaalisesti konstruoidusta yksilöstä ja status-
siirtymistä on identiteettiä ja muutosta tarkentavasta näkökulmasta huolimatta 
mallin kahden muun osan kanssa päällekkäinen ja niistä vaikeasti eroteltavissa. 
Vuorovaikutus ja muutoksen mahdollisuus ovat tärkeitä seikkoja, mutta eivät ole 
suhteellisessa piilokurjistumisessa ja toiminnan rajoittumisessa poissuljettuja. 

Odotusten ja arvostusten malli (Feather, 1992) saa tukea keskeisessä oletuk-
sessaan, jonka mukaan työnhaun onnistuminen ja epäonnistuminen on yhtey-
dessä henkiseen hyvinvointiin, jonka muutoksissa haetulle työlle annettu arvo ja 
sen saamiseen liittyvät odotukset voivat olla muovaavia tekijöitä. Hypoteesi so-
pii yhteen myös konstruktiivisen sopeutumisen kanssa, jos taustalla on yksilön 
ansiotyölle antama vähäinen arvo. Työttömyyden kokemuksen tulkintaan hypo-
teesi kuitenkin on kapea kuten Feather (1992) arvioi. Työsitoutumisen ja työ-
markkina-aseman yhteensopimattomuus (Paul & Moser, 2006) saa samoin tu-
kea rajallisena hypoteesina. Työhön sitoutuminen on yksi osatekijä työttömyy-
den kokemuksen muotoutumisessa.  

Talouden ja häpeän malli (Rantakeisu ym., 1999) on talouden puolesta perus-
teltu työttömyyden ja henkisen hyvinvoinnin yhteyden hypoteesi. Häpeän suh-
teen kyseessä on talouden lisäksi erillinen työn oletetun kunniallisuuden välityk-
sellä henkiseen hyvinvointiin yhteydessä oleva mekanismi, joka on riittämätön 
tavoittamaan henkiseen hyvinvointiin yhteydessä olevien tekijöiden kokonai-
suuden. Esimerkiksi masennus ja ahdistus eivät ole vain talousvälitteisiä hä-
peäkokemuksia. Toisaalta tässä tutkimuksessa henkinen hyvinvointi alentui il-
man talouden heikentymistä ja häpeäkokemuksia, ja häpeän muodostuminen 
oli yhteydessä useisiin tekijöihin, ei vain työhön tai talouteen, vaan esimerkiksi 
yksilön valintoihin. Häpeä on rinnastettavissa leimautumiseen työttömyyden 
kokemuksen muotoutumisessa.  

Surutyön malli (Archer & Rhodes, 1995) saa rajoitetusti tukea siten, että osa 
reaktioista viittasi suremiseen ja menetyskokemukseen yleistetyllä tasolla. Usko 
oikeudenmukaiseen maailmaan (Dalbert, 1997) ei saa tukea osakseen. Sen 
sijaan tutkimusjoukon jäsenten maailmankuvassa keskeinen elementti oli käsi-
tys siitä, että vastoinkäymiset ja niistä selviytyminen ovat osa elämää. 

Kansantalouden näkökulmista kannustinteoria (Nickell, 1997) ei saa tukea 
osakseen. Taloustekijät olivat yhteydessä työmarkkinoilla tehtyihin valintoihin, 
mutta niillä ei ollut nähtävissä yhteyttä työhalukkuuteen, joka tyypillisesti säilyi 
korkeana koko pitkittäistarkastelun mitalla. Tässä tutkimuksessa mielenkiintoisin 
yksittäistapaus yhdisti kannustinteorian kannalta sopivalta näyttävän ja sen vas-
taisen toiminnan siten, että molemmat kestivät jaksoina useita vuosia. Teorian 
mukaiselta näyttävässä ansiosidonnaisen työttömyysturvan varassa elämisessä 
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ilman erityisiä työllistymisponnisteluja kysymys kuitenkin oli 1990-luvun lamalle 
tyypillisestä työtilaisuuksien määrän vähäisyydestä, ei siitä, että tarjolla olisi ollut 
avoimia töitä, joihin vain ei tartuttu siksi, että se ei ollut taloudellisesti välttämä-
töntä tai kannattavaa. Teorian vastainen toiminta oli opiskelijaksi ryhtyminen, 
mikä merkitsi ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta luopumista ja siihen näh-
den tulotasolta alhaisen opintotuen piiriin siirtymistä. Toisaalta tutkimusjoukon 
tärkein ponnistelujen kohde oli uudelleentyöllistyminen. Tulos ei ole yleistettä-
vissä, mutta aineiston sisällä osoitettu. 

Onnellisuustutkimuksen (Frey & Stutzer, 2005) näkökulma työmarkkina-aseman 
yhteydestä hyvinvointikokemusten eriytymiseen on tutkimukselle perusteltu läh-
tökohta. Tyytyväisyys elämään tai onnellisuus ovat mitattavissa olevia subjektii-
visia kokemuksia, mutta eri asioita kuin henkinen hyvinvointi. Näkökulmat voivat 
antaa työmarkkinoiden samassa olosuhdeasetelmassa koetusta hyvinvoinnista 
osin erilaisen kuvan siten, että onnellisuusmittareiden perusteella tulokset pai-
nottuvat ongelmien keveydelle ja henkisen hyvinvoinnin mittareilla saadut tulok-
set ongelmien syvyydelle. 

Tietyn näkökulman kohdentamisella tiettyyn aineistoon on taipumus johtaa nä-
kökulman mukaisiin havaintoihin. Tutkimusaineisto vastaa vain niihin kysymyk-
siin, jotka sille osataan esittää (Bertaux & Bertaux-Wiame, 1981, 188). Työttö-
myystutkimuksen hypoteeseja käyttäen voitiin myös todeta, että subjektiivisista 
kokemuksista ja tulkinnoista koostuva aineisto vastaa jollain tasolla laajaan kir-
joon näkökulmia ja niistä johdettuja tutkimuskysymyksiä. Siinä suhteessa use-
ampien teoreettisten näkökulmien soveltaminen rinnakkain antaa mahdollisuu-
den vertailuun, suhteuttamiseen, rajojen ja rajoitusten löytämiseen ja käsityksen 
tarkentamiseen tutkittavasta ilmiöstä. 

Tässä tutkimuksessa käytetty teoreettinen viitekehys osoittautui käyttökelpoi-
seksi antaessaan mahdollisuuden tarkastella samanaikaisesti yhteiskunnallista 
kontekstia, ansiotyön instituutiota ja yksilötasoa. Ne ovat työttömyyden ilmiössä 
toisiinsa yhteydessä olevia, mutta erillisiä tasoja, jolloin oli hyödyllistä, että niille 
oli tutkimuksessa käytettävissä vastaavantasoinen tulkintakehikko. Näin vältyt-
tiin tarkastelemasta työttömyyttä ainoana syrjäytymisen riskiä kohottavana teki-
jänä, kadottamasta 1990-luvun laman erityisyys yhteiskunnallisena kontekstina 
ja hukkaamasta ansiotyön ja ammattitaustan merkityksiä. Lisäksi vältyttiin yri-
tykseltä korvata henkisen hyvinvoinnin käsite sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen 
sisältämillä leimautumisen ja häpeän mekanismeilla (Kronauer, 1998, 66 68), 
jotka pystyttiin hahmottamaan erillisiksi henkiseen hyvinvointiin mahdollisesti 
yhteydessä oleviksi tekijöiksi. Rajoitus muodostui siten, että teoreettinen viite-
kehys oli laajempi kuin käytettävissä olleen aineiston perusteella kyettiin tes-
taamaan. Viitekehykseen sisältyy kehittämisen mahdollisuus siten, että henkistä 
hyvinvointia tarkastellaan itseraportoinnin sijaan strukturoidusti ja että selvite-
tään mahdollisuus sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen (Kronauer, 1998) ja niin 
sanotun vitamiinimallin (Warr, 1987) rinnakkain käyttämiseen. 
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8.3  Työttömien selviytymisen tukeminen 

Tutkimuksen tulokset osoittavat toimittajien ja päälliköiden ammattitaustassa ja 
työttömyydessä sellaisia ammattien erikoistumisen piirteitä, että kun niitä peila-
taan suhteessa yhteiskunnalliseen kontekstiin ja kehitykseen, voidaan määritel-
lä ristiriita-asetelma ammatillisen osaamisen, suuntautumisen ja pyrkimysten 
sekä työmarkkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien ja asettamien vaatimusten 
välillä. Ristiriidan purkamiseksi voidaan puolestaan muotoilla esityksiä työttömi-
en selviytymisen yhteiskunnallisesta tukemisesta. 

Tämän tutkimuksen perusteella toimittajien ja päälliköiden keskeinen ammatilli-
nen ero on kyvyssä ja mahdollisuuksissa toimia itsenäisesti työmarkkinoilla, 
mikä oli toimittajille tyypillistä, mutta päälliköille epätyypillistä. Sitä vastoin am-
mattiryhmiä yhdistävä ominaisuus oli pyrkimys selviytyä aikaisempaan ammatti-
taitoon ja siihen liittyvään ammatti-identiteettiin nojaten. Työmarkkinoiden tar-
joamat selviytymisen mahdollisuudet siten erottelivat ammattiryhmät toisistaan 
ja ohjasivat molemmille yhteisen selviytymisen pyrkimyksen eri reiteille. 

Kun työttömyyden ongelman ja sen aiheuttaman haasteen hahmottamiseksi 
tarkastellaan ensin päälliköiden tilannetta, voidaan havaita, että jos ammat-
tiosaaminen oli rakentunut tuotannollisesti eriytyneessä organisaatiossa, ei 
ammatillisia resursseja työmarkkinoilla itsenäisesti toimimiseksi enää organi-
saatiosta irrotettuna ollut käytettävissä. Havainto voidaan edelleen suhteuttaa 
toimihenkilöiden ammattikuntaan siten, että yrityksissä ja organisaatioissa to-
teutuneiden tuotantotapojen eriytymisen, työtehtävien spesifimmäksi muuttumi-
sen ja työnjaon syventymisen takia voi toimihenkilöiden ammattitaito myös laa-
jemmin olla niin suoranaisesti ja erityisesti sidoksissa tiettyyn organisoituun pro-
sessiin, että osaamista ei ole irtisanottuna mahdollista myydä itsenäisesti työ-
markkinoilla. Samalta pohjalta voidaan edelleen tarkastella suorittavaa työtä, 
jonka yksi kehityspiirre on ollut käsityön korvautuminen tietotekniikalla ohjatta-
viksi prosesseiksi. Se on merkinnyt pienempää työvoiman tarvetta, lisännyt teh-
tävien vaativuutta ja oletettavasti heikentänyt työntekijöiden itsenäisiä työmark-
kinoilla selviytymisen mahdollisuuksia. Tätä käsitystä tukee se, että työelämän 
eriytyminen ja erikoistuminen on ollut tutkimuksessa laajasti esillä. Kehityspiir-
teiksi on arvioitu työnjaon syventyminen, eriytyneiden tehtävien vaativuuden 
lisääntyminen, työelämässä opittujen taitojen lyhytaikaistuminen ja laajojen vä-
hässä määrin ammattitaitoisten työntekijäryhmien korvautuminen pienemmillä 
ammattitaitoisten prosessityöntekijöiden ryhmillä (Beck, 1992; Suikkanen, Lin-
nakangas, Martti & Karjalainen, 2001; Sennett, 2002). 

Näin ollen voidaan muotoilla hypoteesi, jonka mukaan tuotannon eriytymisen ja 
työnjaon syventymisen laajentuminen eri ammattiryhmiin todennäköisesti tar-
koittaa työttömyyden tuottamien ongelmien laadullista muutosta. Voi olla myös 
niin, että suomalaisilla työmarkkinoilla tämän laadullisen muutoksen toteutumi-
nen voimistui 1990-luvun alkupuolen laman aikana. Käsitystä tukee osittain se, 
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että kun vielä 1980-luvun alkupuolella työttömäksi jääneet arvioivat seuranta-
asetelmassa työttömyyden olleen ohimenevä vaihe elämässä (Rostila, 1982, 
52), ei vastaavia arvioita enää tämän tutkimuksen aineistossa tuotu esiin edes 
vuonna 2011 kysyttäessä. Päinvastoin työttömyydellä koettiin edelleen olevan 
useita yhteyksiä vallitsevaan elämäntilanteeseen.  

