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1. ASUMISEN SOSIOLOGIA
Koordinaattorit: Hannu Ruonavaara (hanruona@utu.fi) ja Hanna Kettunen (hanna.kettunen@utu.fi), Turun yliopisto

Asuminen ei ole ollut suomalaisessa sosiaalitutkimuksessa suosittu tutkimuskohde, toisin kuin esimerkiksi
Australiassa, Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. Nyt on merkkejä siitä, että tilanne on
muuttumassa. Asumisen, asuntopolitiikan ja asumisen sosiodemografisten erojen tutkimus on viime vuosina
lisääntynyt. On siis hyvä aika katsoa, missä asumisen tutkimuksessa mennään.
Työryhmään ovat tervetulleita kaikki asumista, asumisen järjestelmiä, asuntopolitiikkaa, asumisen sosiaalisia
jakoja, kotikulttuuria ynnä muuta asumiseen liittyvää sosiaalitieteelliseltä kannalta tutkivat.
ABSTRAKTIT:
Naapuruus ja naapuruuskiistat asukaskyselyn valossa
Jukka Hirvonen, Aalto-yliopisto (jukka.hirvonen@aalto.fi)
Naapuruudesta lähes kaikilla ihmisillä on arkikokemusta ja omia näkemyksiä ja sikäli se on hyvä aihe
empiiriselle survey-tutkimukselle. Yleisesti katsotaan, että naapuruuden luonne on aiemmasta muuttunut:
paikallisten sosiaalisten siteiden merkitys on kaupungistumisen ja modernisoitumisen myötä vähentynyt ja
ei-paikallisten lisääntynyt. Nykyajan naapuruus ei kuitenkaan ole merkityksetöntä, vaan sillä on oma
paikkansa sosiaalisissa verkostoissa. Naapuruussuhteiden on katsottu edustavan enimmäkseen ns. heikkoja
siteitä. Myönteisen vuorovaikutuksen ohella naapureista koituu joskus myös häiriöitä ja ongelmia. Jos häiriön
kohteeksi joutuneen asukkaan puutumiskynnys ylittyy, hän puuttuu häiriöön joko suoralla tai epäsuoralla
tavalla. Toiminta voi johtaa edelleen naapuruuskiistaan. Näitä teemoja tutkittiin edustavalla valtakunnallisella
asukaskyselyllä, joka oli osa Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Naapuruuskiistat ja asuminen
Suomessa”.
Kyselyn tulosten mukaan heikkoja siteitä naapureihin oli runsaasti. Lähes kaikki vastaajat juttelivat ainakin
joskus naapureidensa kanssa, noin 60 % vähintään viikoittain. Melko yleisesti esiintyi myös ns. vahvoja
siteitä: 57 %:lla vastaajista oli naapurustossa ainakin yksi ystävä tai muuten tärkeä ihminen. 25 %:lla oli
puolestaan ainakin yksi naapuri, jonka kanssa on joskus hankala tulla toimeen. Sekä tärkeitä ihmisiä että
hankalia ihmissuhteita oli kuitenkin huomattavasti enemmän muissa elämänpiireissä kuin naapurustossa.
Vahvat siteet naapurustossa olivat vähentyneet 1980-lukuun verrattuna, kun taas muissa elämänpiireissä ne
olivat lisääntyneet. Myös naapuruston juttelusuhteiden verkosto oli hieman ohentunut aiemmasta.
Selvässä enemmistössä naapurustoja kiistoja ei ollut esiintynyt joko lainkaan tai niitä oli ollut vain harvoin
vastaajan asumisaikana. 12 % vastasi kiistoja esiintyneen silloin tällöin ja vain 2 % usein. Eri talotyyppien tai
asuinympäristöjen välillä oli vain vähän eroja naapuruuskiistojen yleisyydessä. Sen sijaan kiistojen
tyypillisimmät aiheet olivat erilaisia: kerrostaloissa meluhaitat, rivitaloissa yhteisten asioiden hoito ja
omakotitaloissa tonttien rajoihin liittyvät asiat.
Vaikka naapureista aiheutuneita häiriöitä oli ollut
kerrostaloissa eniten, kiistoja niissä ei ollut esiintynyt muita enemmän. Asukkailla oli yleensä korkea
puuttumiskynnys naapureiden tekemisiin. Puuttumisalttius oli suurinta rivitaloasukkailla ja pienintä
maaseudun omakotitaloasukkailla. Ikä selitti puuttumisalttiutta epälineaarisesti: vähäisintä se oli nuorimmilla
ja vanhimmilla, suurinta keski-ikäisillä.
Miksi asuinalueen sosio-ekonominen huono-osaisuus on turvattomuusriski?
Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto (teemu.t.kemppainen@mappi.helsinki.fi)
Turvallisuutta voidaan pitää ruotsalaisen hyvinvointitutkimuksen perinteen mukaisesti eräänä hyvinvoinnin
osatekijänä. Oman asuinalueen turvallisuus on puolestaan yksi turvallisuuden keskeinen alakäsite ja
asuinviihtyvyyden olennainen determinantti. Kuten Allardt on korostanut, hyvinvoinnin osatekijöitä on
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hyödyllistä lähestyä objektiivisuutta korostavan tutkimusotteen lisäksi subjektiivisuutta tai koettua luotaavilla
tavoilla. Asuinalueen turvallisuuden tarkasteleminen subjektiivisen kokemuksen kautta täydentää tässä
suhteessa rikostilastojen tarjoamaa näkökulmaa. Subjektiivinen näkökulma on turvattomuuden tapauksessa
erityisen tärkeä, koska jo pitkään on tunnettu koetun ja tilastotasoisen turvattomuuden välinen epäsuhta:
uhriutumisriski ja koettu pelko saattavat olla nk. pelkoparadoksin mukaisesti jopa näennäisen ristiriitaisessa
suhteessa toisiinsa.
Aihe on yhteiskuntapoliittisesti merkittävä useasta syystä. Tunteet ja kokemusmaailma ovat ensinnäkin jo
sellaisenaan totta kokijalleen, jolloin turvattomuus on määritelmällisesti hyvinvointiongelma. Toiseksi
turvattomuus saattaa vaikuttaa negatiivisesti muihin yksilöllisen hyvinvoinnin osiin, kuten terveyteen tai
asuinalueella rakentuvaan sosiaaliseen elämään. Lisäksi sillä on aluetason vaikutuksia, koska on viitteitä
siitä, että alueen turvallisuus, rauhallisuus ja siitä kertova maine ja symboliikka ovat tärkeässä asemassa
asuinpaikan valinnassa. Tällöin ne joilla on varaa valita, voivat paremmin välttää koetun turvattomuuden
alueellisia tekijöitä, mikä saattaa edistää alue-erojen syvenemistä.
Tuoreessa tutkimuksessamme (Kemppainen, Lönnqvist & Tuominen, YP 1/2014) havaitsimme Helsingin
turvallisuuskyselyn aineistolla, että asuinalueen (tässä: peruspiiri) sosio-ekonominen status on itsenäinen ja
verrattain vahva koetun turvattomuuden tekijä sen jälkeen kun on vakioitu yksilöllisiä tekijöitä (ikä, sukupuoli,
koulutus, työttömyys, uhrikokemukset), asumismuoto, asunnon sijaitseminen raideliikenteen aseman
läheisyydessä sekä peruspiiritasoisia tekijöitä (urbaanisuus ja häiriöaiheiset poliisitehtävät). Tässä
esityksessä pyrin tarjoamaan tekemällemme havainnolle kaksi toisiaan täydentävää selitystä, jotka
kytkeytyvät kaupunkitutkimuksen klassiseen teoreettiseen keskusteluun sosiaalisesta disorganisaatiosta ja
myöhäismodernia yhteiskuntaa koskevaan, yleistynyttä epävarmuutta erittelevään aikalaisanalyysiin.
Naapurustoefektitutkimuksen problematiikkaa. Mikä on maahanmuuttajakeskittymä,
kuka edustaa kantaväestöä ja voiko Helsingissä puhua valkoisesta paosta?
Mika Hyötyläinen, Helsingin yliopisto (mhyotyla@mappi.helsinki.fi)
Esitys pohjautuu kommenttityyliseen artikkeliin ja ottaa kantaa niin kutsuttuun naapurustoefektitutkimukseen
(Slater, 2013). Suomessa asumista on 1990-luvun alkupuoliskon jälkeen ryhdytty tutkimaan yhä enemmän
kulutuksen ja yksilön valintojen näkökulmasta. Jatkumoa ovat tämän päivät tutkimukset
asumispreferensseistä,
asuinaluevertailut
ja
kartoitukset
muuttopäätösten
vaikutuksista
kaupunkirakenteeseen. Mutta yhteiskuntatieteilijät sivuuttavat helposti perimmäiset kysymykset siitä, mikä
määrittää asumista kaupungissa. Mitkä rakenteelliset tekijät ylläpitävät tuloeroja, tukevat hyvin
toimeentulevien asumismahdollisuuksia ja kaventavat pienituloisten mahdollisuuksia? Tai kuinka maankäyttö
ja asuntopolitiikka sanelevat, millaisia asuntojen hallintasuhteita edistetään missäkin?
Esimerkki naapurustoefektitutkimuksesta on hiljattain julkaistu tutkimusartikkeli Kantaväestön pakoa? Miksi
maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? (Vilkama et.al. 2013), jonka yksi pääväittämä on, että
asukkaiden valikoiva muutto tuottaa, ylläpitää ja syventää eroja asuinalueiden välillä. Artikkelin kirjoittajia
kiinnostaa erityisesti, kuinka vahva vaikutus ns. ”kantaväestön” poismuuttopäätöksiin on etnisten
vähemmistöjen suurella määrällä alueilla, jotka he määrittävät ”maahanmuuttajakeskittymiksi”. Sen lisäksi,
että tämä esitys ottaa kantaa naapurustoefektitutkimuksen problematiikkaan, se arvioi termejä
maahanmuuttajakeskittymä, kantaväestö ja valkoinen pako sekä niiden toimivuutta Suomessa.
Kansainvälisessä keskustelussa Tom Slater (2013) on arvioinut naapurustoefektitukimusta. Slateria
mukaillen esityksen pääväittämiä ovat, että naapurustoefektitutkimuksen riskinä ovat mm. asuinalueiden
välisten erojen korostuminen ja tiettyjen alueiden stigmatisoituminen. Suomalaisessa asumistutkimuksessa
olisi korkea aika vastata aiemman tutkimuksen puutteeseen liittyen nykypäivän asumista määrittäviin maa- ja
asuntopolitiikkaan.
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Asunnottomien itäsuomalaisten nuorten arki
Terhi Halonen, Itä-Suomen yliopisto (terhi.halonen@uef.fi)
Pidämme asumista ja kotia itsestäänselvyytenä. Harvemmin, jos koskaan pysähdymme miettimään millaista
elämämme olisi, jos meillä ei olisi kotia tai asuntoa, missä elää elämäämme. Mutta, asunto ei ole meille
kaikille itsestäänselvyys. Viime vuonna 2013 Suomessa oli tilastointihetkellä asunnottomia 7500 henkilöä ja
heistä asunnottomia nuoria alle 25-vuotiaita oli 1862, eli joka neljäs asunnoton oli nuori. Jokaisen tilastollisen
numeron takana on ihminen ja 1862 asunnottomalla nuorella on joskus ollut koti ja asunto. Millaista on
heidän elämänsä nyt? Väitöskirjassani keskityn suomalaisen unelman kääntöpuoleen, sen nurkan taakse,
asunnottomien itäsuomalaisten nuorten arkeen. Tutkimuksessani olen kiinnostunut tietämään, mistä ja miten
asunnottomien itäsuomalaisten jokapäiväinen elämä rakentuu ja miten arjenmielekkyys tai -mielettömyys
syntyy. Millaisia ovat asunnottoman nuoren arjen rutiinit ja miten ne asettuvat yhteiskunnallisiin – julkisiin,
puolijulkiseen ja yksityisiin – tiloihin, paikkoihin ja aikarytmeihin? Tutkimukseni painottuu myös nuorten arjen
toimijuuteen: millaisena yhteiskunnan eri viranomais- ja toimijatahot näkevät ja kokevat asunnottoman
nuoren ja millaisina nuoret itse näkevät itsensä ja asemansa erilaisilla yhteiskunnallisilla areenoilla?
Tutkimusmetodologia on etnografia – Malinowskin (1922) sanoin ”etnografinen tutkimus hahmottaa aluksi
vieraalta näyttävän elämänmuodon sisältä päin, tavoittaa sen sisäisen logiikan, se saattaa samalla
pirstoneiselta ja järjettömältä näyttävään todellisuuteen järjestystä.”
Tutkimukseni tavoitteena on saada esille asunnottomien nuorten arjen logiikka, merkitysmaailmat ja niihin
kiinnittyvät toiminnat sekä kertoa nuoren omin sanoin, millaiselta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta näyttää
ja tuntuu, kun elää asunnottoman nuoren näkymätöntä arkea yhteiskunnan julkisissa tiloissa. Jotta olen
saanut asunnottomien nuorten pirstonaiselta ja järjettömältä näyttävästä elämästä käsitystä, olen ollut
vuoden informanttieni oppilaana jakamassa heidän arkeaan ja tällä opintomatkallani aion vielä jatkaa tämän
vuoden. Tämän esityksen painopisteessä ovat yhteiskunnalliset ja yksityiset aikarytmit ja tilat ja se, miten
näiden yhteen nivoutuminen mahdollistaa tai rajaa asunnottoman nuoren jokapäiväistä elämää.
Ikääntynyt kerrostalolähiö – eläkeläisnaisten kokemuksia
Antti Wallin, Turun yliopisto (antti.wallin@utu.fi)
Suomi ikääntyy, mutta jotkut asuinalueet ikääntyvät toisia nopeammin. Asuinalueiden taloudellisesta ja
etnisestä eriytymisestä on keskusteltu runsaasti, mutta ikääntyvien alueellista eriytymistä ei ole paljoa
tarkasteltu. Tässä puheenvuorossa esittelen porilaista Sampolan kerrostalolähiötä, jonka asukkaista jo 46
prosenttia on eläkkeellä. Sampola on ollut tyypillinen kerrostalolähiö, jonne työläiset muuttivat 1970-luvun
kiivaan kaupungistumisen aikana. Nyt tilanne on toinen. Asukasluku on vähentynyt ja eläkeläisten osuus
moninkertaistunut. Miten uusi Sampola on tuotettu ja minkälainen sosiaalinen ympäristö on ikääntynyt
asuinalue – erityisesti eläkeläisnaisten kokemana?
Puheenvuoro perustuu vielä keskeneräiseen tutkimukseen, jossa tarkastelen Sampolaa sosiaalisena
ympäristönä erityisesti eläkeläisnaisten näkökulmasta. Aineistoa eläkeläisnaisten sosiaalisen ympäristön
tulkintaan olen kerännyt tilastoista sekä haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. Tulkinnan apuvälineenä
hyödynnän Henri Lefebvren (1991/1974) tilan sosiaalisen tuottamisen käsitteitä. Sampola koettuna
elinympäristönä rakentuu arkisten käytäntöjen ja rakenteellisten tekijöiden vuorovaikutuksessa.
Haastattelut toteutettiin paikallisella asukastuvalla, joka toimii eläkeläisnaisten tuttavaverkoston
solmukohtana. Sen merkitystä korostettiin haastatteluissa, mikä on ymmärrettävää, sillä monen yksinelävän
eläkeläisnaisen muut sosiaaliset verkostot voivat olla suppeat. Eläkeläisnaisten kollektiivisesti tuotettu
mielipide nuorisoa tai kaljaporukoita kohtaan lisää jännitteitä. Näin ollen sosiaalinen kontrolli alueella voi
lisääntyä kun eläkeläisten ääni voimistuu. Kuitenkin elämä alueella hiljenee, koska ihmisiä on vähemmän ja
palvelut kaikkoavat. Toisaalta väestön yksipuolistuessa seuralliset piirit lisääntyvät kun saman tilanteen
omaavilla ihmisillä on runsaasti aikaa viettää keskenään. Usean kaupunkilaisen mielikuvissa alue kantaa
edelleen huonoa mainetta, mutta asukkaat eivät väitteitä hyväksy. Sampola asuinalueena tuskin on
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Suomessa poikkeus. Väestön ikääntyminen tulee väistämättä vaikuttamaan kaupunkitiloihin ja niiden
sosiaalisiin käytäntöihin.
Tutkimus on osa laajempaa Ara:n rahoittamaa Porin lähiöiden tutkimushanketta, jota teemme Turun
yliopiston Porin yksikön kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksella. Tutkimus nivoutuu osaksi
sosiologian väitöskirjatyötäni, jota teen Tampereen yliopistolle.
Asuntopoliittinen murros aikalaisten haastatteluissa
Hanna Kettunen, Turun yliopisto (hanna.kettunen@utu.fi)
Asuntopolitiikalla on Suomessa sanottu olevan marginaalinen asema muuhun politiikkaan verrattuna. Lisäksi
suomalaista asuntopolitiikkaa on kritisoitu lyhytnäköisyydestä. Toisaalta valtion ja kuntien harjoittama
asuntopolitiikka on noussut taas keskusteluun muun muassa asumisen korkeiden kustannusten muodossa.
Suomalaisen asuntopolitiikan merkittävimpiä suunnanmuutoksia on vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
vuokrasääntelyn purkaminen 1990-luvun alkuvuosina. Sääntelyn purku toteutettiin kolmessa ei vaiheessa
vuosien 1990-1995 aikana Holkerin ja Ahon hallitusten toimesta.
Vuokrasäännöstelyn ja –sääntelyn eri muodot olivat Suomessa vaihdelleet sota-aikana ja sodan jälkeisinä
vuosina. Vuodesta 1974 voimassa ollut vuokrasääntely asetti kriteerit vuokrien määrille sekä sallituille
vuokrankorotuksille. Lisäksi sääntelyyn liittyi vahva vuokralaisen irtisanomissuoja. Vuokrasääntelyyn
kohdistui kritiikkiä erityisesti siksi, että sen sanottiin aiheuttavan yksityisten vuokra-asuntojen poistumista
vuokramarkkinoilta. Kun vuokrasääntely purettiin, vuokran ja vuokrankorotusten määrittely vapautui ja
vuokrasuhteen irtisanominen mahdollistui lakiin kirjattujen irtisanomisaikojen puitteissa. Vuokrasääntelyn
purkaminen teki Suomesta eurooppalaisessa kontekstissa poikkeuksellisen maan, sillä monissa muissa
Länsi-Euroopan maissa jonkinasteinen vuokrasääntely on edelleen käytössä.
Vuokrasääntelyn purkua voidaan ajatella tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottuna tapahtumana, johon
vaikuttivat muun muassa silloiset poliittiset voimasuhteet sekä asuntopoliittiset tarpeet. Esittelen
työryhmässä alkuvaiheessa olevaa tutkimusta, joka on osa suomalaisen asuntopolitiikan muutosta
käsittelevää väitöskirjaa. Olen haastatellut 1990-luvun alun asuntopolitiikassa ja lainvalmistelussa mukana
olleita ministereitä, kansanedustajia ja viranhaltijoita. Haastattelut ovat tuoreita, vuosien 2013-2014 aikana
tehtyjä. Haastateltavia pyydettiin kertomaan omista tunnelmistaan ja mielikuvistaan silloisesta
asuntopolitiikasta ja sääntelyn purkuun vaikuttaneista tekijöistä. Tarkastelen haastattelujen kautta, kuinka he
kuvaavat Suomen asuntopoliittista tilannetta ja vuokrasääntelyn purun prosessia 90-luvun alussa. Pohdin,
miltä 1990-luvun alun tilanne näyttää tämän päivän perspektiivistä käsin ja miten 20 vuoden takaisia
tapahtumia haastatteluissa tuotetaan. Haastattelut kertovat tarinaa asuntopolitiikan teosta: neuvotteluista ja
ristiriidoista, laman vaikutuksista, ideologisista kysymyksistä ja kompromisseista. Haastatteluiden perusteella
vuokrasääntelyn purkuun liittyi poliittista vääntöä ja erilaisten intressien yhteensovittamista.

2. DESIGNED SOCIETY
Coordinators: Veera Kinnunen (veera.kinnunen@ulapland.fi) and Anu Valtonen (anu.valtonen@ulapland.fi),
University of Lapland
In recent years, social sciences have witnessed a growing interest in the material dimension of the social. As
a result, novel theoretical and methodological approaches are emerging to examine the role of objects,
materials and non-human entities in multiple areas of social life. The materialistic lens, which draws from
various disciplinary sources, has significantly contributed to new ways of thinking many basic concepts of
social theories, such as agency, body, space – and design. In the treatise of our workshop, the designed
mundane objects and spatial arrangements do not only form the background for everyday lives of humans,
but they also actively shape the way life is lived. Accordingly, when artifacts, services and spatial settings are
designed, also social relations, practices and ways of thinking and talking are being designed. Thus, to us, to
design means to rearrange relations between humans, visions, places and things, and when things and
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processes are designed, new ensembles and arrangements are thereby created, shaping in turn each of the
constituent actors. Seen this way, design is highly political activity as it shapes and conditions forms of social
life and attendant power relations. For example, the design of a domestic twin bed shapes the way familial
relations are expressed and enacted as the material form of the bed suggests that it is acceptable, and even
expected, that parents sleep next to each other but not children.
To further nurture this emerging debate the Designed Society -workshop seeks to bring together researchers
from various fields sharing an interest in the reciprocal relationship between materiality, design and society.
In particular, the entanglements of materiality and sociality, and that of the human–non-human relations lie at
the center of our workshop. We invite doctoral and postdoctoral scholars to submit their papers that may
deal with various topics – such as art, design, architecture, technology studies, arctic studies, tourism, body,
organizations, consumer culture, marketing, etc. – and be approached from various theoretical perspectives
ranging from ANT to STS, practice theories, new materialism, material culture studies and cultural history.
The Designed Society workshop is organized by the multidisciplinary DeSo research network hosted by the
University of Lapland.
ABSTRACTS:
Constructing sound –
The role of acoustics in the construction project of the Helsinki Music Centre
Aino Alatalo, University of Helsinki (aino.alatalo@helsinki.fi)
Following the planning and construction of the concert hall of the Helsinki Music Centre, this paper examines
the process of building and negotiating “a good sound” (see Thompson 2002). Music Centre’s acoustics,
defined here as the combination of material conditions given to the sound and the sound itself, are traced
from a mere idea to combine the joint interests of Sibelius Academy, Radio Symphony Orchestra and
Helsinki Philharmonic Orchestra in the early 1990’s to a ready-built object in the form of a concert hall on
inauguration of the Music Centre in August 2011 (see Latour 1996). Taking the approach of actor-network
theory, acoustics as a technology is viewed in this paper as an assemblage of heterogeneous elements,
constituting of both human and non-human actors. These associations of different elements are considered
to make technologies durable – to keep them together. (See e.g. Callon 1986; Latour 1996; Mol 2010.)
Drawing from this notion, the main question of the study is: how is acoustics assembled and how, in the
same process, does it assemble us. Thus, I explore not only the human actors building the acoustics, but
acoustics is considered as the object assembling the collective.
The analysis is built on three datasets: documents, newspaper articles and expert interviews conducted to
the representatives of the organisations that played a part in the construction of acoustics. It is argued that
during the construction process acoustics itself appears as an active participant in the negotiations of the
sound and not just as a passive target of action produced by its surroundings (see Mol 2010; Pyyhtinen
2013). In this sense, as a part of the construction project, acoustics entailed a tension: it was simultaneously
an actor, basis for and a result of action. The paper is based on my master’s thesis accepted at the
University of Helsinki in January 2014.
Mutant biological objects –
Material and symbolic changes in the context of a biological controversy
Jose A. Cañada, University of Helsinki (jose.a.canada@helsinki.fi)
In September 2011, Ron Fouchier announced that, by using genetic engineering techniques, his team had
been able to make the long time feared HPAI Virus H5N1 transmissible among mammals. This created a
controversy that flooded scientific journals and general media during almost one year. The discussion was
deeply enmeshed in the context provided by biosecurity controversies, which have been growing since 2001,
when the post 9/11 Anthrax letters attack took place in the US. Using the novel theoretical and
methodological approach provided by the bio-objects framework, I have analyzed how material changes in
the genetic structure of the virus have a very visible influence in the social and symbolic milieu that
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surrounds it. The controversy can be understood under two complementary dimensions: a material and a
symbolic one. Together, both dimensions form the bio-objectification process. While the changes carried out
on the virus are material, the consequences of such biotechnological labor become relevant when analyzed
under the light of previous discourses on biosecurity. The modified object goes through a change of identity,
which results in a “new” object that needs to fit in an existing set of social relations. In order to do that, it
enrolls an array of institutions and social actors coming from disparate origins. By doing this, the way we
categorize the world and its boundaries is rethought. Species boundaries and the human/animal interface,
the differentiation between natural and manmade or the relations between diverse fields and their
rationalities of thought are some examples. But the effect of the virus is not only centrifugal as its own value
as an object is also submitted to change. I argue that the bio-objectification approach allows us to think in a
very clear manner about the influence of biotechnological labor in the relations that govern our society.
Train writing under control and the concept of graffiti media
Malin Fransberg, University of Tampere (Fransberg.Malin.S@student.uta.fi)
The presentation deals with graffiti writers, who pursue to paint graffiti on trains, and their relationship to train
systems, which organizes the schedules of their everyday life. The development of this relationship has faced
new aspects after the Finnish train company VR and the city of Helsinki declared zero tolerance on graffiti in
1998, which operated through the “Stop töhryille”- project. During ten years the project was working actively not
only to remove all graffiti from the urban space, but also to criminalize various acts related to graffitisubculture,
such as carrying spray cans in public space and stopping legal graffiti exhibitions. The project ended 2008,
though VR have announced, that zero tolerance against graffiti is still the policy of the company. This means
that graffiti painted trains will be removed from traffic as fast as possible. For a graffiti writer this means limited
possibilities to catch up the painted train in traffic for photographing. The graffiti writer will therefore study very
closely the system of trains and its schedules of different units running on different train lines, the design of
different depots, with its worker shifts and train models. In time, this will affect graffiti writers’ routines of
everyday life, thinking and moving in urban space by the knowledge of train systems.
The presentation aims to submit the notion of subcultural capital in a perspective of graffiti writers painting
under control. Subcultural capital is here constructed through knowledge of how to paint trains, minimizing
the risk of being caught and how to picture graffiti in traffic. The knowledge is gained through the specific
interaction between graffiti writers and the trains running on the tracks. The amount of the work for a single
action of painting increases also the value and the need for a proper picture of the graffiti, which is
publishable for graffiti media. The formation of fame, which in contemporary is more constructed through
graffiti media, gives not only a known name for the artist per se, it will also increase other graffiti writers
knowledge about what is happening in the subculture. The presentation is attached to my doctoral
dissertation, which from a cultural criminological perspective and through ethnographic methods studies the
dynamics of graffitisubculture and zero tolerance policies.
Sociality of divesting things
Veera Kinnunen, University of Lapland (veera.kinnunen@ulapland.fi)
The starting point of this presentation is the realization that divesting is socially and culturally just as
meaningful as appropriation. It has been estimated that an average Finnish family owns approximately
10.000 to 50.000 individual items. In addition to necessary household items any average family owns a
multitude of different things, for example, books, toys, music, computers, games, sporting equipment and
shoes and clothes to suit four different seasons. This ever-accumulating amount of “stuff” is an integral but
often invisible part of our contemporary way of life. However, keeping the stuff invisible requires constant
handling – e.g. dusting, storing, washing, ordering and sorting out. Living with things also constantly
produces all sorts of material surplus, which is just as routinely taken care of and made invisible via various
conduits such as waste bin, garage or a flea market. The focus of this paper is on this process of divesting
unwanted things.
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Disposing of things is usually done in a highly routinized manner which escapes attempts to analyze it. It
becomes momentarily visible if the taken for granted wasting routines are broken. In this paper moving
house is taken as a rupture point from which it is possible to scrutinize the acts of divesting.
The theoretical and methodological starting point of the study is the Latourian principle that artifacts are not
merely passive backgrounds of our lives or carriers of ascribed meanings but they also actively shape our
social lives and practices. Following Bruno Latour´s thinking the “social” is largely composed of the objects
around us. Therefore, by sorting out things; divesting, storing and keeping; people are simultaneously
attempting to order and manage their relation to people, time and places.
The paper is based on an on-going doctoral research.
Designing kids: materialities in children’s everyday lives
Elina Paju, University of Helsinki (elina.paju@helsinki.fi)
In my presentation I explore the ways in which different materialities shape the contemporary, especially
Nordic, child. From materiality of their bodies to furnishing of the specific spaces designed for them and to
the clothing made for them, to be a child is profoundly shaped by materialities, both human and non-human.
The artefacts surrounding a child in her/his everyday life bear an ethos of what a desirable child should be
like. The possible usages of the artefacts are inscribed in them: the new materials of children’s outdoor
clothing allow them to play outdoors whatever the weather may be. Thus, in the Nordic context, this child is
brisk and active – at least outdoors. The child is also clearly gendered. Moreover, the artefacts direct action
and communication between people. One example of this is how clothing designed for girls, but also their
design of hair, require more help and consequently attention from adults than those of boys. Children differ
from adults in their physical size which is reflected in the furniture designed for children and adults alike.
Materialities construct and re-construct the division between adults and children.
The materialities of children’s everyday lives offer the children paths towards other people, to communication
and sociality, but at the same time they operate in including some whilst excluding others. The materiality of
the artefacts allow for a certain perception and experience of the world. In this way, the materialities of the
world actively shape the human self, whether that of a child or of an adult. The presentation is based on an
ethnography with 3–7-year-old children in one children’s day care centre in southern Finland.
“A bed of one’s own”: re-designing the female sleeping body
Anu Valtonen, University of Lapland (anu.valtonen@ulapland.fi)
While Virginia Woolf famously focused on ‘a room of one’s own’ in developing her feminist argument, the
focus of this paper is on ‘a bed of one’s own’. The intent of the paper is not to promote female privacy or
creativity, but rather, to look at the woman sleeping in the bed with the desire to see how it might enrich
theories on the body and gender in the context of critical cultural research. In the prevalent disciplinary
discourse and practice, such a body lying in the bed stands out, actually, as rebellious, as one that swims
against the current. This is because it is the active, alert, and waking body – often in an upright position –
that to date has occupied an unquestioned privileged status as the body to be theorized and empirically
investigated in social research (for an exception, see Valtonen and Veijola, 2011). This academic habit
reflects the dualistic and hierarchical style of thinking that has haunted western people for centuries: the
primacy of life and existence is granted to wakefulness. As a result, the sleeping body escapes, more or less
automatically, from the view when theories on the body and gender are developed. This paper focuses on
discussing on how cultural stories and figures, such as Sleeping Beauty, represents, and designs, the female
sleeping body, making also references to the way these stories have been rewritten and redesigned both by
scholars and artists. To close, the paper scrutinizes the benefits of taking the problematic figure of the
female sleeping body seriously in developing feminist theory and politics.