Edellä kuvatun laadullisen muutoksen olennainen sisältö näyttäytyy työmarkki-
noilla siten, että kynnys työttömyydestä työelämään palaamiseen on aikaisem-
paa korkeampi ja paluu on entistä useammin rinnastettavissa ammatinvaihtoon 
ja edellyttää onnistuakseen uudelleenkoulutusta. Koulutustason yleisestä ko-
hoamisesta huolimatta kysymyksessä voi siten olla työttömyyttä ja sen pitkäai-
kaistumista ruokkiva kehityspiirre suomalaisilla työmarkkinoilla. 

Ristiriidaksi yksilön ja toimintaympäristön välillä asetelma hahmottuu siten, että 
samalla kun työmarkkinat tarjoavat mahdollisuuksia, asettavat ne erikoistumi-
sen ja työnhaun kilpailuasetelman takia yksilöille vaatimuksia muutoksesta ja 
joustavuudesta, mikä on työttömyysasetelmassa jyrkässä ristiriidassa tämän 
tutkimuksen osoittaman ammattitaustaan ja ammatti-identiteettiin nojaavan jat-
kuvuutta tavoittelevan subjektiivisen selviytymiskäyttäytymisen kanssa. Ammat-
titaustan keskeisyyden lisäksi subjektiivinen selviytymiskäyttäytyminen sisältää 
tämän tutkimuksen mukaan yksilön oikeuksilla perustellun käsityksen siitä, että 
työttömällä on työtä tekevien tavoin vapaus valita ammatti ja suunnitella uraa 
omista lähtökohdista.  

Tämän jälkeen kysymys on siitä, miten työttömiä voitaisiin tukea selviytymises-
sä. Sen ensimmäisen tärkeän tason hahmottamisessa kiinnitetään huomio tut-
kimusjoukon toimittajiin, joiden aktiivinen toiminta freelance-markkinoilla osoitti 
selviytymisen mahdollisuuden olevan itsessään merkittävä kannustavaksi koet-
tu tekijä, joka johti toimintaan työmarkkinoilla ja selviytymiskäyttäytymiseen. 
Näin ollen voidaan arvioida, että tehokas tapa kannustaa työttömiä on tarjota 
selviytymiselle mahdollisuuksia.  

Kun selviytymisen mahdollisuuksien tarjoamisen lähtökohdan sisällä siirrytään 
toiselle tärkeälle eli työttömien yksilöinä tukemisen tasolle, ja otetaan huomioon, 
minkälaisia työllistymismahdollisuuksia on tarjolla, nähdään riippuvuus työmark-
kinoiden asettamista vaatimuksista ja vallitsevasta tilanteesta. Ottaen jälleen 
huomioon molempien ammattiryhmien pyrkimyksen palata omaksi koettuun 
ammattiin ja aikaisemman työuran mukaiseen asemaan sekä työuralle kiinnit-
tymässä olleiden tutkimusjoukon jäsenten valintoja ohjanneen ammattiorientaa-
tion, on oletettavaa, että tehokkainta tukeminen on silloin, kun se avaa väylän 
näiden tavoitteiden toteutumiselle työmarkkinoilla. Tämä olisi ihanneasetelma, 
mutta jos oletus työttömyyttä seuraavasta työmarkkinoille paluun rinnastumises-
ta uudelleenkoulutukseen ja ammatinvaihtoon pitää paikkansa, eikä työllistymi-
nen ole aikaisemman ammatin tavoittelun intressistä johdettuna mahdollista, on 
tuki- ja kannustinjärjestelmien rakentamisen tämän tutkimuksen perusteella 
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nähtävissä oleva kriittinen piste muutoksen merkityksen hahmottaminen yksilön 
kannalta. Ammatillinen uudelleensuuntautuminen on yksilötasolla nähtävä suu-
rena muutoksena, johon ryhtyminen on harvinaista ja joka vie toteutuessaan 
useita vuosia, minkä jälkeen itse muutoksen toteuttaminen on pitkä prosessi.  

Ensiksi yksilötasolla kysymys on laajemmasta valintojen ja niiden seurausten 
kokonaisuudesta kuin vain ammatillisesta uudelleensuuntautumisesta. Kyse on 
elämän järjestämisestä puutteelliseksi koettujen resurssien varassa siten, että 
uudelleensuuntautuminen ja sen toteuttamisessa tarvittava uuden oppiminen 
olisi mahdollista. Kun tämän tutkimusjoukon jäsenet esimerkiksi kohtasivat va-
lintatilanteena oman tai lasten kouluttamisen, oli ratkaisu lasten kouluttaminen. 
Toiseksi kyse on muutoksen tarpeen ja mahdollisuuden hahmottamisesta, ja 
tarkemmin määriteltynä siitä, että muutos voidaan nähdä parempana selviyty-
misstrategiana kuin olemassa olevan ammatin varassa toimiminen. Kolman-
neksi on nähtävä, että uralla kertynyt osaaminen on yksi selviytymisen resurssi 
työuran katkoksissa, eikä sen merkitystä yksilöille pidä ohittaa edes silloin, jos 
juuri sellaiselle osaamiselle ei olisi työmarkkinoilla kysyntää. Uralla kertynyt 
osaaminen ja siihen nojaava ammatti-identiteetti ovat tärkeitä lähtökohtia uuden 
oppimiselle ja omaksumiselle ja käsitykselle kyvyistä selviytyä muutostilanteis-
sa. Sama pätee vähemmän ehdottomassa muodossa ammattiorientaatioon 
työuralle kiinnittymisen vaiheessa.  

Ammatillisessa uudelleensuuntautumisessa tukitoimenpiteitä täytyy tämän tut-
kimuksen perusteella ennen muuta kohdistaa muutoksen tarpeellisuuden ja 
mahdollisuuden hahmottamiseen ja muutosprosessin hallinnan pitkäjänteiseen 
tukemiseen. Yksilön ja viranomaisen näkemysten kohtaaminen on selviytymistä 
edistävä tekijä, mutta sen toteuttaminen ei todennäköisesti onnistu ennen kuin 
yksilölle on muodostunut käsitys tilanteesta, mahdollisuuksista sekä tavoitteesta 
ja mielekkäästä toimintamallista sen saavuttamiseksi. Tämän asetelman saa-
vuttaminen voi olla aikaa vievä prosessi, mutta sen onnistuminen on selviytymi-
sen kannalta erityisen tärkeä. Muutoksen toteuttaminen oletettavasti onnistuu 
parhaiten silloin kun tuen kohde säilyttää valintoja tekevän valintoihin oikeutetun 
toimivan subjektin aseman elämäntilanteessaan. Myös ammattitaidon täyden-
täminen ja laajentaminen on nähtävä muutostilanteena, mutta se ei oletettavasti 
edellytä yhtä paljon tukiresursseja kuin ammatinvaihto. 

Tarkennuksena todettakoon, että edellä olevan tarkoituksena ei ole väittää, että 
selviytymisen mahdollisuus sinänsä riittäisi työttömille, vaan kysymys on selviy-
tymisen laadusta. Näin ollen on tarpeen tuoda esiin, että vaikka mahdollisuus 
toimia itsenäisesti työmarkkinoilla voidaan arvioida selviytymistä edistäväksi 
tekijäksi, ei yrittämistä tai freelance-toiminnan mallia voida pitää ratkaisuna työl-
listymisongelmiin ellei niihin sisälly tuottavan toiminnan näköalaa. Pakkoyrittä-
minen itsensä työllistämisen välineenä on epäterve ilmiö ja toisaalta freelance-
toiminnan muodostuminen alityöllistymisen uraksi lisää syrjäytymisriskiä. Näin 
ollen on nähtävä riski siitä, että selviytymisen teoreettinen mahdollisuus voi joh-
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taa myös laadulta huonoon selviytymiseen ja samalla toimia kynnyksenä muu-
toksen tarpeen harkinnalle. 

Edellisen lisäksi voidaan vielä muotoilla muita yleisiä esityksiä työttömien selviy-
tymisen tukemiseksi. Ensinnäkin ammatillisen aikuiskoulutuksen nykyistä pitkä-
jänteisempää ja suurempaa resursointia kaikki ikäluokat ja koulutustasot sisäl-
täen voidaan pitää tärkeänä työvoimapoliittisena tavoitteena, jolla voidaan vai-
kuttaa ammattitaitoisen työvoiman riittävyyteen ja ehkäistä syrjäytymistä helpot-
tamalla ja vakauttamalla labiileilla työurilla liikkumista. Toinen tärkeä koulutus-
poliittinen taso on työelämässä toimivien oppimisvalmiuksien tukeminen (Lantz 
& Andersson, 2012, 215), missä tehokkaaksi toimintamalliksi voidaan olettaa 
työuran aikana toteutuva säännöllinen täydennyskoulutus. Sen voi olettaa vah-
vistavan kvalifikaatioita ja ehkäisevän kouluttautumiseen ryhtymisen henkisen 
kynnyksen kohoamista työttömyyden kohdatessa. 1990-luvun laman aikana 
toteutetussa työvoimakoulutuksessa oli tämän tutkimuksen perusteella nähtä-
vissä puutteita oppisisällöissä, toteuttamisessa sekä opiskelijoiden osaamis- ja 
oppimisvalmiuksien kartoittamisessa ja asettamisessa koulutuksen yhdeksi läh-
tökohdaksi. Koulutuksen merkitys pätee yhtä lailla ansiotyöhön kuin erilaisiin 
freelance-toiminnan tai yrittämisen malleihin siten, että puutteet osaamisessa 
kohottavat epäonnistumisen riskiä. Näin ollen työmarkkinoiden nykyinen tilanne 
huomioon ottaen voi olla tarpeen sisällyttää jo keskiasteen koulutukseen nykyis-
tä enemmän oppisisältöjä, jotka tukevat itsellistä toimintaa työmarkkinoilla free-
lancerina tai yrittäjänä ja toimeentulon hankkimista useilta eri toimeksiantajilta. 

Toiseksi vaikka yhteiskunnan suodattavien mekanismien kaksijakoinen työttö-
myyden kokemusta ja selviytymistä integroiva ja eriyttävä laatu ei ollut havain-
tona uusi (Vähätalo, 1996, 1998), oli se aineiston sisäisinä yhteyksinä ja pro-
sesseina konkreettinen. Ansiosidonnainen työttömyysturva oli selviytymistä tu-
keva köyhyyttä torjuva mekanismi, mihin nähden perusturvan varassa eläminen 
edusti talouden heikentymistä ja työttömyyden pitkittyessä köyhyyden rajoitta-
mia toimintamahdollisuuksia ja kurjistumista pääsääntöisesti suhteellisissa, mut-
ta joissain tapauksissa tai elämäntilanteissa myös absoluuttisissa mitoissa. 
Tässä tutkimuksessa 
toimintakyvyn lamautumista aiheuttavan ahdingon välillä olivat rahassa mitattu-
na pienet. Viisasta tukipolitiikkaa tällöin olisi ollut taloudellisen ahdingon helpot-
taminen henkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja selviytymisen tukemiseksi. 
Voidaan olettaa, että tällaisen resursoinnin kustannustehokkuus voi oletettavien 
myönteisten seurausten takia nousta verrattain korkeaksi. Tässä suhteessa tär-
keä alue on myös sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen tarkoittama institutionaali-
nen ulottuvuus eli se kuinka työttömiä kohdellaan esimerkiksi pankeissa tai va-
kuutuslaitoksissa. Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, että 
asuntovelasta ei voi työttömyyden aikana muodostua kotitalouden konkurssin 
riskiä. 
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Kolmanneksi tutkimuksessa tärkeässä asemassa olleen henkisen hyvinvoinnin, 
toimintakyvyn, toiminnan ja selviytymisen yhteydessä tyypillistä oli, että selviy-
tymiseen tähtäävä toiminta jatkui henkisen hyvinvoinnin alentumisen jälkeen. 
Toiminta pysähtyi vasta tilan romahdettua syväksi pahoinvoinniksi, minkä jäl-
keen selviytyminen työmarkkinoilla saattoi käynnistyä vasta, kun pahoinvoinnin 
pohjatiloista oli toivuttu.  