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Mobile neighbouring
Soile Veijola & Petra Falin, University of Lapland (soile.veijola@ulapland.fi; petra.falin@ulapland.fi)
Tourism is praised in social, economic and political analysis for bringing wealth and employment to regions and
recuperation for visitors yet often also criticized as being emblematic of the most unsustainable ideologies and
economic arrangements of contemporary life in that it promotes individualistic desires and economic interests at
the expense of the environment, social relations and cultural values, especially in poorer societies. As a political,
social, economic and ecological global force tourism entails a quandary: How is the tourist desire ‘to get away
from it all’, as part of mobilized consumption patterns, to be reconciled with the demands of combating the
ecological crisis as well as fighting the cause of global change for a more just world in the future?
The paper at hand theorizes the tourist dwelling at a conjunction of philosophy, social theory, tourism research,
architecture and design in order to find a conceptual framework for responsible and creative forms to realize
tourist dreams of ‘the good life’. We focus on encounters between tourists, asking: What kind of coexistence does
the design of the tourist dwelling afford tourists? The main conclusion drawn from the theoretical analysis is that
the tourist dwelling needs to be un-designed by a novel conceptual approach to reach its potential in the future
forms of dwelling-nearby with strangers. A novel theoretical conceptualization of mobile neighbouring is put forward
as an ethical ontology and materialized sociality that will pave a way for the post-host-guest societies of tomorrow.
Breaking the boundaries of body and landscape —
Concepts of micro and macro spaces in exploring the arctic
Joonas Vola, University of Lapland (joonas.vola@ulapland.fi)
Unoccupied research spacecraft Pioneer 10 and 11 carried golden plaque with carved human images, where the
Voyager 1 and 2 had a golden record containing pictures and sounds from Earth, intending to combine a time
capsule and interstellar message. Representations of human figures and landscape as simulative forms coded in
inorganic material where transferred to an environment where their organic forms could not exist. Furthermore
these spacecraft where not only preserving culture but in a very concrete way defining culture as transportable
micro spaces. Also the Arctic appears to be Ultima Thule, a distant place located beyond the borders of the
known world. As the spacecraft where carrying simulative human beings and landscapes enabling them to reach
what physical human bodies could not, the micro scale imitations of the selected forms of macro spaces enable
people to reach their perceptions and experiences to the Arctic environments. These technologies are the
outcome of the genealogies of labor emerging in the bodies of us, others and beings as adapting, suffering and
sacrifice. Arctic case studies are, document film Aranda (2011) and presentation given by Innu First Nation
representative Anne-Marie André (18.9.2012 Rovaniemi). In Aranda, ice-reinforced multidisciplinary marine
research vessel, research objects are the material surroundings narrowed to instruments maintaining the physical
conditions of the bodies: saddle chair and treadmill, instrumental genealogies of human–animal relation, and
industrial production. Case study on André’s childhood experiences on state school’s architecture and educational
items focuses on the conflict between the colonial and indigenous material culture: circular and rectangular forms.
These case studies express the forms and ways how micro spaces interpret and imitate macrocosm, and how
they carry the potentiality to expand the forms of life but at the same time carry the heritage and threat of violence,
suffering and death.

3. ENVIRONMENTAL SOCIOLOGY - PARTICIPATION IN ENVIRONMENTAL
GOVERNANCE
Coordinators: Lauri Rantala (lauri.rantala@oulu.fi), Simo Sarkki (simo.sarkki@oulu.fi) and Timo P.
Karjalainen (timo.p.karjalainen@oulu.fi), Thule-institute, University of Oulu
Environmental governance and sustainable natural resource management are in transition. Whether it is
governing of salmon fisheries, groundwater, forests, reindeer herding or nickel mining, the events frequently
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lead to disputes and the primary goals are not often achieved. The rational model of planning and decisionmaking has been in crisis since the late 1970s, and recently the growing requirements for environmental
protection and nature conservation, better access to information, local actors’ awareness of their own rights,
as well as the growing lay expertise, have created unresolved challenges to environmental governance.
In response to these challenges, there is a growing interest on participatory methods in environmental
planning and decision making, which are characterized by trust, learning and flexibility. Participatory or
collaborative methods bring together the people from different fields and professions for cooperation over the
formal ways of doing. Even though there is a growing body of success stories, many challenges still remain.
For example, why are local people in some cases fully willing to participate in assessment or planning
process and at other cases not? Only the fact that environmental issues are extremely difficult to control and
predict undermines the credibility of science and experts in environmental governance.
In environmental sociology working group will be discussed - in line with the general theme - in which
conditions collaboration and networks can emerge, how to achieve mutual understanding and trust between
the local people, corporations, officials and scientist, and furthermore, how to integrate and elaborate the
knowledge, values and interests in a particular decision making context. All kind presentations on
participatory methods and underlying motivations to collaborate, conflict management and the interplay of
knowledge, values, interests and trust in environmental and natural resource governance are welcomed.
ABSTRACTS:
Focus groups in studying the challenges of research 
implementation continuum in voluntary biodiversity conservation
Anna Salomaa, Ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto & Riikka Paloniemi, Suomen Ympäristökeskus
The phenomenon, that the science is not directly translated into policies and implementation, is known as
researchimplementation gap. When implementing scientific information using voluntary policy instruments,
which have recently become more common in the arena of nature conservation policy, acceptability of
conservation is increasing. Increased acceptability, however, doesn’t necessary mean increased
effectiveness of conservation. The effectiveness requires careful planning, properly targeted knowledge and
dialogue between participants.
In Finland, voluntariness has been emphasized through the Forest Biodiversity Programme METSO. The
METSO is planned to halt the ongoing loss of biodiversity in southern Finland and is built on involving private
landowners in conservation. Forest owners offer sites that are evaluated against ecological criteria and
owners get full financial compensation for conserving areas.
In research project Knowledge, communication and targeting of biodiversity conservation (TIKO), we study
empirically researchimplementation gap in the METSO programme. The data is planned to be collected via
interactive focus group discussions dealing with bottlenecks and solutions, and in demo excursions. As
outcome, we aim to build a synthesis of how biodiversity counselling and dialogue between landowners and
other actors could be improved through knowledge and its targeting.
In this paper we study based on literature, what are the strengths and weaknesses of participatory research
methods, especially focus groups, in analyzing the researchimplementation gap and overcoming it through
collaboration between different actors?
We argue that focus groups are a good method to identify problems and solutions in an instrument that calls
for collaboration. While the focus group facilitates interaction between group members, for example,
questions and answers with an argument, it builds social capacity by integrating the viewpoint of the each
participant to the group level knowledge. However, the challenge of the focus groups is the limited number of
people that can be involved in a group.
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Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteet ja mahdollisuudet Suomen maatiloilla
Riitta Savikko, MTT Kasvintuotannon tutkimus (riitta.savikko@mtt.fi), Hanna Mäkinen, Karoliina Rimhanen,
Sari Himanen
Ilmastonmuutos koskettaa tänä päivänä jokaista, mutta sen vaikutusten suuruuden ja niiden ajoittumisen
epävarmuus tekee siihen valmistautumisesta haastavaa. Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) –
tiedonvälityshankkeen tavoitteena on jakaa käytännönläheistä tietoa ja lisätä maaseutuyrittäjien, neuvojien,
viranhaltijoiden ja tutkijoiden välistä keskustelua ilmastonmuutokseen varautumisesta. Hanke on järjestänyt
vuosina 2012–2014 ympäri Suomen 12 työpajaa, joissa asiantuntija-alustusten avulla yhteensä 250
osallistujaa on ollut mukana keskustelemassa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteista ja
mahdollisuuksista. Työpajojen teemoina ovat olleet mm. maan rakenteen merkitys sään ääreistyessä,
maaseudun uusiutuvan energian potentiaalit, lannan ja kierrätysravinteiden tehokas hyödyntäminen, peltojen
hiilinielut ja satovarmuuden parantaminen seos- ja sekaviljelyllä. Esitelmässä esitellään työpajojen
keskusteluosioissa ja palautelomakkeissa esiin nousseiden ilmastonmuutokseen varautumisen haasteiden ja
mahdollisuuksien alustavaa laadullista analyysiä.
Ilmastonmuutokseen sopeutumisen mahdollisuuksien nähtiin tilatasolla ponnistavan maaseutuyrittäjien
kokeilunhalusta ja tieto- ja osaamispohjasta. Sopeutumiseen koettiin saatavan eväitä viljelijöiden ja
neuvojien yhteistyöstä, jonka kautta uusia toimintatapoja saadaan vietyä käytäntöön. Suomessa
käytettävissä olevat uusiutuvat luonnonvarat ja vakaa yhteiskunta nähtiin maaseudun vahvuuksiksi
ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin vastaamisessa.
Haasteena ilmastonmuutokseen varautumisessa toimijat pitivät maaseutuyrittäjien keskinäisen yhteistyön
vaikeutta. Tulevaisuususkoa latistivat kokemukset siitä, että viljelijän työtä ei yhteiskunnassa arvosteta.
Työmäärä ja byrokratia koettiin välillä valtaviksi ja silloin tulevaisuuden ja ilmastokysymysten pohtiminen
voitiin nähdä uuvuttavaksi lisätyöksi. Maatalouden epävarma kannattavuuskehitys, puute investointeihin
tarvittavasta pääomasta ja maaseutuväestön ikääntyminen vaikeuttivat toimijoiden mielestä tulevaisuuteen
varautumista. Poukkoileviksi koetut maatalous-, ilmasto- ja energiapolitiikka aiheuttivat turhautumista ja
pelkoa tilan toiminnan muuttumisesta kannattamattomaksi. Monet työpajojen nuoret yrittäjät ovat kuitenkin
olleet hyvin valistuneita ja kiinnostuneita tilansa kehittämisestä; he kokivat omat mahdollisuutensa vaikuttaa
kannattavuuteen myös suurempina.
Työpajojen annin ja kirjallisuuden pohjalta esitämme, että tulevaisuususkoa ilmastokysymysten
ratkaisemiseksi voidaan luoda yhteistoiminnallista oppimista edistävällä ilmastoviestinnällä ja
vuorovaikutteisella ilmastokeskustelulla, yhteistyöverkostojen luomisella ja kasvattamalla ennakoivan
sopeutumiskyvyn tietotaitoa. Suomessa, maaseutuvaltaisena maana on erittäin tärkeää valmistautua tuleviin
muutoksiin niin, että huomioidaan paikalliset olosuhteet ja riskit ja varautumisvaihtoehtoja pohditaan yhdessä
maaseudun toimijoiden kanssa.
Participation in environmental governance –
from negotiating over space towards mediation between practices
Sanna Hast, University of Lapland (sanna.hast@ulapland.fi)
The modern mining industry, nature-based tourism, forestry, reindeer herding, subsistence livelihoods (berry
picking, hunting, fishing etc.), recreational use and nature conservation are all forms of land use present in
northern Finland. The practices, aims and interests of said land-users, are often overlapping and sometimes
conflicting; the challenge and demand for a sustainable natural resource politics is pressing and continuous.
Despite the increase of different participatory planning processes conflicts over land and natural resource
use persist. Furthermore, active locals often seem to prefer other means of participating to the official legal
frameworks.
The last few years have been referred to as the new “mining-boom” in Finland. Despite the extensive EIA
processes and long-span collaboration with local interest groups, the mining projects in northern Finland
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have not advanced without a variety of complications and even strong opposition from particularly naturebased tourism entrepreneuers. This paper looks at three different cases of modern mining projects situated
in areas of nature-based tourism in northern Finland.
I argue that the key to understanding the motivation behind participation or lack of participation lies in
understanding the core of the disputes in itself. The paper draws attention to how different natural resources
are constructed, represented and reproduced in the practices and discourses of different livelihoods.
Practices (and knowledge connected to practices) sustain and renew the natural resources in question and
under exploitation. Understanding those potentially conflicting practices, in particular places and
environments, is essential for a successful participatory planning process. This is also the key to reducing,
governing and avoiding unnecessary local level conflicts.
How science makes environmental problem disappear –
The case of Rokua groundwater conflict
Lauri Rantala (lauri.rantala@oulu.fi), Timo P. Karjalainen (timo.p.karjalainen@oulu.fi),
Simo Sarkki (simo.sarkki@oulu.fi), Thule-institute, University of Oulu & Pekka Rossi, Department of Process
and Environmental Engineering, University of Oulu (pekka.rossi@oulu.fi)
The water levels of Rokua esker aquifer, which is one of the largest groundwater bodies in Finland, have
been declining dramatically in last decades. The reason for the decline has been unclear, which has resulted
in accusations toward forestry, peat extraction and water pumping. Since 2008, local stakeholders, officials
and the University of Oulu started to collaboratively investigate the causes of the problem and sustainable
policy option with the help of multi-criteria decision analysis (MCDA). A participatory MCDA approach has
been used successfully in complex environmental disputes.
The first results of hydrological study indicated that the main cause for the decline was ditches made for
peatland drainage. Hence, and with the help of the MCDA method, the active restoration of the ditches was
widely supported as it would improve the ecological state, recreation value and tourism attractiveness in the
area. However, the final groundwater model unexpectedly stated that the groundwater level variation in
Rokua is mainly natural, caused by the climate conditions, and the restoration of ditches might only have
minor impact on groundwater levels. The new scientific model, predicted increased precipitation in future and
the avoidance of new drainage ditches suggest that the problem might dissolve with time. Furthermore, the
water levels suddenly rose up due to the rainy weather and made the whole environmental problem
concretely disappear.
The case of Rokua interestingly shows the socially constructed side of knowledge, but also the importance of
science in environmental decision making – without adequate knowledge the policy action would inevitably
fail. It also illustrates the much contested dynamic between knowledge, values and interests in
environmental decision making. The values and interests are not “out there” waiting to be recognized, but
rather able to evolve with new input and learning. Thus, analytic-deliberative methods, such as participatory
MCDA, in planning and decision making can effectively improve the dialogue and help reach the consensus
among stakeholders.

4. HAJOTTAVA JA SITOVA: VÄKIVALTA JA VÄKIVALTARIKOLLISUUS YHTEISÖISSÄ
Koordinaattorit: Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto (suvi.ronkainen@ulapland.fi) ja Päivi Honkatukia,
Tampereen yliopisto (Paivi.Honkatukia@uta.fi)
Väkivallan tekeminen rikkoo yhteisöllisiä siteitä. Väkivallan kokemus horjuttaa kokemusta yhteisöstä ja
toisista ihmisenä suojana. Väkivallan tekeminen on (rauhan oloissa) väärin tekemistä eikä väkivalta ole mikä
tahansa valinta. Väkivalta muuttaa jotain väkivallan tekijöissä itsessään. Rikkooko se heissä sidoksia
yhteisöön, luoko se sidoksia taas johonkin muuhun ryhmään? Mihin väkivallan tekeminen liittää ja mistä se
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irrottaa? Onko väkivallan yhteisöä rakentavista merkityksistä mahdollista keskustella nykytilanteessa, jossa
toleranssi väkivaltaa kohtaan madaltuu jatkuvasti? Väkivalta ja yhteisö voivat ovat myös erityisen hankala
yhtälö. Väkivallan yhteisölliset selitykset voivat olla stereotyyppisiä, tiettyjä yhteisöjä ja niiden jäseniä
leimaavia tai jopa rasistisia, kuten kunniaväkivallasta puhuttaessa, jossa voidaan sortua sosiaalisten
ongelmien kulttuuristamiseen tai rodullistamiseen. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki tutkimukset, jotka
käsittelevät väkivaltaa – sen kokemista tai tekemistä – ja yhteisöä sekä yhteisöllisyyttä. Toivomme kuitenkin,
että puheenvuoroissa sivuttaisiin tavalla tai toisella seuraavia, uudenlaista näkökulmaa avaavia kysymyksiä:
Miten väkivallan yhteisöllisyyttä pitäisi ymmärtää ja jäsentää? Millaisia muotoja tämä dynamiikka saa? Miten
väkivaltaisille teoille haetaan mieltä? Miten yhteisölliset sidokset korjataan?
ABSTRAKTIT:
Väkivaltatapauksen kokeminen paikallisyhteisössä:
arkeen palaamisen ja muistamisen prosessit
Johanna Nurmi, Turun Yliopisto (johnurm@utu.fi)
Kriisien ja katastrofien on usein katsottu johtavan tilapäiseen yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden
vahvistumiseen, jonka avulla kriisin kokenut yhteisö pääsee tapahtuneen jälkeen jaloilleen. Toisaalta äkilliset
kriisit myös aiheuttavat konflikteja ja sitä kautta potentiaalisesti hajottavat tapahtuman läpikäyvää yhteisöä.
Pohdin alustuksessani äkillisen väkivaltatapauksen kokemista paikallisyhteisöissä. Esimerkkitapauksina
analysoin Jokelassa (2007) ja Kauhajoella (2008) tapahtuneita koulusurmia. Tarkastelen näiden
paikkakuntien asukkaiden laadullisten haastatteluiden pohjalta solidaarisuuden ja konfliktien vuorottelua
osana koulusurmien jälkeisen arkeen palaamisen ja muistamisen prosesseja. Näillä prosesseilla oli sekä
Jokelassa että Kauhajoella yhteisöä sitovia ja hajottavia seurauksia. Nopea arkeen palaaminen sekä
toisaalta julkiset suru- ja muistelurituaalit muodostavat kaksi erilaista polkua massaväkivallan jälkeisessä
tilanteessa. Näiden kahden prosessin vuorovaikutus on keskeisessä roolissa ihmisten pyrkiessä
ymmärtämään kotipaikkakunnillaan tapahtunutta väkivaltaa. Niiden avulla yksilöt paikantavat itsensä osaksi
väkivaltaisen kriisin kokenutta yhteisöä, sekä osaksi tiettyjä ryhmiä ja tiettyjä tapahtumia tulkitsevia
kertomuksia. Keskenään kamppailevat tulkinnat ovat osa äkillisen väkivaltatapauksen jaettua kokemusta ja
sitä koskevaa sosiaalista muistia. Jaetut kokemukset ja narratiivit luovat solidaarisuutta ja vahvistavat
yhteisöä, mutta samalla eri tulkinnat tapahtuneesta ja niihin liittyvät ristiriitaiset intressit aiheuttavat konflikteja
ja nakertavat yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä työntävät joitakin yksilöitä tai ryhmiä yhteisön marginaaliin
tai sen ulkopuolelle.
”Se on tän työn juttu ja kannattaa saman tien unohtaa” – väkivalta- ja uhkatilanteet myymälätyössä
Sara Lindström, Työterveyslaitos (Sara.Lindstrom@ttl.fi)
Sosiologinen työelämän väkivallan tutkimus on viime vuosina esittänyt, että organisaatioiden johto- ja
esimiesporras vähättelee palvelualan työntekijöiden kokemia ongelmia väkivalta- ja uhkatilanteissa.
Väkivalta- ja uhkatilanteet yksilöidään uhrin kokemuksiksi, eikä niitä nähdä yleisemmällä tasolla työpaikan
ongelmina. Lisäksi johtoportaan arviot siitä, mikä on uhkatilanne ja mikä normaalia toimintaa eroavat
työntekijöiden käsityksistä (esim. Korczynski & Evans 2013; Bishop ym. 2005).
Tässä esityksessä tarkastelen vähittäiskaupassa toimivien esimiesten tapoja käsittää uhka- ja
väkivaltatilanteita kaupan työssä: esiintyykö vastaavaa vähättelyä suomalaisessa myymälätyössä ja miten se
tapahtuu? Alustavan analyysin mukaan esimiehet eivät suoraan vähättele myymälähenkilökunnan
kokemuksia, mutta yksilöivät uhkatilanteita ja niiden seurauksia korostamalla myymälätyöntekijöiden omien
tunteiden hallintaa. Esimiehet vahvistavat normia omien tunteiden hallinnasta työssä ainakin kahdella
tavalla: alleviivaamalla uhkatilanteiden arkisuutta palvelualalla ja korostamalla ideaalia työntekijöiden
henkisestä vahvuudesta. Samalla he peräänkuuluttavat myös tilanneherkkyyttä myymälätyössä: tilanteiden
ennakoinnin ja ilmapiirin tarkkailu näyttäytyvät osana myymälätyön ammattitaitoa. Esitykseni sosiologipäivillä
perustuu haastatteluaineistoon kahdenkymmenenviiden vähittäiskaupan alan esimiehen kanssa.
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Haastattelut on toteutettu Työterveyslaitoksen Esimiehenä kaupan alalla – tutkimushankkeessa vuonna
2013.
Vihapuhe: vallankäyttöä, toiseuttamista ja väkivaltaa
Elina Hakkarainen, Lapin yliopisto, sosiologia (elina.hakkarainen@iki.fi)
Viha on keino sitoa yhteisöjä luottamuksen ohella. Yhteisöjä voi tiivistää jaettu käsitys siitä, ketä vihata. Viha
konkretisoituu vihapuheessa. Arkikielenkäyttöön juurtunut termi vihapuhe kattaa lain mukaan sekä
rangaistavia että rankaisematta jätettäviä tekoja. Vihapuhe on yksinkertaistavaa ja sisältää pyrkimyksen ”me
vastaan muut” –asetelmaan. Vihapuheella on luotu uhkakuvia, korostettu sisäryhmän kiinteyttä sekä
kannustettu sitä toimimaan halutulla tavalla. Vihapuhe voi sitoa ihmisiä yhteen, mutta samalla se myös
työntää ihmisiä pois toistensa luota.
Vihapuheen ydin on ihmisiä kiinnipitävien säikeiden vahvistamisesta tai heikentämisestä. Vihapuheessa
erotteluasetelman korostamisella on monentasoisia vaikutuksia. Yksilötasolla se pyrkii viemään kohteen
ihmisarvon, yhteiskunnassa erottamaan yhteisöjä toisistaan ja yhteiskuntien välillä saamaan aikaan
konflikteja. Tutkimalla vihan sanallisia ilmauksia voimme täsmentää lainsäädännön perusteita, liennyttää
rasismikeskustelua, päästä lähemmäksi ajantasaista konfliktien ehkäisyä ja ylläpitää ihmisarvoista elämää
kaikille.
Väitöskirjani ensimmäisessä artikkelissa tarkastellaan vihapuhetta kolmen sosiaalisia siteitä löystyttävän tai
rikkovan teon; vallankäytön, toiseuden tuottamisen ja väkivallan, kautta. Vihapuhe on vallankäyttöä;
marginaaliin pakottamista tai oman statuksen ylentämistä. Koska keskeisintä vihapuheessa on erontekojen
tekeminen, on merkittävää, kuka vihaansa puhuu. Juhana Torkki (2006, 162) summaa hyvin: ”..puheessa ei
ole tärkeintä se, mitä sanotaan. Usein tärkeämpää on, miten puhutaan. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin, kuka
puhuu.” Toiseuden tuottaminen on vihapuheen keskeisin seuraus. Eurooppalaisten rotuennakkoluulojen
historian ytimessä on ollut ajatus Toisesta vastakohtana Itselle. Tähän Toiseen liittyvät kuvaustavat ovat
liittyneet vastenmielisyyteen, epänormaaliuteen ja sivistymättömyyteen, jolloin Itsen normaalius ja
sivistyneisyys korostuu. Tyypillisesti Toista luodaan leimaamalla Toinen viholliseksi, oikeuttamalla tämä
leima ja mytologisoimalla Toinen. Vihapuhe näyttäytyy myös väkivaltana. Väkivaltana, joka vahingoittaa
yksilön lisäksi yhteisöjä. Puheen ja teon välinen ero on vihapuheessa hämärä, jos sitä foucaultlaisesti
ajatellen on lainkaan.
Driven by violence, self-loathing and loss - boys with thoughts of self-harm seeking help
Joonas Kekkonen, Väestöliitto (joonas.kekkonen@vaestoliitto.fi)
Growing up is can be hard for young men and some of them have thoughts about harming themselves. My
study focuses on talks with young men who are seeking help and who are thinking about self-harm. These
thoughts of self-harm are usually intertwined with collapsing relationships or other catastrophic failures in life,
self-loathing, and other kinds of violence or fantasies about self-harm the boys would want others to do to
themselves.
In 2007-2012 young men aged 7-20 have called Phone for Boys (Poikien Puhelin) service by Family
Federation of Finland (Väestöliitto ry) for 90 000 times. 700 of these calls have been about self-harm in
various forms. The calls have been from everywhere in Finland. Whether the young men are considering
self-harm seriously, joke about it, curse their misfortunes, fictionalize their fears or play-act their fantasies the
boys are trying to get their voices heard and adults to listen. The boys in this study have very few resources
to use when seeking help about their thoughts of self-harm. Especially boys who talk about being victims of
other kinds of violence or of being homosexual can’t think of ways of seeking help that wouldn’t hurt them or
be shameful.
The boys in the study talk about suicides, self-mutilation (especially genital mutilation), causing general
bodily harm to themselves and cutting themselves. The explanations given by the boys to each form of self-
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harm are very different, as are the needs the boys with different thoughts of self-harm have.
These calls are studied as a part of doctoral thesis about the ways in which boys seek advice and help on
different kinds of violence – physical, sexual and mental abuse and self-harm. The perspective of my study is
on help-seeking, the ways the boys talk about violence and ways of lessening the violence in their lives.
Henkirikoksen yhteisöllisyyden kertomus
Terhi Rintamäki, Lapin yliopisto, sosiologia (trintama@ulapland.fi)
Esityksessäni tarkastelen suomalaisia henkirikoksia ja niiden yhteisöllisyyden narratiiveja. Pyrin
opinnäytetutkielmissani tarinallisen aineiston avulla selvittämään, millaisena suomalainen henkirikos
kerrotaan. Tutkimusaineistona ovat Suomen poliisin rikospaikkaselosteet henkirikosten tekopaikoilta.
Kandidaatintutkielmassani tuon esiin, että sosiaalisuus ja yhteisöllisyys jota henkirikosten
tapahtumapaikkaselosteissa kuvataan, on luonteeltaan löyhää, herkkää, mutta sitkeää.
Pro gradu tutkielmassani keskityn narratiivisen analyysimenetelmän avulla henkirikosten sosiologisten
elementtien syventämiseen. Millaisena yhteisö tarkemmin ottaen kuvataan? Pohdin, miten ympäröivä
materiaalinen ja sosiaalinen konteksti ovat suhteessa henkirikoksen tekoon, ja millainen merkitys yhteisöllä
saattaa olla osallisten ja teon suhteeseen? Millä tavoin taloudellinen huono-osaisuus ja yksilöiden heikot
siteet yhteiskunnalliseen elämään liittyvät henkirikostekoihin? Toisin kuin nykypäivän koulutetun väestön
välinen viestintä jossa korostuu sähköiseen vuorovaikutukseen perustuva yhteydenpito, aineistossa
esiintyvien yksilöiden muodostama yhteisöllisyys perustuu fyysiseen läsnäoloon, toistuvaan ja usein
tapahtuvaan toisten luona kyläilyyn ja vierailuun. Liikkuminen on konkreettista, lähialueilla tapahtuvaa ja
liikkuvat yksilöt muodostavat vaihtelevan, mutta samankaltaisen ryhmän jota tuttuus yhdistää. Yhteisöön on
helppo tulla mukaan, mutta samalla on sopeuduttava sen arvoihin ja normeihin. Väkivallan tekijään liitettävä
puolustuskyvykkyyden ominaisuus mahdollistaa, että väkivalta voi olla etujen kuten yhteisöllisen arvostuksen
saavuttamisen keino. Saattaa myös olla, että väkivallan tekeminen omaa sosiaalista periytyvyyttä, ja ilmenee
erityisesti yksilön elämäntilanteen kurjuuden kumuloituessa, yhteiskunnallisen vapauden, tarvitsevuuden ja
riippuvuuden ristiaallokossa. Aineiston avulla olen lisäksi kiinnostunut selvittämään, millaisena
henkirikollisuuden ja maskuliinisuuden välinen yhteys esitetään.
Sosiologisen kiinnostuksen ohella, tutkimuskohteenani on pahuuden probleema: onko rikospaikkaselosteista
löydettävissä pahuutta? Moraalifilosofisten käsitteiden ja teorioiden avulla tavoittelen näkemystä
inhimillisestä pahuudesta. Pahuus on intuitiivisesti ja vahvasti kiinni väkivallan teoissa, mutta mistä se oikein
koostuu? Millaista henkirikosten pahuus on, onko sitä ylipäätään, ja jos on niin miten se ilmenee? Kehen tai
mihin pahuus liittyy, ja onko yhteisöllä roolia pahuuden muodostumisessa?
Kaverin kanssa – väkivallan tekeminen yhdessä
Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto, YTK (suvi.ronkainen@ulapland.fi)
Mark Warr (2002) toteaa lakonisesti, että kriminologian itsestäänselvin ja laiminlyödyin havainto on rikollisen
toiminnan sosiaalisuus: suurin osa, suorastaan valtaosa rikoksista tapahtuu yhdessä jonkun toisen tai
joidenkin toisten kanssa. Sama piirre näkyy katsottaessa poliisin tietoon tulleesta väkivallasta koottua
aineistoa. Tuon aineiston (N=272) tekijäjoukosta 63% oli vähintään kerran tehnyt rikollista väkivaltaa jonkun
kumppanin kanssa. Reilu kolmannes tekijöistä on henkilöitä, joiden tekemästä väkivallasta yli puolet tai
kaikki on väkivaltaa kaverin tai kavereiden kanssa. Rekisteriaineisto kattaa vuodet 1995-2011.
Alustuksessa kuvaan aineiston analyysin alustavia tuloksia. Käyn lävitse erilaisia tapoja ja tilanteita, joissa
väkivaltaa tehdään yhdessä. Kysyn, millaisissa erilaisissa rooleissa toiset ihmiset ovat väkivallan tekemisen
tilanteissa. Haen aineistosta myös kuvauksia tekijöiden suhteesta toisiinsa – onko yhdessä tehty väkivalta
kaveruutta, kuulumista samaan, väkivaltaiseen alakulttuuriin vai jotakin muuta: tilanteen juonen mukaista
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toimintaa. Miten nämä miehet, joiden väkivallan tekemisen uria aineisto kuvaa, eroavat toisistaan väkivallan
sosiaalisuuden suhteen.
Yleisempänä teoreettisena kysymyksenä pohdin sitä, miten sovittaa väkivallan vuorovaikutteisuus siihen
teoreettiseen maastoon, jossa väkivaltaa selitetään joko yksilöllisillä piirteillä tai ryhmäilmiönä.