Henkisen hyvinvoinnin romahduksen riskit voivat olla tilannekohtaisia tai muo-
dostua prosesseina. Tilanneriskistä esimerkki on yksilöön ja osaan työntekijöis-
tä kohdistuvien irtisanomisten toteuttamisessa tässä tutkimuksessa nähtävissä 
ollut työnantajien ammattitaidon puute. Kun yrityksissä ei näyttänyt olleen toi-
mintamalleja henkilöstöleikkausten toteuttamiseksi, epäonnistui vuorovaikutus 
irtisanomistilanteissa. Tällöin irtisanottava kohtasi tapahtumaketjussa yhden 
loukkaavan, jopa rikkirepiväksi koetun, mutta irtisanomisen toteuttamisen kan-
nalta tarpeettoman elementin siten, että näillä epäoikeudenmukaisuuden koke-
muksen ja henkilökohtaisen loukkauksen yhdistävillä tapauksilla oli nähtävissä 
yhteys toimintakyvyn heikentymiseen myös pitkäaikaisesti. Työttömien selviy-
tymisen tukemiseksi kuitenkin on perusteltua, että irtisanomiset osataan toteut-
taa tutkimusjoukon jäsenten kuvailemien toiveiden mukaisesti ammattitaitoisesti 
ja yksilön arvoon kajoamattomalla tavalla. Prosessimainen henkisen hyvinvoin-
nin romahtamisen riski puolestaan muodostuu työttömyydestä seuraavien kiel-
teisten kokemusten kasautumisena ja ongelmatilanteiden pitkittymisenä niin, 
että toiminta voi lakata työmarkkinakontekstissa tavallisilta vaikuttavissa olosuh-
teissa. Vaikka toimittajien ja päälliköiden työttömyyden lähtötilanne eriytyi am-
mattien mukaan, johti työttömyys ajan oloon ryhmätasolla yhtä alhaisiin henki-
sen hyvinvoinnin tiloihin. 

Kun jatkuva katkokseton toiminta tämän tutkimuksen perusteella edistää selviy-
tymistä, voidaan syvän henkisen pahoinvoinnin poisleikkaaminen työttömien 
elämänkuluista arvioida merkittäväksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi, keinoksi 
edistää selviytymistä ja samalla huolehtia työvoiman pysymisestä työmarkkinoil-
la. Käytännön toimintamalli esimerkiksi on henkisen hyvinvoinnin ja siihen yh-
teydessä olevien taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden systemaattinen kartoi-
tus ja tarvittavan tuen järjestäminen työttömyyden alkaessa ja sen mahdollisesti 
pitkittyessä. Se edellyttäisi työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten yhteistyötä, 
mutta tarkoittaisi laaja-alaisen ammattitaidon kohdistamista työttömien tilanteen 
tukemiseen. Jos tällaiseen toimintaan ryhdytään esimerkiksi siten, että kartoitus 
ja toimenpiteet ovat irtisanomisen yhteydessä työterveyshuollon ja työttömyy-
den pitkittyessä julkisen terveyspalvelun tehtävä, ei ole epäilystä siitä, ettei työt-
tömyyteen yhteydessä olevia toimintakyvyn menettämisiä pystytä estämään. 

Lopuksi voidaan vielä huomauttaa, että tukitoimenpiteiden onnistuminen riippuu 
vain osittain tukijärjestelmän toimivuudesta. Onnistumisen aste on pohjimmil-
taan riippuvainen työmarkkinoiden tilanteesta eli siitä kuinka paljon ja minkälai-
selle työvoimalle on kysyntää. Esimerkiksi tämän tutkimuksen tuloksia muussa 
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suomalaisessa tutkimuksessa saatuihin laaja-alaisiin tuloksiin yhdistämällä (Vir-
jo & Aho, 2002) voidaan arvioida, että ikäsyrjinnästä on muodostunut suomalai-
sille työmarkkinoille sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen ja syrjäytymisen riskin 
kohottaja. Yksilön ammattiosaamisen ja työmarkkinoille suuntautumisen tuke-
minen eivät auta, jos karsinta tapahtuu tietyn ominaisuuden eli iän perusteella. 
Kun korjausliikettä tähän tendenssiin ei ole ollut nähtävissä, voidaan toimenpi-
de-esityksiin lisätä tasa-arvoa edistävän ja ikäsyrjinnän estävän juridisen sään-
telyn käytännön tehostaminen Suomessa. Esimerkiksi työsopimuslain 17 pykä-
län kolmannen momentin tasapuolisen kohtelun vaatimus ja syrjintäkielto, rikos-
lain työrikosluku (578/95) ja EU-maiden vuonna 2000 yksimielisesti hyväksymä 
direktiivi yhdenvertaisesta kohtelusta työelämässä (2000/78/EY) ovat jääneet 
ikäsyrjinnän ehkäisemisessä tehottomiksi. Tehtäväasetelma ei ole yksinkertai-
nen, mutta siinä on nähtävissä mahdollisuus yhteiskunnassa tärkeäksi arvioidun 
työurien pidentämisen tavoitteen toteutumiselle. 

 

8.4 Metodinen arvio  
Tutkimusaineiston keskeiset ominaisuudet ovat kvalitatiivisuus, pitkittäisyys, 
toimihenkilötasolla toteutettu ammattiryhmittäinen valikointi ja 1990-luvun alku-
puolen lamakonteksti. Aineiston vahvuus oli mahdollisuus tarkastella työttö-
myyttä työmarkkinakeskeisenä selviytymisen prosessina siten, että elämänti-
lanne ja -kulku pystyttiin pitämään tarkastelussa laajasti esillä. Muutoksen tar-
kastelun rinnalla ilmi kävi, että myös jatkuvuuden ja pysyvyyden tavoittaminen 
edellyttää pitkittäisen aineiston käyttämistä. Seurantakyselyn aikaväli noin 16 
vuotta sitä edeltäneeseen tarina-aineistoon nähden ei tässä suhteessa ollut liian 
pitkä, vaan tulkintaa tasapainottava tekijä. Kerrontapiste oli siirtynyt työttömyy-
den akuutin ongelman keskeltä sen jälkeiseen aikaan, mutta kertojasubjektit 
olivat peruspiirteiltään ennallaan ja helposti tunnistettavissa, minkä lisäksi työt-
tömyys 1990-luvun alkupuolella tulkittiin erottamattomaksi osaksi elämänkulkua. 
Kysymys ei ollut jostain kauan sitten tapahtuneesta, vaan menneisyyden monin 
tavoin hahmottuvista yhteyksistä nykyhetkeen. 

Aineisto rajautuu 34 tutkimusjoukon jäseneen, 61 tarinaan ja seurantakyselyyn. 
Aineisto oli tutkimusongelman kannalta keskeisiltä osin riittävä, saturaation ja 
laajan variaation tuottava, mutta osittain se oli myös ohut tai riittämätön. Esi-
merkiksi tarinaa perheen molempien vanhempien pitkäaikaisesta työttömyydes-
tä ei ollut käytettävissä, mutta huolta ja arviointia, mitä tällainen tilanne perheille 
merkitsisi, kuvailtiin useissa tarinoissa. Toisaalta perheen ulkopuolisen vuoro-
vaikutuksen kuvailut jäivät osittain puutteellisiksi, mikä oli esimerkiksi nähtävis-
sä sisarusten ja sukulaisten suhteen. Lisäksi on todennäköistä, että huonoiten 
selviytyvien tai esimerkiksi varallisuuden turvin hyvin selviytyneiden tarinoita ei 
ollut alunpitäenkään käytettävissä. 
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Aineistonkeruuta voidaan arvioida siten, että esitutkimuksen perusteella tehtyä 
teemarunkoa käytettiin vuoden 1995 kirjoitusten (liite 3) ja haastattelujen toteut-
tamisessa (liite 4), minkä lisäksi erillisellä kyselylomakkeella (liite 5) koottiin sa-
mantasoiset tiedot koko tutkimusjoukosta ja saatiin esimerkiksi terveydellisistä 
seikoista tarkemmat itseraportoidut tiedot kuin tarinoista oli löydettävissä. Tutki-
jan toteuttamat haastattelut alkoivat haastateltavien katsauksilla edellisen kah-
den vuoden tapahtumiin, joiden jälkeen niitä jatkettiin tutkimusteemojen pohjal-
ta. Osittaisena heikkoutena voidaan pitää joidenkin tarkentavien kysymysten 
tekemättä jääminen esimerkiksi siten, että kun haastateltava suhtautui vastaha-
koisesti taloustilanteen ilmoittamiseen tarkkoina summina, tyydyttiin yleiskuva-
ukseen tulojen ja velkojen suhteesta. Joissain tapauksissa haastatteluja vaivasi 
lievä johdattelevuus, mikä ei kuitenkaan johtanut kertomusten poikkeamiseen 
uriltaan tai keskeytymiseen, vaan näkökulmien ja kantojen kertaamiseen. Tut-
kimusjoukon jäsenten intentionaalinen valinta, mistä aiheista ja millä tasolla ker-
rotaan, oli myös haastatteluissa läsnä.  

Aineistoa oli mahdollista vertailla sisäisesti sen tyypin eli kirjoitusten ja haastat-
telujen kesken. Oletuksena oli mahdollisuus siihen, että kirjoitetut tarinat voisi-
vat poiketa haastatteluista siksi, että niiden tuotantotilanne eroaa toisistaan. 
Kirjoitukset voi mieltää Vilkon tavoin ikään kuin erityisen harkiten ja johdonmu-
kaisuutta tavoitellen hitaasti puhutuiksi (1992, 88), mutta haastattelutilanteissa 
tutkimusjoukon jäsenet antavat vastauksia tutkijan esittämiin kysymyksiin. Me-
netelmällisesti tähän sisältyy kaksi huomionarvoista asiaa. Niistä ensimmäinen 
jo mainittuna on, että vuoden 1995 haastattelut toteutettiin ja kirjoitukset ohjeis-
tettiin samalla vuoden 1993 aineistosta johdetulla teema- ja kysymysrungolla. 
Toiseksi haastattelut alkoivat haastateltavien vapaan puheen osuudella kahden 
edellisen vuoden elämään. Tämän teemallista yhtenäisyyttä oletettavasti raken-
tavan menettelyn jälkeen havainto siitä, että puhe eli spontaanimmaksi arvioita-
vissa oleva ilmaisu ja tekstit eli harkitummaksi arvioitavissa oleva ilmaisu eivät 
eronneet työttömyyden kokemuksen tai selviytymisen kuvailemisessa sisällöl-
tään, oli kuitenkin jossain määrin yllättävä. Aineisto ei sisältänyt yrityksiä selittää 
työttömyyden aiheuttamia ongelmia toisin kuin muissa ajallisissa yhteyksissä. 