Väkivalta iltapäivälehdissä: yhteisöllisen moraalin sukupuolistunutta neuvottelua
Satu Venäläinen, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos (satu.venalainen@helsinki.fi)
Päivittäin kulutettavat mediatuotteet ovat osa ihmisten arkista vuorovaikutusta, jossa jatkuvasti määritellään
yhteisöllisiä normaaliuden ja toisaalta tuomittavan toiminnan rajoja. Väkivaltauutisointia mediassa ohjaavat
käsitykset siitä, millainen väkivalta, kenen tekemänä ja kokemana, on jaettuja moraalikäsityksiä räikeimmin
rikkovaa. Kulttuurisesti jaettuja, moraalisesti latautuneita käsityksiä kierrättäessään ja uusintaessaan
väkivaltauutisointi toisin sanoin muodostaa väylän yhteisölliselle neuvottelulle siitä, kenen elämään
väkivallan voidaan olettaa kuuluvan ja toisaalta kenen tekemänä tai kokemana se katsotaan aiheelliseksi
nostaa sosiaaliseksi ongelmaksi.
Tarkastelen esityksessäni väkivallalle annettuja merkityksiä iltapäivälehtien uutisoinnissa. Aineistoni koostuu
Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä vuonna 2009 ilmestyneistä väkivaltauutisjutuista, jotka käsittelevät niin miesten
kuin naisten tekemää väkivaltaa. Olen erityisesti kiinnostunut väkivallan tekijöiden ja uhrien sukupuolen, sekä
sitä läpileikkaavien muiden sosiaalisten erojen, sidoksista väkivallasta kertomisen tapoihin. Lähestyn
väkivallasta uutisoivia juttuja etnometodologiseen käsitteistöön nojautuen eräänlaisina selontekoina, joissa
moraalisesti kyseenalaisesta toiminnasta tehdään ymmärrettävää kulttuurisesti jaettujen käsitysten ja
arvostusten pohjalta. Selonteot voivat merkitä väkivallan poikkeukselliseksi, mutta niillä, sekä niiden puutteella,
on myös potentiaali palauttaa väkivallan osapuolten moraalinen status ja osoittaa heidän tavallisuutensa.
Merkillepantavaa aineistossa on erityisesti miesten tekemän väkivallan usein toistuva sovittaminen
rutiininomaisiin väkivallan selitysmalleihin ja narratiiveihin, ja tähän liittyvä väkivallan ja sen tekijöiden
normalisoituminen ja sukupuolen merkityksen piiloutuminen. Naisten tekemästä väkivallasta uutisoitaessa
puolestaan väkivallan tekijöiden sukupuolta ja siihen liitettyjä merkityksiä hyödynnetään keskeisenä
resurssina uutisarvoisuuden tavoittelussa, minkä ansiosta naiset väkivallan tekijöinä myös näyttäytyvät
iltapäivälehdissä korostuneen moraalisen huolen kohteina. Usein väkivallan uutisarvoisuus rakentuu
sukupuolen ohella myös yhteiskunnallisen luokka-aseman varaan, jolloin alhaisen aseman yhteys
väkivaltaan asettuu taustaoletukseksi jota vasten huomionarvoinen väkivalta nostetaan esiin. Nämä
merkityksellistämistavat saavat erilaisia ilmentymiä erityyppisestä ja erilaisiin konteksteihin kiinnittyvästä
väkivallasta kerrottaessa, toistuen kuitenkin sukupuolistuneina tendensseinä läpi kontekstien.
Väkivaltarikosten kuluttaminen internetin viharyhmissä
Emma Holkeri, Turun Yliopisto; Matti Näsi, Turun yliopisto; Atte Oksanen, (Optula); Pekka Räsänen, Turun
yliopisto. Emma Holkeri, Taloussosiologia, Sosiaalitieteiden laitos, Hate Communities: A Cross-National
Comparison –projekti (emma.holkeri@utu.fi)
Kulttuurinen kriminologi Mike Presdee kirjoitti teoksessaan Cultural Criminology and the Carnival of Crime
(2000) rikosten kuluttamisesta. Hänen mukaansa rikokset ja väkivalta ovat muuttuneet kulutushyödykkeiksi,
joiden tuottamiseen osallistuvat rikollisten ohella myös poliisi, media ja kansalaiset, ja joiden kuluttaminen
vaikuttaa identiteettien rakentumiseen. 2000-luvulla kiihtyneen tieto- ja viestintäteknologian kehittymisen
myötä informaatio liikkuu nykyään nopeasti, ryhmien muodostaminen on maantieteellisten etäisyyksien
sijaan riippuvaista lähinnä yhteisistä intresseistä ja rikosten kuluttaminen on yhä useamman saatavilla.
Sosiaalinen media mahdollistaa nimettömyyden sekä tarjoaa käyttäjille virikkeitä ja välineitä haitallisten
identiteettien rakentamiseen. Esimerkiksi kouluampumisten ympärille on kehittynyt suhteellisen tiiviitä
internetin faniyhteisöjä, joiden jäsenet ihannoivat ampujien sekä heidän kuluttamien kulttuurituotteiden lisäksi
myös muuta massaväkivaltaa, kuten pommituksia ja terroritekoja.
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Tässä esitelmässä tarkastellaan Presdeen ideaa rikosten kuluttamisesta uudessa ympäristössä,
väkivaltarikoksia ihannoivissa internetin viharyhmissä. Tarkastelemme YouTuben profiileita, jotka keskittyvät
kuluttamaan ja ihailemaan tunnettujen länsimaalaisten terroristien rikoksia. Aloitamme aineistonkeruun
heinäkuussa 2011 tapahtuneeseen Utøyan saaren massamurhaan ja Oslon pommi-iskuun positiivisesti
suhtautuvista profiileista. YouTube valikoitui foorumiksi, sillä tuoreen tutkimuksen mukaan YouTube oli
Facebookin jälkeen yleisin sosiaalinen media, jossa 15–18-vuotiaat suomalaiset nuoret ilmoittivat nähneensä
vihamateriaalia. Tarkastelemme sosiaalisten verkostojen analyysin avulla, miten profiilit kiinnittyvät toisiinsa
esimerkiksi kommenttien ja linkkien välityksellä. Menetelmän avulla pyrimme analysoimaan yhteisöjen
koostumusta ja niiden jäsenten välistä dynamiikkaa, sekä huomioimaan yhteisöjen mahdollisten
keskushahmojen toiminnan. Tämän jälkeen analysoimme profiilien keskusteluja narratiivisen kriminologian
avulla. Tarkoitus on pohtia muotoja, joilla väkivaltarikosten kuluttaminen ja ihannoiminen yhdistää yhteisöä ja
kuinka rikoksia käytetään oman tai ryhmän identiteetin rakentamiseen.
Digitaalisten pelien väkivallan ongelmallisuus
Mikko Meriläinen, Helsingin yliopisto / Kasvatustiede, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry / Pelitaito-projekti,
(mikko.merilainen@ehyt.fi)
Digitaaliset pelit ovat jatkuvasti suositumpi viihdemuoto, ja valtaosa suomalaisista pelaa ainakin
satunnaisesti. Vuonna 2011 suomalaisista 10-19-vuotiaista lapsista ja nuorista 95% pelasi vähintään
kuukausittain. Peleissä esiintyvään väkivaltaan on suhtauduttu pelien koko olemassaoloajan hyvin
huolestuneesti. Esimerkiksi julkisessa keskustelussa toistuvat edelleen 70- ja 80-luvuilta tutut argumentit ja
peleissä esiintyvän väkivallan katsotaan usein siirtyvän suoraan lasten ja nuorten arkielämän väkivaltaiseksi
käytökseksi. Huoli pelien väkivallasta ei ole uusi ilmiö, vaan vastaavanlainen huoli on kohdistunut aiemmin
esimerkiksi elokuviin ja sarjakuviin.
Pelien ja aggressiivisen käytöksen yhteydestä on näyttöä. Tutkimuskenttä on kuitenkin jakaantunut
voimakkaasti kahtia. Keskeisiksi kiistakapuloiksi ovat nousseet kysymykset korrelaatiosta ja kausaliteetista,
sekä väkivaltaisesta sisällöstä ja pelien kilpailullisuudesta aggressiivisen käytöksen vaihtoehtoisina
selittäjinä. Useat laajat viranomaisselvitykset eivät ole löytäneet peliväkivallan ja arkielämän väkivaltaisen
käytöksen väliltä syy-seuraussuhdetta. Lisäksi esimerkiksi nuorison väkivaltarikokset ovat vähentyneet
vuosituhannen taitteen luvuista, vaikka samaan aikaan väkivaltaisten pelien tarjonta on kasvanut
monikymmenkertaiseksi ja niiden väkivalta muuttunut graafisesti realistisemmaksi ja raaemmaksi.
Digipelit tarjoavat tuoreena kulttuurimuotona helpon maalitaulun kritiikille ja huolelle. Ne ovat myös
leimallisesti tämän päivän digitaalisen kulttuurin ilmiö ja siten usein vieras nykynuorten vanhempien
sukupolvelle. Liiallisen huolen suuntaaminen peliväkivaltaan on kuitenkin ongelmallista, sillä se tarjoaa
helpon ja yksinkertaisen selityksen erilaisille kasvatuksellisille ja yhteiskunnallisille ongelmille: esimerkiksi
Jokelan koulusurmien alkuvaiheen uutisoinnissa väkivaltaiset pelit saivat enemmän palstatilaa kuin nuorten
mielenterveysongelmat tai aselainsäädäntö.
Liiallinen huoli peliväkivallasta voi hukuttaa alleen tutkimusnäytön näkökulmasta merkittävämpiä
huolenaiheita ja ohjata julkista keskustelua ja asenneilmapiiriä huolestuttavaan suuntaan. Kasvatus- ja
kulttuurinäkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisia sensuuri- ja rajoitustoimia mediakasvatuksen
sijaan, ja mediaväkivallan roolin korostumiseen verrattuna esimerkiksi kuritusväkivaltaan, koulukiusaamiseen
tai mielenterveyden ongelmiin selitettäessä lasten ja nuorten pahoinvointia ja oireilua. Väkivallan konteksti
on merkittävä: Väkivalta ei useimmiten esiinny peleissä itsetarkoituksellisena ja silmittömänä, vaan sen tarve
oikeutetaan useimmiten sankaruuden ja yleisen edun tai pelin kilpailuasetelman kautta. Siksi myös
väkivaltaisten pelien roolia mahdollisena aggressiivisten impulssien purkukeinona tai muuna itsesäätelyn
välineenä on aiheellista pohtia.
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5. HYVINVOINTIVALTION DISKURSSIT / VÄLFÄRDSSTATENS DISKURSER
Koordinaattorit: Janne Autto, Lapin yliopisto (janne.autto@ulapland.fi) & Mikael Nygård, Åbo Akademi
(mikael.nygard@abo.fi)
Konkreettisella sosiaalitutkimuksella ja vertailevalla tutkimuksella on ollut vahva asema hyvinvoinnin ja
hyvinvointivaltion sosiologisessa tarkastelussa. Jalansijaa on kuitenkin saanut myös kulttuurinäkökulma, joka
viittaa laveasti lähestymistapoihin, joissa hyvinvointia ja hyvinvointivaltiota tutkitaan muun muassa
jälkistrukturalismin, diskurssiteorian ja kulttuurisosiologian lähtökohtien mukaisesti. Tässä tutkimushaarassa
hyvinvointi kytkeytyy usein kysymyksiin vallasta, hallinnasta ja vastarinnasta, joita voidaan tarkastella niin
perinteisen institutionaalisen politiikan puitteissa kuin sen ulkopuolellakin.
Hyvinvointivaltion diskurssit–työryhmään toivotaan esityksiä, joissa hyvinvointivaltiota ja/tai hyvinvointia
tutkitaan diskursiivisesti, symbolisesti tai ideologisesti rakentuvana ilmiönä. Ne voivat olla käsitteellisiä tai
empiiriseen analyysiin perustuvia tutkimuksen esittelyjä, joiden metodologisena ponnahduslautana toimivat
sosiaalisen konstruktionismin tai lingvistisen teorian lähtökohdat. Työryhmään sopivat mainiosti esimerkiksi
esitykset, joissa pohditaan, millaiset diskurssit ovat hallitsevassa tai alisteisessa asemassa hyvinvointia
koskevassa päätöksenteossa, julkisissa keskusteluissa, käytännönpolitiikassa tai vaikka hyvinvointityön
ammattilaisten käytännöissä. Ryhmän mielenkiinnon kohteisiin kuuluu myös, miten ja millaisia hyvinvoinnin
subjektiasemia tai toimijuuksia hyvinvointia koskevissa näkemyksissä rakentuu (sisältäen esim. ikään,
sukupuoleen tai etnisyyteen perustuvat epätasa-arvoisuudet), ja miten hyvinvointia koskevia kysymyksiä
politisoidaan tai depolitisoidaan. Hyvinvointivaltion diskurssit–työryhmä toivottaa tervetulleeksi niin suulliset
esitykset kuin myös etukäteen jaettavat paperitkin.
ABSTRAKTIT:
Rakenne ja toimijuus työhyvinvoinnin diskursseissa
Lotta Harju, Työterveyslaitos / Aalto yliopisto (lotta.harju[at]ttl.fi)
Yhteisöllisten rakenteiden murroksessa puhe yksilön vastuusta omasta hyvinvoinnistaan korostuu myös työn
kontekstissa. Toisaalta työhyvinvoinnin johtamisen näkökulma painottaa organisaation velvollisuutta ja valtaa
työntekijöiden hyvinvoinnin luomisessa. Diskurssista riippuen työntekijä näyttäytyykin yhtäältä itsestään
huolehtivana autonomisena toimijana ja toisaalta huolenpitoa tarvitsevana alaisena. Tässä esityksessä
alustan tutkimustani, jonka tarkoitus on selvittää, miten työntekijät itse mieltävät yhtäältä oman ja toisaalta
ympäristönsä roolin työnsä mielekkyyden ja merkityksen muodostumisessa ja työhön leipääntymisen
ehkäisyssä.
Positiivisen työpsykologian viitekehyksessä työhyvinvointia ei käsitellä ainoastaan pahoinvoinnin
poissaolona tai sen oireiden torjumisena vaan myös aidosti myönteisenä tunne- ja motivaatiotilana työssä,
mitä luonnehtii mm. innostuksen ja merkityksellisyyden kokemus työtä tehdessä. Tällaisen kokemuksen
vastakohtana voidaan pitää työhön leipääntymistä tai tylsistymistä, joka on yksilölle epämiellyttävä
alivirittyneisyyden tila. Leipääntymisen kokemuksen ajatellaan versovan ympäristössä, jossa ei ole riittävästi
mielenkiintoista tai haastavaa tekemistä. Mielekkäiden haasteiden puute liittyy laajempaan kokemukseen
siitä, että työstä uupuu merkitys tai tehtävissä ei ole mitään järkeä. Merkityksellisyyden ja mielekkyyden
kokemusta voivat nakertaa myös tekijät, jotka vaikeuttavat työn tekoa, kuten liika kiire, byrokratia ja erilaiset
kontrollimekanismit.
Tässä tarkastelussa olen kiinnostunut toimijuudesta työhyvinvoinnin diskursseissa sekä sen sosiaalisista ja
organisationaalisista edellytyksistä ja esteistä. Bourdieun hengessä lähtökohtana on toimijuuden ja
rakenteen vuorovaikutus ja kuinka toimijuuden ja rakenteen dialektinen suhde rakentuu työhyvinvoinnin
diskursseissa? Syksyllä 2013 kerätty aineistoni käsittää 13 ryhmäkeskustelua (5 esimiesryhmää ja 8
työntekijäryhmää) neljällä suomalaisella työpaikalla. Pyrin sen ohjaamana selvittämään niitä puhetapoja,
joiden kautta työntekijät jäsentävät oman työnsä mielekkyyden ja merkityksen rakentumista ja siihen
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vaikuttavia tekijöitä. Diskurssianalyysille tyypilliseen tapaan tarkoitukseni on myös pohtia, minkälaisia asemia
toimijat heijastavat puhuessaan hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä rooleista.