Toisin sanoen pitkän aikavälin sisällä kerätty laadulta erityyppinen ja tasoinen 
tutkimusaineisto muodosti sekä tutkimusjoukossa yksilötasolla että tutkimuksen 
teemojen tasolla tarkasteltuna yhtenäisen ja sisäisesti ristiriidattoman kokonai-
suuden. Yhdeksi syyksi siihen voidaan Brunerin (2004) jaottelua elettyyn, koet-
tuun ja kerrottuun elämään soveltaen olettaa, että työttömien tarinoissa kysy-
mys on työttömyyden takia kaventuneista ja kiristyneistä elämäntilanteista, jotka 
monimuotoisessa ongelmakeskeisyydessään ovat muodostaneet tuotantoehdot 
kerrotulle elämälle, minkä seurauksena suullisesti ja kirjallisesti kerrottujen tari-
noiden sisällöt ovat teematasolla lähellä toisiaan. Vaikka kertomuksilla rakenne-
taan kuvaus elämästä, muodostuu sisältö koetusta elämästä, jonka paino voi 
tarinan lopputuloksen kannalta olla työttömyyden kaltaisissa ongelma-
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asetelmissa tavanomaista suurempi. Toisaalta osasyy on todennäköisesti löy-
dettävissä tutkimusjoukon jäsenten itselleen asettamista kerronnan tavoitteista. 
On koettu tärkeäksi, että työttömän asema ja kokemukset tulevat henkilötasolla 
puretuiksi ja hahmotetuiksi sekä arkisen konkreettisina kuvatuiksi. Pidemmälle 
meneviä johtopäätöksiä ei voida tehdä, mutta tässä aineistossa tarinoiden si-
säinen dynamiikka on kuvatun kaltainen. Siitä muodostui edellytys tehdä tulkin-
toja ehyellä perustalla. 

Tutkimuksen vahvuudeksi voidaan lukea kahden ammattiryhmän asetelman 
rakentaminen ja sen ohessa toteutetut muut vertailuasetelmat, joista selvärajai-
simmat olivat vertailu työuran kolmen vaiheen ja sukupuolen perusteella. Ne 
tukivat mahdollisuutta määritellä työttömyyden ja selviytymisen yleisiä ja am-
mattiryhmille erityisiä piirteitä.  

Tutkimuksen menetelmänä käytettiin toimijakeskeistä temaattista ryhmittelyä 
siten, että aineiston pitkittäiset prosessit ja vertailuasetelmat olisivat tavoitetta-
vissa ja tarkasteltavissa. Työtapana oli tekstiksi kirjoitetun aineiston tarina ker-
rallaan edennyt analysointi siten, että se tuotti kaikissa vaiheissaan uusia ai-
neksia tuloksille ja tulkinnalle. Toisaalta työskentely eteni siten, että ensin ana-
lysoitiin työuralle kiinnittyneiden 35 55-vuotiaiden tarinat ja sen jälkeen sitä 
nuorempien ja vanhempien ikäryhmien tarinat. Tämän kaksivaiheisuuden voi 
sanoa tukeneen vertailuja siten, että portti käsitysten vahvistumiseen ja ky-
seenalaistumiseen oli koko työskentelyn ajan avoin.  

Raportin kirjoittaminen ei ollut analysoinnista irrotettavissa oleva työvaihe, vaan 
osoitti joitain aukkoja teemojen sisällä, jolloin niitä piti tarkastella ja pohtia vielä 
uudelleen. Tutkimusjoukon jäsenittäin ja tarinoittain ryhmiteltyihin teemoihin oli 
kuitenkin helppo palata ja nojata, niistä oli sujuvaa tarkistaa asioita, mutta myös 
todeta, että joissain suhteissa paluu perusteksteihin oli tarpeen. Toisaalta rapor-
tin kirjoittaminen avasi näköalaa johtopäätöksille ja toimenpide-ehdotuksille. 

Tulkintateorian välineiden (Sulkunen & Törrönen, 1997, 97 98, 109 118) käyt-
täminen erillisenä tekstianalyysina osoittautui hyödylliseksi aineiston osittaiseksi 
rinnakkaistarkasteluksi. Ensinnäkin aineistoon saatiin muodostettua sopiva 
henkinen lukuetäisyys, minkä lisäksi se syvensi käsitystä tarinoiden monitasoi-
suudesta ja auttoi arvioimaan kirjoittajien ja kertojien tulkintoja toiminnasta, 
henkisestä hyvinvoinnista ja selviytymisestä kuvailluissa keskeisissä sosiaali-
sissa tilanteissa ja asetelmissa. Toiseksi kysymys tutkimusjoukon jäsenistä in-
tentionaalisina kertojasubjekteina oli vastattavissa siten, että työttömien tarinoil-
la oli kertojiensa niille antamat tavoitteet ja tarkoitukset sekä mahdollisesti muut 
yleisöt kuin alkuperäisen kirjoituskilpailun tuomaristo tai sen jälkeen aineiston 
kerääjänä toiminut tutkija. (Vilkko, 1990, 88 89.) Jo etukäteen oli oletettavissa, 
että toimittajat hallitsevat kirjoittamisen ja kerronnan keinojen käyttämisen, mut-
ta ilmi kävi, että myös päälliköt ja työuralle kiinnittymässä olleet toimihenkilöt 
käyttivät tietoisia huomion herättämisen, vetoamisen, vakuuttamisen ja todiste-
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lun keinoja. Yksi tutkimusjoukkoa yhdistävä tavoite esimerkiksi oli pyrkimys 
osoittaa työttömän arvo yksilönä ja tasavertaisuus suhteessa ansiotyötä teke-
viin, jolloin oletetuista yleisöistä myös etsittiin joissain tarinoissa liittolaisia tavoit-
teen saavuttamiseksi. Jos tutkimusjoukon toimittajien eroa kirjoittajina ja kertoji-
na muuhun tutkimusjoukkoon määrittelee, tiivistyi se toimittajien kykyyn käsitellä 
erityisaiheita valikoituja tyylikeinoja harkitusti soveltaen.  

Tulkintateoriaa (Sulkunen & Törrönen, 1997) on sovellettu käytännönläheisesti, 
kuten esimerkiksi diskurssianalyysiin on suhtauduttu ajatuksella, että sen väli-
neitä voi kokonaistarkastelun sijaan käyttää valikoiden ja erillistarkastelujen to-
teuttamiseen (Hoikkala, 1990, 160). Työskentelymallilla ei oteta kantaa tulkinta-
teorian käyttämiseen tulkintakehikkona. Kyse on siitä, että tutkimusote ei ollut 
tekstiin tai kieleen suuntautunut, vaan tarkasteli työttömyyttä tunnistetussa yh-
teiskunnallisessa kontekstissa valittuja taustateorioita käyttäen ammattiryhmit-
täisen ja yksilöllisen selviytymisen ongelmana. Fokus oli kuvaillussa selviytymi-
sessä, ei niinkään selviytymisen kuvailemisessa. 

Kyseessä on itsenäisesti rakennettu ja toistettavissa oleva analysointi- ja työs-
kentelymalli, joka tarjosi monipuolisen otteen tarinoiden sisällön hahmottami-
seksi ja ominaisuuksien ymmärtämiseksi. Rajoituksena on menetelmän ja so-
veltamisen luotettavuuden osoittamisen hankaluus, mikä ei ongelmana ole laa-
dullisessa tutkimuksessa harvinainen. Luotettavuuden osoittamiseen on pyritty 
raportin laajalla empiirisellä osalla ja tutkimusprosessin tarkalla kuvaamisella.  

Kokonaisuutena voidaan arvioida, että aineisto kuvaa ja tutkimus tarkastelee 
työttömyyden ilmiötä rajatulla alueella, jonka sisällä se, vaikka todennäköisesti 
ei hyvän ja ongelmattoman ja huonon ja syrjäytyneen elämäntilanteen akselin 
ääripäitä tavoita, on variaatiolta laaja ja aste-eroilta tiheä. Erityisesti työttömyy-
teen reagoimisesta voitiin todeta, ettei muusta tutkimuksesta ollut löydettävissä 
juuri mitään sellaista, mikä ei olisi noussut tässä tutkimusaineistossa esiin. 

Yhtenä osoituksena tutkimuksen onnistumisesta voidaan pitää sitä, että tutki-
musjoukon kaikki tapaukset (N=34) jäsentyivät luvussa 5.5 esitetyn viitekehyk-
sen (kuva 1) mukaisesti. Myös konstruktiivinen sopeutuminen työmarkkinoiden 
ulkopuolelle voidaan ymmärtää siten, että se on työmarkkinoiden ulkopuolisten 
tärkeiksi koettujen tavoitteiden lisäksi yhteydessä ammatti-identiteetin tai työ-
uran keskimääräistä vähempään arvoon tutkimusjoukossa, jolloin kysymys on 
viitekehyksen osasta, ei siitä erillisestä luokasta. Tässä suhteessa ollaan lähellä 
oppikirjamaista kvalitatiivisen tutkimuksen loppuasetelmaa, jonka tavoitteena 
pidetään sellaisen mallin luomista, joka pystyy tutkimusongelman kannalta pi-
tämään sisällään tutkimusjoukon kaikki tapaukset. (Alasuutari, 1994, 43.) Vaik-
ka tässä tutkimuksessa ei määritelty tiukassa tarkoituksessa sääntöjä, joihin ei 
voi muodostua yhtään poikkeusta, on kysymyksessä raakahavaintoja yhdistä-
mällä tuotettujen havaintojen muodostama teoreettiseen taustaan nojaava malli, 
joka tutkimusongelman kannalta tarkasteltuna pätee kaikkiin raakahavaintoihin. 
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Tutkimuksen tulokset ovat aineiston sisäisinä yhteyksinä ja prosesseina osoite-
tut. Niiden yleistettävyys nojaa ammattitaustan ja työttömyyden yhteyteen. Voi-
daan olettaa, että ammattitausta on myös muissa kuin tämän tutkimuksen am-
mattiryhmissä yhteydessä työttömyyden kokemuksen muodostumiseen ja eriy-
tymiseen sekä työttömyydessä selviytymiseen. Ei kuitenkaan voida olettaa, että 
yhteydet muodostuisivat samalla tavalla kuin tässä tutkimuksessa, vaan kysy-
mys on siitä, millä erityisillä tavoilla ne voisivat muodostua muissa toimihenkilö- 
ja mahdollisesti myös työntekijäryhmissä. 

 

8.5 Jatkotutkimus 

Tämän tutkimuksen kahta toimihenkilöammattiryhmää vertailevan asetelman ja 
osoitetun työttömyyden kokemuksen eriytymisen perusteella voidaan lisätutki-
mus eri ammattiryhmien työttömyydessä selviytymisestä arvioida tarpeelliseksi. 
Jatkotutkimuksessa on perusteltua ja mielenkiintoista ulottaa tarkastelu paitsi 
toimihenkilöryhmiin myös työntekijöihin. Tällöin tutkimusasetelman voi rakentaa 
ylempien ja alempien toimihenkilöiden ja suorittavan työn tekijöiden valikoitujen 
ammattiryhmien vertailuun.  

Työttömyyden kokemus ja selviytyminen oletettavasti eriytyvät ammattitaustan 
mukaan, mutta vertailevassa asetelmassa voi olla löydettävissä myös yh-
tenevyyttä ammattien sisältöjen perusteella. Työn sisällöt eivät välttämättä eroa 
toimihenkilö- tai työntekijäaseman perusteella toisistaan, vaan esimerkiksi työn 
itsenäisyys ja luovuus voivat toteutua monella tavalla. Toisaalta mahdollisuus 
toimia ansiotyöstä irrotettuna itsellisesti työmarkkinoilla vaihtelee eri ammateis-
sa. Mahdollisia mielenkiintoisia ammattiryhmiä on runsaasti, esimerkiksi arkki-
tehdit, graafikot, julkisen ja yksityisen sektorin yksiköiden johtajat ja alemman 
toimihenkilötason asiakaspalveluhenkilöstö, informaatioteknologia-alan proses-
sityöntekijät ja metsurit. Ammattiryhmiä vertailevan tarkastelun voi olettaa jo 
poikkileikkausaineistolla toteutettuna tuovan uutta tietoa työttömyydessä selviy-
tymiseen verrattuna kaksinapaiseen jaotteluun työntekijät ja toimihenkilöt. 

Toinen spesifi aihe jatkotutkimukselle on irtisanomisen ja työttömyyden koke-
muksen muodostumisen tarkastelu, jonka voisi mahdollisesti toteuttaa myös 
kansainvälisenä vertailuna. Tarkastelun lähtökohtana voidaan käyttää tässä 
tutkimuksessa sovellettua sosiaalisen erottelun ja työttömän luokittelun mallia ja 
siihen liittyviä vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen prosesseja. Tällöin pitkit-
täisasetelmaan nojaava tutkimus oletettavasti tuottaa uutta tietoa irtisanomisen 
eri muodoista, irtisanomisen toteuttamisen tavoista ja niihin reagoimisesta ja 
seurauksista työttömyydessä selviytymisen kannalta. 

Työmarkkinoiden ulkopuolella toteutuvan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen tuen 
teemassa looginen jatkomahdollisuus tälle tutkimukselle on aukkojen täydentä-
minen laadullista aineistoa käyttäen esimerkiksi vuorovaikutuksessa sisarusten 
ja vanhempien kanssa. Niissä molemmissa analysoinnin lähtökohtana voi käyt-
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tää temaattista ryhmittelyä niin, että sisarusten suhteen huomio kiinnitetään 
vuorovaikutuksen useuteen ja siihen kuinka osapuolet luokittelevat ja määritte-
levät toisiaan ja suhdettaan ja niin, että vanhempien suhteen tarkastellaan hy-
väksynnän ja arvostelun sekä itsenäisyyden ja riippuvuuden teemoja. Talouden 
alueella tutkimisen arvoinen aihe on perheen molempien vanhempien työttö-
myyden vertaaminen niihin perheisiin, joissa toinen vanhemmista on työtön ja 
toinen töissä. Lisäksi kvalitatiivisen tutkimuksen aiheita, joita nousi tätä tutki-
musta tehtäessä esiin, olivat esimerkiksi työttömien yksinhuoltajamiesten tari-
nat, joita olisi mielenkiintoista vertailla työttömien yksinhuoltajanaisten tarinoihin. 
Toinen teema on tutkia niitä työttömyyteen liittyviä olosuhteita ja tilanne-
asetelmia, joissa kuvaillaan itsemurha-ajatuksia. Nämä kaikki ovat vähän tutkit-
tuja, mutta tutkittavissa olevia ja tärkeitä aiheita. Niissä on laadullisen aineiston 
käyttämiselle perusteltu kokemusten ja selviytymisen tarkastelun lähtökohta 
niin, että esitutkimuksen mahdollistavana ja samalla siitä eteenpäin käytettävis-
sä olevana aineistona toimii Kansanrunousarkistoon koottu Työttömän tarina. 
Sen lisäksi on tarpeen kerätä uutta aineistoa niin, että syntyy vertailuasetelma 
1990-luvun alkupuolen laman poikkeuksellisen vaikeiden yhteiskunnallisten olo-
suhteiden ja uuden tutkimusajankohdan kesken. 

Edellisiä vaikeampi, mutta läpi työttömyystutkimuksen historian esillä ollut haas-
te on kokonaiskuvan muodostaminen työttömyydessä selviytymisestä. Tällöin 
tutkimusasetelmassa huomioon otettavia tekijöitä ovat ainakin yhteiskunnan, 
kansantalouden ja työmarkkinoiden konteksti, suodattavat mekanismit, ansiotyö 
instituutiona, ammattiryhmänäkökulma ja erityyppiset työnteon muodot, työttö-
myyden kokemusta muovaavat taloudelliset ja vuorovaikutuksen tekijät sekä 
yksilötason selviytymisen resurssit terveys mukaan luettuna. Kokonaiskuvan 
tavoittelu asettaa myös haasteen tutkimusspesifin teoreettisen taustan muodos-
tamiselle. Tämän tutkimuksen perusteella lähtökohta, josta voisi aloittaa, on 
sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen teorian (Kronauer, 1998) ja Peter Warrin ns. 
vitamiinimallin (1987, 2007) rinnakkain käytön selvittäminen. Kokonaiskuvan 
muodostamiseen tähtäävän tutkimuksen toteuttaminen edellyttää paitsi eri nä-
kökulmia integroivan teoreettisen taustan myös vertailuasetelmien ja pitkittäisen 
aineiston sekä kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten menetelmien käytön. 

Kokonaiskuvan saavuttaminen voi olla mahdoton tehtävä siksi, että työttömyy-
den puhtaiden vaikutusten eristäminen ja löytäminen on vähintään vaikeaa, ellei 
sitten muuttujien määrän kasvaessa tavoittamattomissa. Silti tutkimusasetel-
massa kokonaiskuvan lähtökohtaa voi ilmiön, sen sisällä olevien tekijöiden ja 
niiden välisten yhteyksien ymmärtämisen tavoitteen lisäksi perustella myös sillä, 
että ainakin edellä luetellut tekijät todennäköisesti tulevat aineiston koosta ja 
tutkimusasetelman spesifiydestä huolimatta analyyseja tehtäessä vastaan mää-
rittelyjä edellyttävien asioiden joukkoon. Lisäksi lienee niin, että tutkimusongel-
man selittäminen on mahdollista vasta riittävän kokonaiskuvan muodostamisen 
jälkeen. 
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8.6  Johtopäätökset  

Työttömyydellä on irtisanomisprosessista alkaen taipumus muodostua yksilön ja 
toimintaympäristön sekä yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen sisältöä hal-
litsevaksi lähtökohdaksi ja määrittäjäksi. Tällöin yhteiskunnan suodattavien me-
kanismien ja vuorovaikutuksessa toteutuvan sosiaalisen erottelun ja osallisuu-
den tuottamien ja niihin liittyvien selviytymistä vaikeuttavien ja edistävien tekijöi-
den merkitys on työttömän kannalta suuri ja joskus ratkaiseva. Toisaalta tässä 
tutkimuksessa piirtyi tehokkaasti esiin itsellisen ja itsenäisen selviytymisen pyr-
kimys, jonka voimakkuus näkyi parhaiten nujertumattomuutena erittäin vaikeita 
olosuhteita kohdattaessa ja niiden vallitessa. Käsitys on yhteneväinen Marien-
thalin (Jahoda ym., 2002) murtumattomien työttömien kanssa kuitenkin siten, 
että passiiviselta näyttävä selviytymiskäyttäytyminen ei tarkoita murtumista eikä 
pysyvää passivoitumista, vaan ennemmin tilannetta, jossa selviytymisen pyrki-
mykselle ei toimintaympäristössä havaita suuntaamisen ja toteuttamisen mah-
dollisuuksia. Kysymyksessä on inhimillinen voimavara, jonka tukeminen ja kan-
nustaminen on mahdollista, jos siihen osataan valita sopivat keinot.  

Jos yhteiskuntapolitiikan, ohjausjärjestelmien ja suodattavien mekanismien ra-
kentamisen voidaan arvioida olevan yhteydessä ihmiskuvaan, jonka perusteella 
ja johon nähden toimenpiteet kohdennetaan, tukee tämä tutkimus käsitystä yk-
silöiden pyrkimyksestä selviytyä ja elättää itsensä ja perheensä ansiotyötä te-
kemällä tai yrittämällä. Työttömyys ei muuta yksilöiden tätä pyrkimystä, eikä se 
muuta yksilöiden käsitystä siitä, että he ovat itsellisiä toimijoita ja päättävät 
omasta elämästään. Näin ollen voidaan päätellä, että työttömyys ei ole deter-
ministisesti passivoiva, vaan vaikutettavissa oleva tila. Tällöin työttömien kan-
nalta hyödyllisintä kannustamista on, ellei vakinaista työtä ole saatavilla tai pa-
luu aikaisemmalle tai halutulle työuralle ole realistista, tarjota selviytymiselle 
mahdollisuuksia siten, että yksilön ammattitausta ja -orientaatio sekä itsellisen 
toimijan asema tulevat huomioon otetuiksi ja tukea työttömiä taloudellisesti, tie-
dollisesti ja sosiaalisesti siten, että selviytymisen pyrkimys voi suuntautua elä-
mäntilanteen parantamiseen ja siihen mahdollisesti sisältyvän muutoksen tar-
peen hahmottamiseen ja muutoksen hallintaan. Käsitys on yhteneväinen Frye-
rin (2012, 476) kanssa eli työttömät tarvitsevat mahdollisuuksia ja välineitä sel-
viytymiseen. Yhteiskunnan tukitoimenpiteet onnistuvat parhaiten, kun ne koh-
taavat yksilöiden käsitykset ja pyrkimykset. Tätä kohtaamista oletettavasti edis-
tää se, että työttömiä ei kohdella syrjäytymisen ja passivoitumisen riskin alaisi-
na, vaan aktiivisesti asemansa parantamiseen pyrkivinä työtä hakevina ja tarvit-
sevina yksilöinä. Juuri tällaista suhtautumista tämän tutkimuksen työttömät toi-
voivat ja odottivat, mutta juuri sen puuttumisesta ja työttömien riskiryhmään si-
joitetuksi tulemisen ja sen mukaisen kohtelun kokemuksista he kärsivät. 

Kun selviytymisen mahdollisuuksien olemassaolo voidaan sinänsä arvioida 
kannustavaksi, ei yhteiskunnan pyrkimystä ohjata työttömiä taloudellisilla sank-
tioilla sitä vastoin voida pitää tämän tutkimuksen perusteella kannustavana. 
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Sanktiot näyttävät kyllä ohjaavan työttömiä kohti toimintaa, mutta asetelma on 
pakottava ja negatiivisesti latautunut siten, että motivaatio perustuu vallitsevan 
tilanteen heikentymisen estämiselle, kuten esimerkiksi ansiosidonnaiselta päi-
värahalta perusturvalle putoamisen välttämiseen.  

Näin ollen selviytymisen mahdollisuuksien avaaman elämäntilanteen parantu-
misen ja kannustavan näköalan sijaan sanktiot aiheuttavat työttömille selviyty-
misen vaikeutumisen asetelman, joka sisältää uhkakuvan elämäntilanteen hei-
kentymisestä, ja voi johtaa uhkakuvan toteutumiseen. Jos niin tapahtuu, vaikeu-
tuu selviytyminen oletettavasti edelleen, mikä kohottaa sosiaalisen ulkopuolelle 
jäämisen riskiä (Kronauer, 1998) ja mahdollisesti myös ruokkii yhteiskunnallisen 
osallistumisen halukkuuden vähentymistä ja järjestelmän vastaisen asennoitu-
misen kehittymistä. Lisäksi on nähtävä talousvaikeuksien yhteys henkisen hy-
vinvoinnin ja toimintakyvyn heikentymiseen ja yhteys siihen, että ongelmien rat-
kaiseminen voi ohjata työttömien toimintaa pois työmarkkinoilta. Käsitys on yh-
teneväinen Bakken (1935) ja myöhempien tutkimusten (Goul Andersen, 2002) 
kanssa. Talouden kiristyminen voi heikentää työttömän toimintakykyä ja ase-
maa, minkä ehkäisemiseksi riittävä työttömyysturva ei poista työhalukkuutta, 
vaan antaa mahdollisuuden toimia työmarkkinoilla ja tavoitella toimeentuloa ja 
osallisuutta elämäntilanteen merkittävästi heikentymättä, omaisuutta ja mielen-
rauhaa menettämättä.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että taloudelliset tekijät ovat 
yhteydessä työttömien valintoihin ja toimintaan, mutta taloudellisilla sanktioilla ei 
ole työttömiin kohdistuvaa kannustavaa ohjausvaikutusta toisin kuin selviytymi-
sen mahdollisuuksien tarjoamisella osoitetusti on. Työvoimapolitiikkaan sisältyy 
valinnan mahdollisuus siitä, kumpaa näistä keinoista käytetään tai painotetaan. 
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Liite 1: Tutkimukseen osallistumista vuonna 1994 tiedustellut kirje. 