Ymmärrys alkoholismista Venäjällä – tapaustutkimuksena Anonyymit Alkoholistit
Laura Lyytikäinen, Turun yliopisto (laura.lyytikainen[at]helsinki.fi)
Esityksessä tarkastellaan alkoholismia ja siitä toipumista Venäjän Anonyymit Alkoholistit (AA) -liikkeen
näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida kuinka alkoholismi ja siitä toipuminen ymmärretään
Venäjällä ja kuinka tämä ymmärrys suhtautuu länsimaisiin käsityksiin ilmiöstä. Sosiologipäivillä esitän
tutkimussuunnitelman, jossa pohditaan mahdollisia lähestymistapoja aiheeseen ja tutkimuksen toteutusta.
Koska aiheesta on niukasti tutkimusta, projekti aloitetaan AA-liikkeen parissa tehtävällä kyselyllä, jossa
kartoitetaan liikkeen toimintaa maassa, ja jonka pohjalta valitaan tapaustutkimukset, joihin perehdytään
etnografisin menetelmin. Teen tutkimusta Suvi Salmenniemen vetämässä projektissa "Mielen arvoitus:
Vertaileva tutkimus terapeuttisesta tiedosta ja minuudesta" (Koneen säätiö 2014–2016).
Kansainvälisessä vertailussa Venäjä sijoittuu kärkisijoille alkoholin kulutuksessa ja alkoholin arvioidaan
aiheuttavan jopa 50% ennenaikaisista kuolemista maassa. Myös alkoholikontrolli on maassa heikkoa. Vaikka
2000-luvulla on säädetty lakeja ja säädöksiä alkoholinkulutuksesta johtuvien terveys- ja sosiaalisten
ongelmien karsimiseksi, ei niitä kuitenkaan ole toteutettu tehokkaasti eivätkä ihmisten asenteet alkoholia
kohtaan ole juuri muuttuneet. Venäläisten lääkärien käsitys alkoholismin hoidosta perustuu usein kemiallisiin
ja behavioristisiin hoitoihin, kuten antabuksen käyttöön alkoholistin käyttäytymisen muuttamiseksi. AAohjelmaan puolestaan sisältyy ymmärrys alkoholismista sairautena ja siinä korostuu vertaistuen merkitys
alkoholismista toipumisessa.
Tutkimuksessa
tarkastelen,
kuinka
AA:n
ohjelma
sekä
länsimainen
terapiakulttuuri
on
mukautettu/domestikoitu Venäjälle ja kuinka Venäjän AA:n toiminta suhtautuu vastaavaan liikkeisiin
Yhdysvalloissa ja Suomessa. Tutkimus kysyy, kuinka AA:n osallistujat ymmärtävät alkoholismin ja kuinka he
ovat omaksuneet AA:n terapiamallin, sekä kuinka tätä mallia sovelletaan ja ”neuvotellaan” suhteessa
kulttuurisiin, historiallisiin ja uskonnollisiin käsitysmalleihin alkoholismista. Lisäksi tutkimuksessa
tarkastellaan kuinka sukupuoli, ikä ja luokka muokkaavat AA-osallistujien itseymmärrystä alkoholisteina.
Kohti uutta perhepoliittista riskinhallintaa?
Analyysi lapsiköyhyyden poliittisesta konstruoinnista Suomessa 2000-luvulla
Mikael Nygård, Åbo Akademi (mikael.nygard[at]abo.fi) & Janne Autto, Lapin Yliopisto
(janne.autto[at]ulapland.fi)
Pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin lukeutuvana maana, Suomi on pitkään ollut kansainvälisen
kiinnostuksen kohteena sen kattavan ja aktivoivan perhepolitiikan ansiosta. 1990-luvun puolivälisestä lähtien
suomalaisten lapsiperheiden hyvinvoinnista ja taloudellisesta tilanteesta on kuitenkin muodostunut kiihkeän
keskustelun kohde politikkojen kesken. Näissä keskusteluissa on väitetty, että lapsiperheiden vanhempien
työttömyydellä sekä 1990-luvun perhepoliittisilla leikkauksilla on ollut heikentävä vaikutus perheiden
taloudelliseen asemaan, mikä on näyttäytynyt muun muassa kasvavana lapsiköyhyytenä 1990-luvun
puolivälin jälkeen erityisesti yksinhuoltajaperheiden ja monilapsiperheiden keskuudessa. Tärkeä kysymys
tässä yhteydessä on, millä perhepoliittisilla eväillä suomalaiset poliitikot uskovat lapsiköyhyyden olevan
ratkaistavissa. Kansainvälisessä keskustelussa lapsiperheistä ja lapsista on viime vuosikymmenillä
painotettu niin sanottuja sosiaalisia investointeja, jotka ”tässä-ja-nyt”-tulojaon sijaan korostavat investointeja
lapsiin sekä tulojakoa eri elämänvaiheiden välillä. Tämän esityksen tavoite on analysoida, miten poliitikot
Suomessa ovat konstruoineet lapsiköyhyyden sosiaalisena ongelmana 2000-luvulla ja millaisia poliittisia
reseptejä he ovat esittäneet köyhyyden ratkaisemiseksi. Tämä tavoite jakautuu kolmeen
kysymyksenasetteluun. Ensinnäkin halusimme tietää miten itse ongelma konstruoitiin, siis mikä lapsiköyhyys
oikein on, miten vakava se on ja mistä se johtuu. Toisena halusimme kartoittaa millaisia politiikka-reseptejä
poliitikot antoivat ongelman ratkaisemiseksi. Kolmena halusimme analysoida, millainen vaikutus
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yllämainitulla social investment-paradigmalla on ollut tähän politiikkaulottuvuuteen. Tutkimusaineisto
koostuu kolmesta 2000-luvulla käydystä eduskunnan välikysymyskeskustelusta (2002, 2006 ja 2012).
Analyysimenetelmänä olemme käyttäneet laadullista sisällönerittelyä. Alustavat tutkimustulokset osoittavat,
että lapsiköyhyys on laajalti kuvattu taloudellisena huono-osaisuutena, jonka syinä ovat lähinnä vanhempien
työttömyys ja aiemmat perhepoliittiset leikkaukset. Tulokset eivät puolestaan vahvista oletusta, että social
investment-paradigma olisi lyönyt läpi suomalaisessa perhepoliittisessa hallinnassa, ainakaan
parlamentaaristen keskustelujen kohdalla.
Hyvinvointivaltiopolitiikan paikalliset kasvot
Janne Autto, Lapin yliopisto (janne.autto[at]ulapland.fi)
Hyvinvointivaltiotutkimusta koskevissa keskusteluissa on alettu kyseenalaistaa hyvinvointimallien ja
kansallisvaltioiden ottaminen itsestään selvinä tutkimuksen perusyksikköinä. Kritiikin mukaan malleihin ja
kansallisvaltioihin keskittyvät viitekehykset jättävät varjoon sen, miten ylikansalliset ja kansalliset diskurssit
tulevat aina käännetyiksi ja muunnelluiksi paikallisesti ja erilaisten toimijoiden toimesta. Esityksessäni
tarkastelen hyvinvointivaltiollisten käytäntöjen toimivuutta ja toimimattomuutta arvioivia julkisia keskusteluja,
jotka käydään kuntatasolla ja tilannekohtaisesti, mutta jotka silti tuottavat ja ylläpitävät laajempaa
hyvinvointivaltiopolitiikan kulttuuria. Tuon esiin, miten kuntapäättäjät ja kansalaiset osallistuvat julkisuudessa
käytäviin hyvinvointivaltiota koskeviin keskusteluihin, millaisia päämääriä he asettavat hyvinvointivaltiolle ja
millaisia tulkintoja he esittävät valtion, kunnan ja kansalaisten välisistä suhteista. Empiirisenä esimerkkinä
käytän lasten päivähoidosta käytyjä keskusteluja. Soveltamalla Boltanskin ja Thévenot’n kulttuurista
oikeuttamista
koskevia
ajatuksia
empiiriseen
esimerkkiin
pyrin
ymmärtämään
paikallisen
hyvinvointivaltiopolitiikan suhdetta niihin kulttuurisiin sidoksiin, joihin hyvinvointivaltioksi kutsuttu sosiaalinen
järjestys perustuu.

6. JUHLIMISKULTTUURIEN TUTKIMUS/ FESTANDETS SOCIOLOGI / SOCIOLOGY OF
CELEBRATION
Koordinaattori: Ismo Kantola, Turun yliopisto (ikantola@utu.fi)
Parhaimmillaan juhliminen voimaannuttaa yksilöä ja vahvistaa yhteisöä, heikoimmillaan heikentää molempia.
Miten moderni juhlii, miten juhlat modernisoituvat, onko moderni itsessään juhlan aihe? Työryhmään
toivotaan esitelmiä yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen alalta juhlaan, juhlimiseen tai hauskanpitoon
liittyvistä aiheista.
At its best, celebration empowers the individual as well as the community; at its worst, it weakens both. How
does modernity celebrate? How do parties modernize? Is modernity itself to be celebrated? Papers on
celebration, festivities, feasts, or having fun are welcome to the workshop. The languages of the workshop
are Finnish, Swedish, and English.
ABSTRAKTIT/ABSTRACTS:
Traditionalism and postsentimentalism when celebrating Christmas in Romania nowadays
PhD Ozana Cucu-Oancea, Institute of Sociology, Romanian Academy
In early 21st century, Christmas in Romania comprised a very modern feature. The interwar period, which
was characterized by the prosperity and cultural openness towards Romania, helped in emphasizing the
Western side of the Romanian Christmas, especially within the urban environment. Along with the
emergence of Communism in 1945, Christmas changed its significance for almost 50 years (1947-1989).
Due to the tremendous roles of the holiday such as: helping in defining the ethnical and cultural identity of a
community or being a clear indicator of social change, the political regimes tried to use it on their side. Thus,
Christmas was taken away from the public life of the people. Both religious and Western Christmas elements
were removed or replaced with new unholy features. There were attempts for creating a new kind of holiday,
characterized by atheism and political features, which had to serve better in favor of the new Communist
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ideology. Changing the political regime in Romania in December 1989 brought along the commercial
capitalism as well as changes regarding holidays. Nowadays, Romanian Christmas is characterized by
traditionalism, sentimentalism, political atheism as well as recent postsentimentalism. This paper will try to
explore the role and the importance of these “traces” within the rituals and celebrations associated to
Christmas nowadays. Which of them are binding up or disrupting the community? Special attention should
be paid at the relation between Christmas and the feeling of “nostalgia”. The analysis is mainly based on
qualitative data collected from solicited diaries, which were written during Christmas time, between the years
2004 and 2005 as well as 2010 and 2011.
Yöllä yhdessä: biletys rituaalina
Antti Maunu, Helsingin yliopisto
Yökerhobiletys on edustava esimerkki 2000-luvun juhlimiskulttuureista. Sellaisena se avaa ilmaisuvoimaisen
ikkunan juhlimisen nykytilaan samoin kuin moniin historiallisiin elementteihin, joita biletys kantaa mukanaan.
Omassa väitöstutkimuksessani tarkastelin erityisesti biletyksen kollektivistisia ja individualistisia elementtejä
ja niiden välisiä suhteita. Viimeaikainen nuoriso- ja muu kulttuurintutkimus on viime vuosikymmeninä piirtänyt
kuvaa yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta, jossa traditionaaliset, kollektiiviset arvoorientaatiot
ovat korvautuneet myöhäismoderneilla, individualistisilla tavoilla ja ihanteilla. Halusin selvittää, onko asia
todella näin nuorten aikuisten hauskanpidossa tutkimalla parikolmekymppisten ns. tavisten biletystä
helsinkiläisissä yökerhoissa.
Tutkimuksessa ongelmaksi nousi ilmiön runsaus. Biletys pakenee analyyttista tarkastelua, sillä se on ilmiönä
äärimmäisen monipuolinen ja jatkuvasti muunteleva. Sitä on myös vaikeaa vangita mihinkään yksittäiseen
aineistoon tai aineistotyyppiin. Omassa tutkimuksessani ratkoin analyysin ongelmaa kokoamalla eri tyyppisiä
aineistoja ja jäsentämällä niitä tiukalla metodologisella viitekehyksellä. Lähestyin biletystä rituaalina Emile
Durkheimin, Arnold van Gennepin ja Mihail Bahtinin klassisten rituaaliteorioiden valossa. Keräsin
tutkimuksessa kolmentyyppisiä aineistoja: biletyksen havainnointia 13:ssa helsinkiläisyökerhossa, bilettäjien
haastatteluita sekä bilettäjien kirjoittamia päiväkirjakertomuksia omista biletysilloistaan. Kuhunkin
aineistotyyppiin sovelsin eri tyyppisiä rituaalianalyyttisiä välineitä. Havainnointiaineistoa analysoin
biletysrituaalin symboliikan näkökulmasta. Bilettäjien haastatteluita tarkastelin rituaalisten luokitusten ja
erontekojen näkökulmasta. Päiväkirjoja analysoin biletysrituaalin prosessin ja omaehtoisen säätelyn
kannalta. Kaikki aineistot kertovat samansuuntaista tarinaa: tavisten biletysrituaali on pyrkimystä rentoihin,
mutta intensiivisiin sosiaalisiin kokemuksiin.
Yökerhot ovat sosiaalisia huvipuistoja, jotka tarjoavat helppokäyttöisen ja turvallisen ympäristön tavoitella
arkea ylittäviä yhteenkuuluvuuden tunteita. Toisaalta hauskanpidon hallinta edellyttää myös yksilöön
paikantuvia sosiaalisia taitoja, jotta biletys ja sen sosiaalisuus pysyy koossa. Nämä valmiudet ovat tavisbilettäjien parissa myös keskeinen rituaalisten erontekojen väline. He jakavat maailmaansa sosiaalisesti
taitaviin ja hyväntahtoisiin Meihin sekä egoistisiin tai muuten sosiaalisesti avuttomiin Toisiin. Näin tavisten
biletys heidän elämäntapojensa ja –arvojensa tärkeänä rituaalina muodostaa ehjän ja innovatiivisen
synteesin kollektivistisista ja individualisista arvoista. Yhtäältä tavis-bilettäjien maailma hahmottuu varsin
kollektiivisena, eivätkä he halua olla toisistaan riippumattomia yksilöatomeja, vaan luoda keskenään lujia ja
sitovia yhteisöjä. Toisaalta biletyksen kollektiivisuus ei tarkoita, etteivätkö bilettäjät olisi myös omaehtoisia
toimijoita, valitsisi elämänsä suuntaa itse ja pitäisi yksilöllisiä kykyjään ja ominaisuuksiaan suuressa arvossa.
He vain haluavat käyttää vapauttaan ja kompetenssejaan vahvojen ja sitovien sosiaalisten kokemusten
tavoitteluun. Traditionaaliset, kollektiiviset juhlatavat eivät siis yökerhobiletyksessä ole korvautuneet
moderneilla, individualistisilla tavoilla, vaan pikemminkin biletystä voidaan pitää perinteen päivityksenä ja
eteenpäin viemisenä individualisoituvan yhteiskunnan puitteissa.