Hyvä vastaanottaja, 

Noin kaksi vuotta sitten jätit kirjoituksesi Suomalaisen Kirjallisuuden seuran järjestä-
mään Työttömän tarina -kilpailuun. Kilpailuun kerätty aineisto on osoittautunut ainutlaa-
tuiseksi ja se on ollut ahkerasti tutkijoiden käytössä. Siitä on myös tässä kirjeessä ky-
symys. 

Tarinasi on poimittu yhtenä 39:stä mukaan tutkimukseen, jossa selvitetään, miten tari-
noiden kirjoittajien elämä on edennyt kevään 1993 jälkeen. 

Tutkimuksen tekijä on VTM Petteri Raito ja työ tähtää sosiologian väitöskirjaan Helsin-
gin yliopistossa. Riippumatta siitä oletko tällä hetkellä työtön, työssä, eläkkeellä, äitiys-, 
isyysvapaalla, sairauslomalla, opiskelemassa tai teetkö jotain muuta, on osallistumisesi 
tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeätä. 

Pyydämme sinua nyt kirjoittamaan lisää elämästäsi, mutta mikäli kirjoittaminen tuntuu 
liian aikaa vievältä, voidaan tiedot kerätä myös haastattelemalla. Tutkimukseen osallis-
tuville taataan täydellinen luottamuksellisuus eli tutkimushankkeeseen osallistuvia ei 
voida tunnistaa. 

Toivomme, että ilmoittaisit ohessa olevaa vastauslomaketta ja palautuskirjekuorta käyt-
täen itsestäsi mahdollisimman pian Työttömän tarina -aineiston Kansanrunousarkistos-
sa käsitelleelle tutkija Juha Nirkolle, ja kertoisit osallistumishalukkuudestasi sekä, mistä 
sinut parhaiten tavoitamme. 

Emme siis vielä pyydä valmista tarinaa, mutta olemme valmiit sopimaan kanssasi asi-
oista yksityiskohtaisesti heti, kun olemme saaneet vastauksesi. 

Olemme valmiit vastaamaan kysymyksiisi. Petteri Raidon saa iltaisin kiinni puhelinnu-
merosta X ja Juha Nirkon työaikana numerosta X. 

Terveisin, 

Juha Nirkko   Petteri Raito 
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Liite 2: Tutkimukseen osallistumista vuonna 1994 tiedustellut toinen kirje. 

Hyvä vastaanottaja, 

Neljä viikkoa sitten lähetimme sinulle kirjeen, jossa tiedustelimme halukkuuttasi osal-
listua Työttömän tarina -kilpailun materiaaliin pohjautuvaan tutkimukseen. Kun emme 
ole vielä vastaustasi saaneet, otamme nyt yhteyttä toistamiseen ja toivomme, että 
ilmoittaisit itsestäsi meistä jommalle kummalle. 

Mikäli et ole ensimmäistä kirjettämme saanut kerromme aluksi, mistä on kysymys. 
Noin kaksi vuotta sitten jätit kirjoituksesi Suomalaisen Kirjallisuuden seuran järjestä-
mään Työttömän tarina -kilpailuun. Tarinasi on poimittu yhtenä 39:sta mukaan tutki-
mukseen, jossa selvitetään, miten tarinoiden kirjoittajien elämä on edennyt kevään 
1993 jälkeen. 

Tutkimuksen tekijä on VTM Petteri Raito ja työ tähtää sosiologian väitöskirjaan Hel-
singin yliopistossa. Riippumatta siitä oletko tällä hetkellä työtön, työssä, eläkkeellä, 
äitiys-, isyysvapaalla, sairaslomalla, opiskelemassa tai teetkö jotain muuta, on osallis-
tumisesi tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeätä. Tutkimukseen osallistu-
ville taataan täydellinen luottamuksellisuus eli tutkimushankkeeseen osallistuvia ei 
voida tunnistaa. 

Tutkimuksessa kerätään tiedot vuoden 1993 jälkeisestä ajasta joko haastattelemalla 
tai siten, että osallistujat kirjoittavat lisää. Tutkimuksen aikataulu on yritetty laatia sel-
laiseksi, ettei osallistumisesta aiheutuisi kenellekään kohtuutonta vaivaa. Tarkoitus 
on, että kirjoittajien tekstit olisivat käytettävissä ensi syyskuussa. Samaan aikatauluun 
tähdätään teemahaastattelujen kanssa, jotka on suunniteltu tehtäviksi ensi kesä- ja 
elokuun välisenä aikana. 

Kirjoittamisen valitseville postitetaan tarkat ohjeet huhtikuun aikana. Perusteiltaan 
ohjeet ovat samanlaiset kuin Työttömän tarina -kilpailussa, mutta niiden lisäksi noste-
taan joitakin erityisteemoja esiin. Kirjoittajille lähetetään myös kyselylomake, jossa 
kysytään perustietoja yhtenäisen tietopohjan varmistamiseksi. 

Nyt pyytäisimme sinua vastaamaan oheista lomaketta ja vastauskuorta käyttäen osal-
listutko tutkimukseen ja jos osallistut, niin kirjoitatko lisää vai tuntuuko haastattelu 
paremmalta vaihtoehdolta. 

Olemme valmiit vastaamaan kysymyksiisi. Petteri Raidon saat kiinni iltaisin ja viikon-
loppuisin numerosta X ja Kansanrunousarkiston tutkijan Juha Nirkon virka-aikana 
numerosta X. 

Terveisin, 

Juha Nirkko   Petteri Raito 
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Liite 3: Haastattelurunko vuonna 1995 tutkimukseen osallistuneille (1/2).  

1.  Edellinen tarina päättyy vuoden 1993 kevääseen. Kertaus silloisesta 

elämäntilanteesta. 
- Muistatko vielä keväällä 1993 vallinneet olosuhteet, tulevaisuudennäkymät ja 

tunnelmat? 
- Mitkä tuntuivat silloin kiperimmiltä kysymyksiltä ja vaikeimmilta asioilta? (Uusi 

ympäristö, työllistyminen, opiskelemaan pääsy, toimettomuus? 
- Oletko löytänyt vastauksia silloisiin kysymyksiin? 
- Liittyikö siihen aikaan jotain erityistä, jota et tarinaasi kirjoittanut? 
- Miksi ryhdyit tarinoitsijaksi, kirjoittamaan kokemuksistasi? 
- Miltä työn saaminen tuntui silloin maaliskuun (-93) alussa ja mitä työtä silloin sait? 

Kauanko sitä on kestänyt? 

2.  Kronologinen muistelu keväästä 1993 nykyhetkeen. 
- Mitä tapahtui kirjoittamisen jälkeen ja mitä halusit tapahtuvan. Oliko se mitä rupesi 

tapahtumaan sitä, mitä halusit tapahtuvaksi? 
- Mitä olet viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt? 
- Mitä toimintoja viikkoihisi nykyisin sisältyy? 
 Harrastukset, liikunta, kulttuuri, lukeminen, elokuvat, järjestötoiminta, 

järjestötoiminta, TV:n katselu, kotityöt. 
- Miltä elämä näyttää juuri nyt? Tavoitteet ja pyrkimykset? Mitä toivot tapahtuvaksi, 

mitä pelkäät tapahtuvan? 
- Miltä näyttävät työnsaantimahdollisuudet tällä hetkellä? 

3.  Työttömyys ja työllisyys. 
- Mitä ajattelet omasta ja yleisestä työttömyydestä? 
- Millaiseksi näet palkkatyön merkityksen? 
- Ovatko ajatuksesi työttömyydestä ja työllisyydestä muuttuneet parin vuoden aikana? 

4.  Työllistyminen ja kouluttautuminen. 
- Oletko kahden vuoden aikana työllistynyt pysyvästi, osa-aikaisesti, ollut mukana 

työllisyystöissä, tehnyt keikkatyötä, toiminut freelancerina, yrittäjyys? 
- Nykyisen työn varmuus? 
- Minkälainen merkitys näillä töillä on ollut? Miten vaikuttivat mielialaan? 
- Työnhakemisen aktiivisuus?  
- Oletko valmis tekemään mitä tahansa töitä? 
- Millaiseksi arvioit mahdollisuutesi työllistyä? Pysyvä, osa-, määräaikainen työsuhde? 

5.  Työttömyys psyykkisenä kokemuksena. 
- Minkälaiseksi arvioit sen työpaikan, josta jäit työttömäksi? Piditkö työstäsi ja 

työpaikkasi ilmapiiristä? 
- Mitä työttömäksi jääminen merkitsi henkisesti? Minkälainen kokemus se oli sinulle? 

Mikä oli vaikeimmin sulatettavissa?  
- Ovatko edellä mainitut tuntemukset tasoittuneet, hävinneet vai edelleen olemassa 

olevia? Miltä elämä on tuntunut ja miltä se nyt tuntuu? 
- Mitä tunteita työttömyys on nostattanut? 
. (Pelko, viha, masennus, häpeä, kostonhalu, epävarmuus, itsesyyttely). 
- Onko työttömyys vaikuttanut sinuun ja jos on niin miten?  
- Onko työttömyys vaikuttanut elämänarvoihisi, asenteisiisi, toimintaperiaatteisiin tai 

suhtautumiseesi muihin ihmisiin?  
- Onko työttömyys tuonut sinussa esiin itsellesi uusia piirteitä, kielteisiä tai 

myönteisiä? (Passivoituminen, aloitekyvyttömyys, itsensä syyllistäminen, 
peräänantamattomuus vahvistunut). 

- Onko työttömyys järkyttänyt mielenrauhaa? 
- Onko työttömyyden ajasta löydettävissä jotain myönteistä? 
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Liite 3: Haastattelurunko vuonna 1995 tutkimukseen osallistuneille (2/2). 

6.  Perhetilanne. 
- Miten työttömyys on vaikuttanut perheessä? Miten se on vaikuttanut sinun 

suhtautumiseesi perheeseesi ja miten perhe on suhtautunut sinuun? 
- Perhe tuen lähteenä. Perhe epäonnistumisesta muistuttajana? 
- Oma perhe ja omat vanhemmat?  
- Yhteydenpito tuttuihin ja sukulaisiin. 

7.  Terveydentilasi ennen työttömyyden alkua ja sen jälkeen. 
- Oletko ollut tutkittavana ja jos olet, niin mitä niissä on löytynyt? Oletko pelännyt 

sairastuvasi? 
- Vaikuttiko, onko työttömyys vaikuttanut terveydentilaan tai koettuun terveydentilaan? 

8.  Elämän muut keskeiset tapahtumat. 
- Jo ensimmäisten kertomusten perusteella tuli ilmi, että elämän odotetut ja 

odottamattomat, oman päätösvallan sisällä ja ulkopuolella,  yleisesti myönteisinä ja 
kielteisinä pidetyt tapahtumat kuten uudet ystävyyssuhteet ja ihmissuhderikot, 
syntymät ja kuolemat ja alkoholismi ja absolutismi muovaavat kirjoittajien 
kokemuksia ja tuntemuksia. 

- Onko kahden viimeisen vuoden aikana sattunut jotain sellaista, joka on vaikuttanut 
sinuun ja lähipiiriisi joko myönteisellä tai kielteisellä tavalla.  

9.  Taloudellisen tilanteen kehitys. 
- Toimeentuloon vaikuttaneet tekijät ja tapahtumat vuoden 1993 jälkeen. 
- Jäitkö ansiosidonnaiselle päivärahalle? Vieläkö sen maksatus jatkuu? 
- Nykyiset toimeentulon lähteet? Ansiot kuukaudessa? 
- Kuinka olet pärjännyt materiaalisesti? Oletko joutunut tinkimään asioista, 

harrastuksista?  

10.  Käsityksesi:  
-  Suomalaisesta työllisyyden hoitamisesta, työttömyysturvasta, työttömien 

kouluttamisesta, työttömyyteen liittyvästä hallinnoinnista ja suomalaisesta 
työttömyydestä? 

- Onko suurtyöttömyys tullut jäädäkseen? 
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Liite 4: Kirjoitusohjeet ja teemat vuonna 1995 tutkimukseen osallistuneille (1/2). 