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Känniset vetokoirat: alkoholin käyttö ja tiimityön ideologia kaupallisen luontomatkailun opastyössä
YTT Jarno Valkonen, apulaisprofessori, Lapin yliopisto
Turismi on matkustamista, lomaa ja vapaa-aikaa samalla, kun se on yhä useammalle myös työtä, arkea ja
ammatti. Aikaisemmin matkailua määriteltiin vastakohtana arjelle; matkailu on irrottautumista arkisista
askareista ja arjen pakotteista. Kun matkailua on alettu tarkastella työnä, on huomio siirtynyt turisteista
matkailunpalvelujen tuotantoon ja edelleen, matkailupalvelujen tuotannosta palvelutyöhön ja sen
tekemiseen. Havaittiin, että turismissa yhden vapaa-aika on toisen työtä, minkä vuoksi matkailussa vapaaajan ja työn raja on häilyvä. Esimerkiksi juhlimiskulttuuri, jonka katsotaan olevan leimallinen piirre matkailua,
on osa myös matkailutyöntekijöiden arkea ja yhteisöllisyyttä. Alustuksessani tarkastelen matkailu(työ)n
juhlimiskulttuuria kaupallisen luontomatkailun safarioppaan työn kautta. Kaupallinen luontomatkailu on
palvelutalouden ala, jossa myydään ja tuotetaan luontoperusteisia elämyksiä yhdessä niitä ostavien ja
kuluttavien asiakkaiden kanssa.
Alalla vallitsee tiimityön ideologia, jonka mukaan tarkoituksenmukainen safaritoiminta edellyttää oppaalta
sitoutumista ryhmän asettamille suoritustavoitteille, oppimiselle ja työnarjen kurinalaiselle pyörittämiselle.
Opas toteuttaa työyhteisön osana tehtäviä, jotka yritys tai työyhteisö on hänet velvoittanut tekemään. On
myös epävirallisia työyhteisön sisäisiä käytäntöjä, joihin kuuluu olennaisesti alkoholin käyttö työpäivän
päätteeksi. Katson, että työntekijöiden keskinäinen alkoholin käyttö ei ole vain harmitonta iloittelua, vaan se
toimii mekanismina, jolla työyhteisöstä tullee niin erityinen, että voidaan puhua ryhmän omasta
pienkulttuurista. Ja kääntäen, alkoholinhuuruiset työpäivänjatkot eivät onnistu välittämään ryhmän sisäisiä
hierarkioita, sovinnaisuuden rajoja, toimintamalleja ja ammatillisia rooleja ilman riittävästi jaettua ymmärrystä
esimerkiksi työtiimin keskeisistä tavoitteista ja hyvän palvelun kriteereistä. Tiimityön ideologia yhdessä
työyhteisön sisäisen juhlimiskulttuurin normiston kanssa, toisin sanoen, määrittää työntekijän asemaa ja
paikkaa työyhteisössä. Myös sitä, kenellä on töitä. Alustus perustuu tutkimukseeni kaupallisen
luontomatkailun safarioppaan työstä (Valkonen, Jarno (2011) Palvelutyön taito. Vastapaino: Tampere).
Juhlimisen muodot ja merkitykset muusikon kiertuetyössä
Satu Soukka, YTM sosiologian jatko-opiskelija/Turun yliopisto
Tarkastelen esityksessäni juhlimisen ja hauskanpidon merkityksiä muusikon kiertueen kontekstissa.
Kiertueen kohtalokkaaksi myytiksi muodostunut sanonta ”sex, drugs & rock’n’roll” voi joskus toteutua, mutta
oletukseni on, että kiertueen juhla saa toisenlaisiakin merkityksiä. Esityksessäni etsin kiertueen juhlaa ja
hauskanpitoa tuon legendaarisen fraasin ulkopuolelta. Onko olemassa toisenlaista hauskanpitoa kiertueen
kontekstissa? Jos on, millaista se on? Millaisia merkityksiä se antaa kiertueelle? Esitykseni perustuu tekeillä
olevaan väitöskirjatutkimukseeni suomalaisesta kiertueesta muusikon työnä ja työympäristönä. Teoreettinen
näkökulma nojaa ensinnäkin Erving Goffmanin ajatuksiin sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, toiseksi
affektiiviseen työhön ja kolmanneksi pro graduni kiertuemääritelmään, jossa yhdistyvät karnevalismin ja
turismiteorian mukaisen liminaalin näkökulmat. Esitelmässäni nostan esille juhlimisen teeman, mikä on yksi
väitöskirjatutkimukseni osa-alue.
Lähtökohtana tässä on pro graduni johtopäätös kiertueesta karnevalistisena, liikkuvana maailmana, jossa
sosiaalinen normisto ja arkinen elämä ovat toisenlaisia. Kiertue koostuu esiintymisestä ja liikkumisesta
esiintymispaikkojen välillä. Laajuus ja ajallinen kesto ovat vaihtelevia. Ne ovat täysin riippuvaisia ennalta
sovittujen esiintymisten määrästä. Keikat ovat kiertueen juhlinnan ydin – onnistuessaan ne voivat olla
elämyksellisiä, artistin ja yleisön yhdessä muodostamia yhteisöllisiä hurmostiloja. Kiertueen karnevalistinen
ominaisuus ulottuu myös esiintymisten väliseen matkalla oloon. Se voidaan määritellä samankaltaiseksi
irrottautumiseksi arjesta, kuten turistin liminaalinen lomamatka. Kiertue on kuitenkin muusikon työtä, mutta
karnevalistisena ja liminaalina maailmana erillinen, omalaatuinen työn muoto. Esityksessäni tarkastelen
juhlintaa ja hauskanpitoa tässä kiertuekokonaisuudessa työntekijän eli muusikon näkökulmasta. Aineistoni
koostuu
suomalaisten
muusikoiden
haastatteluartikkeleista,
sosiaalisesta
mediasta
sekä
elämäkertakirjallisuudesta keräämistäni kiertuetta koskevista tekstiotteista. Diskursiivisen sisällönanalyysin
keinoin hahmotan mediapuheessa rakentuvaa kuvaa kiertueesta ja erityisesti tässä esityksessä keskityn
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kiertueen juhlintaa ja hauskanpitoa koskevaan puheeseen. Tässä käyttämäni materiaali on osa
väitöskirjatutkimukseni aineistoa.
Sounds like Turku – turkulaisen konemusiikkikulttuurin identiteetti
Soile Rajamäki, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turkua kutsutaan Suomen teknopääkaupungiksi. Turun teknokulttuurin historia juontaa 1980-luvun loppuun,
jolloin kaupungissa pidettiin Suomen ensimmäisiä warehouse -juhlia. Siitä eteenpäin Turusta on löytynyt
aktiivisia ja asialleen omistautuneita ihmisiä ylläpitämään ja kehittämään ko. alakulttuuria, joka on
voimissaan yhä tänäkin päivänä. Esitelmäni pohjautuu työn alla olevaan Sounds like Turku – katsaus
turkulaisen konemusiikkikulttuurin historiaan, kehitykseen ja tulevaisuuteen -teokseeni. Aineistona on
yleisölle suunnattu kyselytutkimus sekä teemahaastattelut keskeisten turkulaisten konemusiikkivaikuttajien
kanssa. Millainen on turkulainen konemusiikki-identiteetti? Miten se on rakentunut? Miten sitä ylläpidetään ja
kerrotaan eteenpäin?
Marginaalista mainstreamiin, kapinasta traditioksi? Jazzin juurtuminen Turkuun
Ismo kantola, Turun yliopisto, Sosiaalitieteden laitos/sosiologia
Vuodesta 1969 Turku Jazz ry on järjestänyt vuosittain kevääseen sijoittuvan parin kolmen päivän mittaisen
jazztapahtuman - edistääkseen sääntöjensä mukaisesti jazzin harrastusta Turun seudulla. Yhdistyksen
perustaminen nähtävissä osana laajempaa nuorisokulttuurista murrosta ja politisoitumista. 1970-luvulla
Turku Jazz ry elikin suosionsa kulta-aikaa tilaisuuksiensa vuotuisella kävijämäärällä mitattuna. Toiminnan
julkisen rahoituksen osuuden kasvu 1980-luvun aikana kertoo, että yhdistyksen hallituksen onnistui nostaa
edustamansa jazzin status selkeästi aiempaa korkeakulttuurisempaan suuntaan. Jazz-tapahtumaan
tuotettiin korkeatasoisia ulkomaisia esiintyjiä, usein ensimmäistä kertaa Suomeen. Turku Jazz ry:n toiminnan
julkinen rahoitusosuus heikkeni 1990-luvulta eteenpäin. Esitelmässä kerrotaan ja keskustellaan siitä, miten
pitkät perinteet omaavan yhdistyksen edustama jazzskene sopeutuu leikkauksiin. Esitelmä perustuu
osallistuvaan havainnointiin, yleisötutkimuksiin ja haastatteluihin.

7. KAIVOSTUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ
Koordinaattorit: Tuija Mononen, Itä-Suomen yliopisto (tuija.mononen@uef.fi) ja Leena Suopajärvi, Lapin
yliopisto (leena.suopajarvi@ulapland.fi)
Suomessa on eletty kaivostoiminnan nousukautta 2000-luvun alusta lähtien. Kaupungistuminen sekä elintason
ja uusien talousmahtien, kuten Kiinan ja Intian, nousu ovat johtaneet metallien, mineraalien ja kiviaineksen
ennennäkemättömään kysyntään. Vuoden 1994 alussa voimaan tullut ETA-sopimus avasi kansainvälisille
kaivosyhtiöille toimintamahdollisuuden Suomen maaperällä. Suomalainen vakaa poliittinen järjestelmä,
hyvinvointivaltion infrastruktuuri, hyvät geologiset tutkimusaineistot ja harva asutus ovat johtaneet siihen, että
kaivosteollisuus on kasvanut Suomessa nopeasti. Vuonna 2012 Suomessa oli toiminnassa noin 50 kaivosta tai
louhosta ja näistä kaksitoista oli monimetallikaivoksia. Kaivosteollisuuden liikevaihto oli lähes 1,5 miljardia
euroa ja kaivostoiminta työllisti suoraan tai alihankinnassa noin 4600 ihmistä.
Odotukset alan laajenemiselle ovat tähänastista toteumaa vielä suuremmat: Suomessa toimii 40-50
malminetsintää harjoittavaa organisaatiota ja valmisteilla on 10-15 uutta kaivosta tai kaivostoiminnan
merkittävää laajennusta. Suunnitellut investoinnit ovat 3-4 miljardin luokkaa ja seuraavan kymmenen vuoden
aikana alalle odotetaan syntyvän 5600 uutta työpaikkaa. Suorien työpaikkojen ja alihankinnan lisäksi
kaivosala työllistää kaivospaikkakuntien palveluntuottajia, mutta myös kuntien ja valtion virkamiehiä
kaivosalan lupaprosesseissa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Myös kaivosalan koulutus laajenee koko ajan.
Kaivosalan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarve on kaivostoiminnan laajentuessa todettu tärkeäksi.
Kaivostoimintaan liittyvä sosiaalisten vaikutusten arviointi ja tutkimus onkin lisääntynyt ja myös
kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuun kysymykset ovat olleet keskeisiä 2000 - luvulla. Kaivostoimintaan
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liittyvien epäkohtien ja kielteisten vaikutusten seurauksena myös pohdinnat kaivostoiminnan kestävyydestä
ja kestävyyden mittaamisesta ovat lisääntyneet.
Kaivostutkimuksen työpajan painopiste on yhteiskuntatieteellisessä kaivostutkimuksessa, mutta työryhmä on
avoin myös muille tieteenaloille.
ABSTRAKTIT/ABSTRACTS:
Stakeholder engagement practiced by the geological survey of Finland
in mineral potential mapping in Southern Finland
Toni Eerola, Niilo Kärkkäinen and Markku Tiainen Geological Survey of Finland (toni.eerola@gtk.fi)
A good company-community relationship is important to earn social license to operate (SLO) in mining.
Starting communication and stakeholder engagement already at the very beginning of mineral exploration is
important. Here we present a methodology of stakeholder engagement that has been used by the Geological
Survey of Finland (GTK) in mineral potential mapping in Southern Finland.
The considered stakeholder groups of local communities in Southern Finland are local landowners,
residents, media, schools and the municipality representatives. Direct contacts in the field, press releases,
and conferences, as well as open and public meetings and lectures are the approaches to engage with these
groups. Before starting of the activities, leaflets informing about the field work and contact information are left
in mailboxes.
The stakeholder engagement is performed by geologists working at the region. It has been practiced and
developed since the early 2000. However, it has not been a systematic nor standardized activity, being
largely a polite and respectful approach towards the local communities. However, as the new mining act
requires informing the landowners and public resistance towards mining activities is growing in Finland, such
approaches and methodologies should be surveyed, developed, systematized and standardized in the
updating of the GTK's mineral potential mapping strategy. This should be made by reflecting the local
conditions and stakeholder groups in different regions.
Several on-going social science projects studying, developing and promoting CSR of mining offers
possibilities for cross-disciplinary cooperation between geologists and sociologists. Cooperation can have
place by studying the impact of the GTK's stakeholder engagement in order to have feedback to develop and
improve a social performance of its field activities.
Toimintaa kestävän kehityksen haasteiden risteyskohdassa:
kaivostoiminnan rooli modernissa yhteiskunnassa
Mari Tuusjärvi, Geologian tutkimuskeskus (mari.tuusjarvi@gtk.fi)
Seitsemänkymmentäluvulta lähtien mielenkiinto tutkia ja vähentää kasvavien ihmisyhteisöjen ja lisääntyvän
hyvinvoinnin ympäristöön ja raaka-aineisiin aiheuttamaa painetta on lisääntynyt. Tästä taustasta on noussut
käsite ”kestävyys”, joka voidaan käsittää ihmisyhteisöjen hyvänä ja tasa-arvoisena sekä mahdollisimman
vähän ympäristön kuormittumista ja raaka-aineiden kuluttamista aiheuttavana toiminnallisuutena. ”Kestävä
kehitys” puolestaan voidaan nähdä prosessina tai polkuna, jolla kestävyyden päämäärää tavoitellaan.
Kaivostoiminta on lähtökohtaisesti ristiriidassa ympäristökuormituksen ja raaka-aineiden käytön
vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa, joskin se ylläpitää ja lisää ihmisten materiaalista hyvinvointia.
Kaivostoiminnan voidaankin nähdä sijaitsevan kahden kestävän kehityksen haasteen risteyskohdassa: 1)
raaka-ainevarannon köyhtyminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja 2) kaivostoiminnan käytäntöjen
kestävyyden lisääminen kaivospaikkakunnilla. Ensimmäinen haaste syntyy ihmisen raaka-ainetarpeesta,
mikä muodostaa pääasiallisen ajurin kaivostoiminnan olemassaololle ja usein myös kaivostoiminnan
jatkuvuuden turvaavalle lainsäädännölle (esim. Kaivoslaki 2011).
Lyhyen aikavälin köyhtyminen (ts., saatavuusongelma) viittaa markkinoiden raaka-aineiden saantia
rajoittaviin häiriöihin, esimerkiksi kauppakumppanuusongelmiin tai epätasapainoon mineraalien tarjonnassa
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ja kysynnässä (Crowson 2008). Tämän kaltaiset häiriöt tasapainottuvat usein suhteellisen nopeasti. Pitkän
aikavälin köyhtyminen taas viittaa käytettävissä olevan raaka-ainevarannon köyhtymiseen koko maapallon
mittakaavassa. Tämä haaste liittyy ihmisten ja yhteiskuntien toimintaan yleisemmin ja siihen voidaan
vaikuttaa lähinnä raaka-aineiden käyttöä vähentämällä, kierrättämällä ja substituutiolla, toisin sanoen
vähentämällä maasta kaivettavien raaka-aineiden kysyntää. Aktiivisella malminetsinnällä voidaan toisaalta
myös vaikuttaa varannon suuruuteen etsimällä ja kehittämällä uusia malmiesiintymiä kaivoksiksi. Pitkän
aikavälin köyhtymisessä tärkeänä vaikuttimena on raaka-aineiden hintakehitys, mutta myös toiminnasta
aiheutuvien ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten laajuus. Toinen haaste liittyy ihmisen tarpeeseen
puhdasta ympäristöä, turvallisuutta, kompensaatiota ja tietoa kohtaan, joka toimii ajurina ympäristön
suojeluun ja sosiaalisen vastuun harjoittamiseen kaivospaikalla ja -paikkakunnalla. Tämän lisäksi
jatkuvuuden tarve heijastaa tärkeyttä edistää kaivostoiminnan jatkuvuutta alueilla, joille sitä on perustettu.