Aikaisemmassa kirjeessäni lupaamani kirjoittamisen ohjeet ovat nyt sitten tässä. Pyy-
dän sinua laatimaan omasta elämästäsi parin viimeisen vuoden ajalta ehyen aikaan 
sidotun kertomuksen, jossa myöhemmin esiteltävät yleiset kysymykset ja tarkemmin 
jäsennellyt teemat nousisivat esiin elämääsi kuuluvalla tavalla. Tärkeintä on, että esität 
oman tarinasi, ajatuksesi ja tulkintasi riippumatta nykyisestä tilanteestasi eli siitä oletko 
työtön, töissä, eläkkeellä, lomautettu, opiskelemassa jne. Nykyhetkestä tapahtuvan 
arvioinnin lisäksi pyydän sinua myös palaamaan aikaisemmin vallinneisiin tunnelmiin ja 
erittelemään niitä. Tarinasi ei välttämättä tarvitse olla sidottu kahteen viimeiseen vuo-
teen ja mikäli tarpeelliselta tuntuu voit tuoda siihen elementtejä myös tässä annettujen 
ohjeiden ulkopuolelta. 

Kysymykset ja teemat: 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran Työttömän tarina -kilpailun ohjeistus oli seuraavan-
lainen: "Millainen on suomalaisen työttömän tarina? Kirjoita omista kokemuksistasi. 
Kerro miten jouduit työttömäksi ja miltä työn menettäminen tuntui? Millaiset ajatukset ja 
mietteet mielessäsi kiertävät? Kuinka pärjäät nykyisessä tilanteessa? Mitä ajattelet 
omasta ja isänmaasi tulevaisuudesta? Kirjoita omalla tyylilläsi kaunistelematta, millaista 
on olla työtön tai jäsenenä työttömän perheessä. Kertomusten arvoa ei ratkaise oikein-
kirjoitus tai käsiala vaan omakohtaisuus ja aitous." 

Nämä lähtökohdat ovat edelleen käyttökelpoiset ja mikäli tarpeelliselta tuntuu, voit hy-
vin vielä palata työttömyytesi alkamisen hetkiin ja arvioida tuolloisia tapahtumia, tunte-
muksia ja toimintaasi tästä päivästä käsin. Oletko löytänyt vastauksia niihin kysymyk-
siin, joita työttömyyden alkamisen hetkillä ja sen alkuaikoina esitit? Edellä mainittu ar-
viointi ei kuitenkaan ole välttämätön, mutta se voi toimia johdantona ajallisen ulottu-
vuuden luomisessa nykyhetkeen. 

Ajallista ulottuvuutta pohjustaakseni asetan seuraavat yleiset kysymykset: Mitä olet 
viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt? Kuinka olet pärjännyt ja kuinka pärjäät nykyi-
sin materiaalisesti ja henkisesti?  Miltä elämä on tuntunut ja miltä se nyt tuntuu? Mitä 
ajattelet omasta ja yleisestä työttömyydestä? Millaiseksi näet palkkatyön merkityksen? 
Ovatko ajatuksesi työttömyydestä ja työllisyydestä parin vuoden aikana muuttuneet? 

Pyydän sinua ottamaan tarinassasi huomioon seuraavaksi esitettävät teemat. Kaikki 
niistä eivät välttämättä tunnu kannaltasi merkittäviltä asioilta tai elämäsi kannalta mer-
kittäviltä tekijöiltä, mutta tuo esiin kuitenkin myös tällaisissa tapauksissa asioiden pai-
noarvo. Siis jos esimerkiksi terveydessäsi ei ole ollut mitään ongelmia, niin myös se 
kannattaa mainita.  

1.  Työttömyys psyykkisenä kokemuksena 

-  Ilman erillisiä kysymyksiä toivon, että käyt läpi kokemuksiasi, toiveitasi ja pelkojasi 
yms. tuntemuksia ja ajatuksia niiden sisältämiä negatiivisia ja positiivisia ulottuvuuksia 
arastelematta.   

-  Voit samalla pohtia onko työttömyys vaikuttanut elämänarvoihisi, asenteisiisi, 
toimintaperiaatteisiin tai suhtautumiseesi muihin ihmisiin. 
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Liite 4: Kirjoitusohjeet ja teemat vuonna 1995 tutkimukseen osallistuneille (2/2). 

2.  Taloudellisen tilanteen kehitys 

-  Pyydän perusteellista selvitystä, joka sisältää esimerkiksi mahdollisen 
ansiosidonnaisen päivärahan 500 päivän rajan täyttymisen, eläkkeelle siirtymisen, 
lainat ja muut toimeentuloon vaikuttavat tekijät. 

3.  Terveydentilasi ennen työttömyyden alkua ja sen jälkeen 

-  Pyydän kysymyslomaketta laajempaa ja tapahtumia arvioivampaa selvitystä 
terveydentilastasi. Oletko esimerkiksi ollut tutkimuksissa? Mitä niissä on todettu? 
Oletko ollut jostain syystä hoidossa? Käytätkö jatkuvaa lääkitystä? Oletko pelännyt 
sairastuvasi? 

4.  Perheessäsi tapahtuneet mahdolliset muutokset: 
-  Miten työttömyys on vaikuttanut perheessä? Miten se on vaikuttanut sinun suhtau-

tumiseesi perheeseesi ja miten perhe on suhtautunut sinuun? (Tässä yhteydessä 
perheellä tarkoitetaan mahdollisen puolison ja lasten lisäksi myös omia vanhempia.) 

5.  Ystävyys- ja sukulaissuhteet ennen työttömyyden alkua ja sen jälkeen 

-  Suhteesi entisiin työtovereihin. Nykyinen ystäväpiirisi. 
6.  Harrastuksesi  
- Kulttuuri, liikunta, järjestötoiminta, kotitöiden tekeminen, lukeminen, TV:n katselu 

yms.- ennen työttömyyden alkua ja sen jälkeen? 
7.  Työllistyminen 
-  Työllistyminen, työllisyystyöt, työnhakeminen, oman työvoiman tarjoaminen, 

freelancerin työt, keikkatyöt, vapaaehtoistyö, kurssittautuminen ja opiskelu. 
-  Tässä yhteydessä toivon kysymyslomaketta laajempaa ja arvioivampaa kuvausta 

suoraan tai välillisesti työhön liittyvästä toiminnastasi.  
8.  Käsityksesi suomalaisesta työllisyyden hoitamisesta  

-  työttömyysturvasta, työttömien kouluttamisesta, työttömyyteen liittyvästä 
hallinnoinnista ja suomalaisesta työttömyydestä. 

9.  Muut keskeiset tapahtumat 

-  Jo ensimmäisten kertomusten perusteella tuli ilmi, että elämän odotetut ja 
odottamattomat yleisesti myönteisinä ja kielteisinä pidetyt tapahtumat kuten 
esimerkiksi uudet ystävyyssuhteet ja ihmissuhderikot, paranemiset ja sairastumiset, 
absolutismi ja alkoholismi, syntymät ja kuolemat muovaavat kirjoittajien kokemuksia 
ja tuntemuksia. Jos jotain tämänkaltaista on tapahtunut, toivon, että tuot asiat niiden 
merkityksiä arvioiden kirjoituksessasi esiin. 

Ohjeiden lukemisen jälkeen kirjoittaminen voi tuntua suurelta urakalta ja työtä tästä 
kyllä aiheutuu, mutta kuitenkin vähemmän kuin mitä olet jo aikaansaanut. Nyt kysy-
myksessä on kahden viimeisen vuoden aikainen elämäsi, mikä on huomattavasti lyhy-
empi ajanjakso kuin mikä sinulla oli käytettävissäsi ensimmäisen tarinasi kirjoittami-
seen ryhtyessäsi.  Lisätietoja, ohjeita ja vastauksia kysymyksiisi saat tarvittaessa edel-
leen minulta iltaisin ja viikonloppuisin numerosta X. Lopuksi pyydän, että palautat ni-
melläsi varustetun tarinasi yhdessä kysymyslomakkeen kanssa syyskuun alkuun men-
nessä oheisella kirjekuorella. 
Jo toistaisesta yhteistyöstä kiittäen ja kirjoittamisen palkitsevuutta sinulle toivoen, 

Petteri Raito 
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Liite 5: Kyselylomake vuonna 1995 tutkimukseen osallistuneille (1/2). 

1.  Nimi:___________________________________________________________. 
2. Syntymävuosi:___________________________________________________. 
3.  Syntymäpaikka:__________________________________________________. 
4.  Asuinpaikka:_____________________________________________________. 
5.  Koulutus:________________________________________________________. 
6.  Työpaikka ja ammattinimike, josta työttömyytesi alkoi sekä alkamisen 

ajankohta:_______________________________________________________. 

7. Olen tällä hetkellä. Ympyröi tilannettasi vastaava kirjain tai tilannettasi vastaavat 
kirjaimet: 
 A.  Työtön 
 B.  Töissä 
 C.  Osa-aikaisesti töissä 
 D.  Yrittäjä 
 E.  Freelancer 
 F.   Eläkkeellä 
 G.  Opiskelemassa 
 H.  Kotiäiti tai koti-isä 
Teen jotain muuta, mitä?:____________________________________________. 

8.  Jos olet töissä tai osa-aikaisesti töissä, niin mikä on tehtäväsi ja ammatti-

nimikkeesi. Mainitse myös nettoansioittesi suuruus markkoina kuukaudessa: 
__________________________________________________________________. 

9.  Jos olet eläkkeellä, niin minkätyyppisellä eläkkeellä. Mainitse myös 
nettoansioittesi suuruus markkoina kuukaudessa: 

__________________________________________________________________. 

10. Jos opiskelet, niin mitä alaa tai millä kurssilla olet. Mainitse myös 
nettoansioittesi suuruus markkoina kuukaudessa: 

__________________________________________________________________. 

11. Jos et ole töissä, oletko tällä hetkellä ansiosidonnaisella päivärahalla vai 

jonkun muun rahoituksen piirissä. Mainitse myös nettoansioittesi suuruus 
markkoina kuukaudessa: 

__________________________________________________________________. 

12. Perhetyyppi. Ympyröi elämäntilanteeseesi sopivat kirjaimet. Jokainen vastaaja siis 
ympyröi vähintään kaksi kirjainta. Käytä tarvittaessa huomautuksille varattua riviä: 

 A.    Elän yksin 
 B.    Olen naimisissa 
 C.    Olen avoliitossa 
 D.    Minulla on lapsia 
 E.    Lapset nykyisestä parisuhteesta 
 F.    Lapset aikaisemmasta parisuhteesta 
 G.    Lapset sekä nykyisestä että aikaisemmasta parisuhteesta 
 E.    Minulla ei ole lapsia 
Huomautuksia:_____________________________________________________. 
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Liite 5: Kyselylomake vuonna 1995 tutkimukseen osallistuneille (2/2). 

 

13.  Lasten määrä, sukupuoli ja ikä:____________________________________. 

14.  Työelämän keskeisimmät työsuhteet ja niiden kestot vuoteen 1993 tai 

työttömyyden alkuun asti: 
__________________________________________________________________. 

15.  Työpaikat ja niiden kestot vuodesta 1993 tai työttömyyden alusta lähtien 

sisältäen mahdolliset tukityöllistymiset, osa-aikaisuudet ja freelance- tai 

keikkatyöt: 
__________________________________________________________________. 

16.  Mitkä ovat olleet perusteet ennen työttömyytesi alkua tapahtuneille  

 työpaikan vaihdoksille:___________________________________________. 

17.  Työelämän aikana käydyt tärkeimmät täydennyskurssit:_______________ . 

18.  Työttömyyden aikana käydyt kurssit: _______________________________. 

19.  Asuinpaikat ja niissä asumisen vuodet:______________________________. 

20.  Asuinpaikka keväällä 1993:_________________________________________.  

21.  Oletko muuttanut työn perässä.  

 Jos olet niin milloin ja minne:________________________________________. 

22.  Olisitko nyt valmis muuttamaan työn perässä:_________________________. 

23.  Terveydentilasi:___________________________________________________. 

24.  Tärkeimmät harrastuksesi. Ilmoita myös harrastuskertojen määrä esimerkiksi 
kahdessa 
viikossa:_____________________________________________________. 
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Liite 6: Vuoden 2011 seurantakyselyn saatekirje. 

Hyvä vastaanottaja, 

Osallistuit vuonna 1993 Kansanrunousarkiston Työttömän tarina -kirjoituskilpailuun, ja 
sen jälkeen työttömyyttä käsittelevään tutkimukseen vuonna 1995 joko kirjoittamalla tai 
kertomalla jatko-osan alkuperäiselle tarinallesi. 

Lähestymme sinua nyt saman tutkimushankkeen nimissä kartoittaaksemme 1990-
luvun alkupuolella työttömyyden kohdanneen tutkimusjoukon nykyistä elämäntilannet-
ta.  Kysymyksessä on tärkeä aihepiiri, jota ei toistaiseksi ole juuri tutkittu.  

Pyydämmekin, että täyttäisit oheisen kyselylomakkeen ja lähettäisit sen palautuskuo-
ressa 31.5.2011 mennessä. Voit vastata myös sähköpostitse: petteri.raito@helsinki.fi. 
Vaihtoehtoisesti kysely voidaan toteuttaa puhelinhaastatteluna, minkä sopimiseksi voit 
soittaa arkipäivinä numeroon X. 

Halutessasi voit kirjoittaa myös laajemmin aihepiiristä joko käyttämällä kyselylomak-
keen lopussa varattua tilaa tai lähettämällä erillisen tekstin postissa tai sähköpostissa. 

Antamasi tiedot sekä mahdollinen muu aiheeseen liittyvä toimittamasi aineisto käsitel-
lään ehdottoman luottamuksellisesti. Osoitetietosi on saatu väestörekisteristä. Vastaa-
minen on vapaaehtoista. Tarvittaessa pyrimme kuitenkin varmistamaan, että kysely on 
saapunut perille.  

Tutkimushankkeesta on valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekun-
nassa hyväksytty lisensiaatintutkimus Toimittajien ja keskijohdon selviytyminen työttö-

myydessä ja työttömyydestä 1990-luvun alun laman ajan työmarkkinoilla, joka on näh-
tävillä Helsingin yliopiston kirjastossa. Uusi aineisto käytetään samasta aihepiiristä teh-
tävään väitöskirjaan. 

Vastaamme mielellämme tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuviin kysymyksiin. Samalla 
haluamme käyttää tilaisuuden kiittääksemme sinua jo aikaisemmin tutkimuskäyttöön 
antamastasi ainutkertaisesta ja antoisasta aineistosta. 

 Ystävällisin terveisin, 

Petteri Raito Eero Lahelma 
Valtiotieteiden lisensiaatti Professori 
Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti 
Puhelin: XXX - XXX XXXX    
Sähköposti: petteri.raito@helsinki.fi 
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Liite 7: Vuoden 2011 seurantakyselyn toinen saatekirje. 

Hyvä vastaanottaja, 

Lähetimme sinulle toukokuun puolivälissä kirjeen ja kyselylomakkeen toivomuk-
senamme, että osallistuisit kyselyyn. Emme kuitenkaan vielä ole vastaustasi saaneet, 
joten pyydämme, että vastaisit oheiseen kyselylomakkeeseen ja lähettäisit sen palau-
tuskuoressa ensi tilassa tai viimeistään 13.6.2011 mennessä.  

Voit vastata myös sähköpostitse: petteri.raito@helsinki.fi. Vaihtoehtoisesti kysely voi-
daan toteuttaa puhelinhaastatteluna, minkä sopimiseksi voit soittaa arkipäivinä nume-
roon X. Jos olet jo vastannut, kiitämme osallistumisesta. 

Kyselyn tausta on se, että osallistuit vuonna 1993 Kansanrunousarkiston Työttömän 
tarina -kirjoituskilpailuun, ja sen jälkeen työttömyyttä käsittelevään tutkimukseen vuon-
na 1995 joko kirjoittamalla tai kertomalla jatko-osan alkuperäiselle tarinallesi. Nyt tar-
koituksenamme on kartoittaa saman 1990-luvun alkupuolella työttömyyden kohdan-
neen tutkimusjoukon nykyistä elämäntilannetta. Kysymyksessä on tärkeä aihepiiri, jota 
ei toistaiseksi ole tutkittu.  

Vastaaminen on vapaaehtoista. Antamasi tiedot sekä mahdollinen muu aiheeseen liit-
tyvä toimittamasi aineisto käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Halutessasi voit 
siis kirjoittaa myös laajemmin aihepiiristä joko käyttämällä kyselylomakkeen lopussa 
varattua tilaa tai lähettämällä erillisen tekstin postissa tai sähköpostissa. 

Tutkimushankkeesta on valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekun-
nassa hyväksytty lisensiaatintutkimus Toimittajien ja keskijohdon selviytyminen työttö-

myydessä ja työttömyydestä 1990-luvun alun laman ajan työmarkkinoilla, joka on näh-
tävillä Helsingin yliopiston kirjastossa. Uusi aineisto käytetään samasta aihepiiristä teh-
tävään väitöskirjaan. 

Vastaamme mielellämme tutkimuksesta aiheutuviin kysymyksiin. 

 Ystävällisin terveisin, 

Petteri Raito Eero Lahelma 
Valtiotieteiden lisensiaatti Professori 
Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti 
Puhelin: XXX - XXX XXXX    
Sähköposti: petteri.raito@helsinki.fi 
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Liite 8: Vuoden 2011 seurantakyselyn kyselylomake (1/2). 

Kyselylomakkeen täyttöohje, 
Kyselylomakkeeseen vastataan joko kirjoittamalla pyydetyt tiedot tyhjille riveille tai ym-
pyröimällä valinnaiskysymyksistä itseä parhaiten kuvaavan vaihtoehdon numero. Huo-
maa, että osa kysymyksistä sulkee muita kysymyksiä pois.  

1.  Nimi:_________________________________________________________. 
 
2.  Asuinpaikka:___________________________________________________. 
 
3.  Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tilannettasi työelämässä? 

1.  Vakinaisessa täysipäiväisessä ansiotyössä 
2. Vakinaisessa osa-aikaisessa ansiotyössä 
3. Määräaikaisessa täysipäiväisessä ansiotyössä 
4. Määräaikaisessa osa-aikaisessa ansiotyössä 
5. Freelancer 
6. Yrittäjä 
7. Opiskelija 
8. Kotiäiti tai koti-isä 
9. Työtön 
10. Eläkeläinen 
11. Muu, mikä______________________________________________________. 

4a) Jos olet ansiotyössä, mikä on ammattinimikkeesi? 
_______________________________________________________________. 

4b) Jos opiskelet, mihin tutkintoon tähtäät? 

_______________________________________________________________. 

4c)  Jos olet eläkkeellä, millä eläkkeellä olet? 

1. Vanhuuseläke 
2. Varhennettu vanhuuseläke 
3. Työkyvyttömyyseläke 
4. Kuntoutustuki 
5. Työttömyyseläke 
6. Kansaneläke 
7. Muu, mikä______________________________________________________. 

5.  Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten elämäntilannettasi? 

1. Avioliitto 
2. Avoliitto 
3. Ei vakiintunutta parisuhdetta 
4. Muu, mikä?_____________________________________________________. 

6.  Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten perhetilannettasi? 

1. Huollettava lapsi tai huollettavia lapsia 
2. Lapset aikuisia 
3. Ei lapsia 
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Liite 8: Vuoden 2011 seurantakyselyn kyselylomake (2/2). 

7.  Mikä on tulojesi määrä euroina vuodessa? 

1.  0  14 500 
2. 15 000  29 999 
3. 30 000  44 999 
4. 45 000  59 999 
5. 60 000  tai enemmän 

8.  Jos saat muuta sosiaaliturvaa kuin työttömyysturvaa tai eläkettä, niin mistä 

tukimuodoista on kysymys? 

______________________________________________________________. 

9.  Millaiseksi arvioit taloudellisen tilanteesi? 

______________________________________________________________. 

10.  Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten terveydentilaasi? 

1. Erittäin hyvä 
2. Hyvä 
3. Keskinkertainen 
4. Huono 
5. Erittäin huono 

11.  Miten työ- tai elämänurasi on pääpiirteissään edennyt vuoden 1995 jälkeen?  
_______________________________________________________________. 

12.  Mikä seuraavista vaihtoehdoista vastaa parhaiten arviotasi siitä, minkälainen 

elämänvaihe työttömyys 1990-luvun laman aikana sinulle oli?  

1. Ohimennyt vaihe ilman merkittäviä vaikutuksia myöhempään elämään. 
2. Muutostilanne, joka vaikutti kielteisesti sen jälkeiseen työuraan. 
3. Muutostilanne, joka vaikutti myönteisesti sen jälkeiseen työuraan. 
4. Murros, joka vaikutti kielteisesti muuhun sen jälkeiseen elämään. 
5. Murros, joka vaikutti myönteisesti muuhun sen jälkeiseen elämään. 
6. Mikään edellisistä vaihtoehdoista ei kuvaa arviotani esitettyyn kysymykseen.  
Oma arvioni on:_______________________________________________. 

13.  Mahdolliset lisäykset ja tarkennukset 

Voit tarvittaessa täsmentää edelliseen kohtaan tai edellisiin kohtiin antamiasi vastauk-
sia esimerkiksi talouteen tai terveydentilaan liittyen. Toisaalta jos haluat, voit kirjoittaa 
myös laajemmin nykyisestä elämäntilanteestasi, kokemuksistasi, arvioistasi ja tunte-
muksistasi suhtees  otsikon alla kirjoitta-
maasi tai kertomaasi tarinaan. 
_____________________________________________________________. 
 

 

Liitteiden esitysmuoto 

Liitteissä on esitetty niiden sisältämät tekstit, ei graafista ilmiasua. Yksittäinen tyhjä rivi 
tarkoittaa avokysymyksille jätettyä laajempaa vastaustilaa. 
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Kiitokset, 

Väitöskirjan tekemistä edistää, jos prosessissa on saatavissa tiedollista, talou-
dellista ja sosiaalista tukea. Tässä tapauksessa tilanne oli kaikilta osin suotuisa, 
mistä esitän lämpimät kiitokset seuraaville henkilöille ja tahoille. 

Arvokasta tiedollista tukea ovat antaneet työn pääohjaaja professori Eero La-
helma, sosiologian oppiaineen nimeämä ohjaaja professori Matti Kortteinen, 
akateemiset arvioijat dosentti Simo Mannila, dosentti Kari Vähätalo ja professori 
Pekka Martikainen, akateemiset kommentoijat professorit Reino ja Riitta Hjerp-
pe, dosentti Sirpa Sarlio-Lähteenkorva ja dosentti Jari Hakanen sekä Journalis-
tiliiton koulutussihteeri Jarmo Häkkinen ja Suomen freelance-journalistien asia-
mies Anna Kähkönen. 

Suuret kiitokset osoitan myös Kansanrunousarkistolle ja arkistotutkija Juha Nir-
kolle, joiden kontribuutio tutkimusaineiston käyttöön saamisessa ja keräämises-
sä oli tärkeä. 

Tutkimusta ovat taloudellisesti tukeneet Koulutusrahasto, Jokes (Journalistisen 
kulttuurin edistämissäätiö), Emil Aaltosen Säätiö, Iivari Koskenrannan Säätiö, 
KSR ja Puu- ja erityisalojen liitto. 

Sosiaalisen tuen hämmästyttävän ehtymättömän ja vankkumattoman lähteen 
ovat muodostaneet perheeni Virpi, Pyry ja Sampo ja muut läheiseni. 

 

Vantaalla 11.11.2012 

Petteri Raito 

 