Kaivosyrityksen kyky tuottaa voittoa ylläpitää paitsi yritystoiminnan jatkuvuutta, myös työpaikkojen ja siten
taloudellisen turvan säilymistä. Näin ollen ympäristön suojelun, sosiaalisen vastuun ja kannattavuuden
hallinta ja rahoittaminen on tärkeää edistettäessä kaivostoiminnan käytäntöjen kestävyyttä.
Social license to operate and corporate responsibility from the point of view local people
in the case of proposed Hannukainen mine in Kolari and Suurikuusikko mine in Kittilä
Päivi Taavo, Lapin yliopisto (Sumilcere-projekti) (paivi.taavo@ulapland.fi)
Finland as well as other Nordic countries had been at the centre of the latest mining boom. The demands of
local people have increased toward the mining companies around the globe. The mining companies have
answered the global demands in formulating Corporate Responsibility Strategies and a concept “Social
Licence to Operate”. I approach the issue through the cases and study how the mining companies implement
their CRS and SLO in practice from the local point of view. The data of the research are thematic interviews
of the local people and corporate responsibility strategies of the mining companies of Northland Resources
and Agnico Eagle. The interviews were conducted in Kolari and Kittilä municipality by the researchers of the
Sumilcere Project.
The Mining companies have to improve their social performance to get and keep the social licence. Despite
the broad acceptance and positive news coverage of the mine in Kittilä, there is also resistance against the
mine. In the Hannukainen case, the mine would be situated about 10 km from the tourism centre Ylläs in
Kolari. The tourism centre is situated on the side of Äkäslompolo village. Resistance against the mine is
strong, because mining is seen as a rival source of livelihood for tourism.
The cases revealed that trust of the local people toward the mining company are fluctuating depending on
obtained information and experiences. In addition, local people include different local communities.
Tensions exist between the locals, municipality and mining company. Genuine and ongoing dialogue with the
inhabitants of the municipality, especially with the people living nearby the mine or proposed mine, improves
possibilities to trust. However, it is important to remember that the interests are not always compatible. It is
crucial how these differing interests are handled by the mining company and the municipality. It can increase
or decrease trust toward the mining companies as well as the acceptance of the mines. Trust is the main
pillar in seeking the SLO while the CRSs define the framework in which the companies can pursue the SLO.
SLO is connected to the context whereas one CRS can be directed for many mines and compared to CRS
the SLO is not so fixed, the company has to earn it every day.
Kaivannaistoiminnan hyväksyttävyys - Kaivannaisasenteiden selittäminen ja mallintaminen
Tuija Jartti (tuija.jartti@jyu.fi), Eero Rantala (eero.j.rantala@student.jyu.fi) &
Tapio Litmanen (tapio.litmanen@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto
Paperissa tarkastellaan eri kaivannaisten louhinnan hyväksyntää Suomessa. Aineistona käytetään vuonna
2012 toteutettua kyselytutkimusta kansalaisten kaivostoimintaa koskevista näkemyksistä. Kyselytutkimus
kohdennettiin Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueelle. Pyrkimyksenä on
rakentaa selittävää mallia kaivannaistoiminnan hyväksyttävyydestä asioiden yhteyttä mittaavien
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korrelaatioiden sekä ristiintaulukoiden avulla. Suomalaisessa ja ulkomaalaisessa teoreettisessa
keskustelussa sekä tutkimuksessa ei juuri ole keskitytty kattavampien selitysmallien rakentamiseen ja
pohdintaan, joten tälle on kaivannaisalan sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa tilausta.
Selitettävänä ilmiönä on kolmen eri kaivannaistyypin louhinnan hyväksyttävyys Suomessa. Nämä
kaivannaistyypit ovat: a) metallit ja mineraalit, b) kiviainekset, c) uraani. Paperissa tarkastellaan näiden
erityyppisten kaivannaisten hyväksyttävyyden yhteyksiä perustaustamuuttujiin (kuten esimerkiksi ikä,
sukupuoli, koulutus) sekä eräisiin aiheen osalta keskeisiin muuttujiin. Näitä keskeisiä ja tärkeitä muuttujia
ovat ympäristönsuojeluun, kaivostoiminnan hyötyjen ja haittojen arvioimiseen, kaivosalan tuntemiseen,
kaivostietämykseen, kaivostoiminnan valvomisessa viranomaisiin ja lainsäädäntöön luottamiseen sekä
ulkomaisten kaivosyhtiöiden toiminnan hyväksymiseen Suomessa liittyvät muuttujat.
Muuttujien yhteyksien tarkastelu tapahtuu maakunnittain Uudenmaan, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin
maakunnissa. Tällä tavalla saadaan yhteyksissä esiin maakunnittaiset erot ja ominaispiirteet.
Kaivostoiminta yhteiskunnallisena konfliktina – legitimiteetin tasapainon näkökulma
Lasse Peltonen, Suomen ympäristökeskus (lasse.peltonen@ymparisto.fi)
Kaivostoiminnan aktivoituminen on aiheuttanut Suomessa kiistoja, jotka liittyvät muun muassa
kaivostoiminnan ympäristöhaittoihin ja sosiaalisiin vaikutuksiin, kaivostoiminnan ja muiden elinkeinojen,
erityisesti matkailun välisiin jännitteisiin. Samalla kaivostoiminnan yleinen hyväksyttävyys näyttää Suomessa
melko vahvalta, ja ala nähdään taloudellisesti tärkeänä. Voidaanko kaivostoiminnasta puhua
yhteiskunnallisena konfliktina?
Artikkelissa kysytään mikä tekee yksittäisistä ja paikallisista kaivostoiminnan kiistoista laajemman
yhteiskunnallisen konfliktin. Vastauksia kysymykseen haetaan vastavoimista; konfliktien artikuloitumisen ja
hallinnan mekanismeista sekä kyseenalaistamisen tai delegitimaation ja legitimoinnin välisestä tasapainosta.
Konfliktin muotoutumisen ja delegitimaation mekanismeja ovat mm. mediavälitteinen yhteiskunnallisten
ongelmien rakentuminen, paikallisten ja valtakunnallisten ”poliittisen toiminnan tilojen” linkittyminen ja
paikallisten tapahtumien – erityisesti Talvivaaran tapauksen - rooli kriittisinä tapahtumina. Konfliktien
sääntelyn mekanismit puolestaan toimivat konfliktin hallinnan ja legitimiteetin lähteinä. Tällaisia ovat
perinteisen sääntelyn ohella kaivosalan yritysten itsesäätelyn käytännöt ja diskursiivinen legitimointi, joka
tukeutuu ympäristö- ja yhteiskuntavastuun
Näiden tekijöiden kautta kuvataan kaivostoiminnan yhteiskunnallisen konfliktin dynaamista tasapainoa
ilmiönä, joka syntyy vastavoimien, de-legitimaation ja legitimoinnin prosessien yhteisvaikutuksesta.
Delegitimaation ja legitimaation tekijät eivät ole keskenään yhteismitallisia, vaan jäsentyvät luonteeltaan
rakenteellisiin ja toiminnallisiin elementteihin. Legitimiteetin osatekijöiden ja dynamiikan takia
kaivostoiminnan konflikteista ei voi puhua yhtenä kokonaisuutena.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaivostoiminnassa
Leena Suopajärvi, Lapin yliopisto (leena.suopajarvi@ulapland.fi)
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on vakiintunut osaksi ympäristövaikutusten arviointiprosessia
Suomessa YVA-lain (1994) myötä. SVA on soveltavan tutkimuksen ala, jonka sisältöä on kehitetty niin
kansainvälisillä kuin kansallisillakin ohjeilla, opaskirjoilla ja suosituksilla. Esityksessä analysoidaan Lapin
2000-luvun kaivoshankkeiden sosiaalisten vaikutusten arviointeja käyttäen apuna kansainvälistä opas- ja
tutkimuskirjallisuutta.
Sosiaalisilla vaikutuksilla tarkoitetaan laajan määritelmän mukaan kaikkia hankkeen aikaansaamia
tarkoitettuja tai tarkoittamattomia seurauksia, jotka realisoituvat hankkeen myötä yksilöiden ja yhteisöjen
elämässä. Lapin 2000-luvun kaivoshankkeissa SVA:n tutkimustehtävä on rajattu edellistä suppeammin:
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tehtäväksi on määritelty selvittää hankkeen vaikutuksia, jotka aiheuttavat
muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvinvoinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa.
Arviointitehtävä on pulmallinen, sillä SVA toteutetaan - kuten koko YVA-prosessi - hankkeen
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suunnitteluvaiheessa. Näin ollen varsinaiset vaikutukset eivät ole ehtineet toteutua ja kyse on enneminkin
ihmisten oletuksista ja käsityksistä, joita he kaivoshankkeeseen liittävät.
SVA:n kansainväliset ohjeet korostavat ihmisoikeuksia, ihmisten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia
projektin toteuttamiseen. Jürgen Habermasin tiedonintressien luokittelun pohjalta SVA:n nähdään
ideaalitasolla toteuttavan emansipatorista kriittistä tiedonintressiä. Käytännössä arvioinnit näyttävät kuitenkin
toteuttavan teknistä tiedonintressiä, jonka tavoitteena on kaivostoiminnan tarvitseman informaation keruu.
Kaivostoiminnan koetut ympäristövaikutukset – kokemuksia kolmelta kaivospaikkakunnalta
Tuija Mononen, Itä-Suomen yliopisto (tuija.mononen@uef.fi)
Kaivostoiminnan laajenemista on perusteltu myönteisillä aluetaloudellisilla vaikutuksilla, kuten työpaikkojen
lisääntymisellä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Toiseksi laajenemiseen on suhtauduttu epäilevästi, sillä
kaivosteollisuuden ympäristövaikutukset huolestuttavat erityisesti kaivoksen lähialueiden asukkaita, mutta
myös muita toimijoita, kuten luontomatkailijoita ja ympäristöaktiiveja. Erityistä huolta ovat aiheuttaneet
kansainväliset kaivosyhtiöt, jotka laajentavat toimintaansa yhä syrjemmässä sijaitseville alueille ja etsivät
samalla aktiivisesti uusia malmirikkaita paikkoja hyödynnettäviksi. Tähän ja kaivostoiminnan vaikutuksiin
liittyen yritysten yhteiskuntavastuu ja kestävän kaivostoiminnan kysymykset puhuttavat aiempaa enemmän.
Kaivos on merkittävä paikallis- ja aluetaloudellinen toimija erityisesti harvaan asutuilla alueilla.
Kaivostoiminnan paikalliset seurausvaikutukset ovat usein muita tuotannonaloja voimakkaampia. Ne
ulottuvat ympäristövaikutuksista talouteen, politiikkaan, kulttuuriin sekä kaivoksen lähellä asuvien ihmisten
arkeen ja hyvinvointiin. Vaikutusten voi ajatella tuovan vaurautta kaivosyhtiölle, aluetalouksille ja paikallisille
yhteisöille, toisaalta ne voivat aiheuttaa haittaa paikalliselle ympäristölle ja ihmisille sekä elinkeinoille, kuten
matkailulle.
Kaivostoiminta tuo syrjäisille alueille teollisen toiminnan alueita, maisemia ja vaikutuksia. Tässä esityksessä
tarkastelen, miten kaivostoiminnan laajeneminen koetaan kolmella itäsuomalaisella kaivospaikkakunnalla.
Millaisia vaikutuksia kaivostoiminnalla on näille alueille, mikä on näiden alueiden ja paikallisten asukkaiden
vastaanottokyky? Esitys perustuu Ilomantsissa, Polvijärvellä ja Sotkamossa tehtyihin haastatteluihin.
Kaivosteollisuus lappilaiskuntien uusi mahdollisuus? Tapausesimerkkinä Sodankylän kaivosbuumi
Leena Viinamäki, Lapin ammattikorkeakoulu (leena.viinamaki@lapinamk.fi) ja Seppo Kilpiäinen, Lapin
ammattikorkeakoulu (seppo.kilpiainen@lapinamk.fi)
Puheenvuoron taustalla on Barentsin alueelle paikantuva osittain ESR-rahoitteinen (Kolarctic ENPI CBC) ja
osittain kansallisesti resurssoitu MineHealth -hanke (2012–2014). Suomessa hankkeen tutkimuskaivoksena
on Kevitsan kaivos, Norjassa Stjernoy Sibelconin kaivos, Ruotsissa Aitik Bolidenin kaivos ja Venäjällä
Vostochnin kaivos. Projektikonsortioon kuuluvat Uumajan Yliopisto; Luoteinen Julkisen Terveyden
Tutkimuskeskus Kuolan filiaali, Kirovsk; Työterveyslaitos, Oulun toimipiste; Pohjois-Norjan Yliopistosairaala,
Tromssa; Lappia (Lapin AMK); Pohjoinen Tutkimusinstituutti, Tromssa & Alta sekä SINTEF Nord, Tromssa.
MineHealth -hankkeessa pyritään kerättävän tutkimustiedon avulla lisäämään kaivoksella työskentelevien
työkykyä, sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia sekä kaivospaikkakuntien hallittua rakennemuutosta
kaivoksen koko elinkaaren aikana (ml. käynnistäminen, toiminta ja lopettaminen). Lisääntynyt kaivostoiminta
niin Pohjois-Suomessa kuin koko Barentsin alueellakin on nostanut esiin kysymyksiä työntekijöiden
terveydellisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksista sekä
kaivospaikkakunnan elämisen olosuhteiden uudelleenmuotoutumisen myönteisistä ja kielteisistä
prosesseista. Tällöin tarkastelun keskiössä ovat mm. kylmissä oloissa työskentelyn ja tärinälle altistumisen
merkitys mainareiden työhyvinvoinnille, mainareiden kokemukset omasta ja perheensä hyvinvoinnista sekä
kaivospaikkakuntien mahdollisuudet tuottaa hyvinvointipalveluita niiden kysyntää vastaavasti.
Pohdimmme puheenvuorossamme sosiaalityön ekososiaalisen viitekehyksen kautta, vallitseeko
Sodankylässä jännitettä kuntalaisten (ml. järjestösektori), viranomaisten ja Kevitsan kaivosta edustavien
toimijoiden välillä paikkakunnan uudelleenrakenteistumisprosessista kaivosteollisuusbuumin myötä
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sosiaalisen, fyysisen, kulttuurisen, emotionaalisen ja historiallisen ympäristön näkökulmista? Tätä kysymystä
tutkitaan MineHealth –hankkeen Lapin ammattikorkeakoulun vastuulla olevassa ns. sosioekonomisessa
tutkimusosiossa tilastojen, Kevitsan kaivoksella työskenteleville mainareille tehdyn kyselyn sekä Sodankylää
edustavien eri intressitahojen haastattelujen kautta. Tarkastelumme keskiössä ovat mm. sosiaalisen ja
ekologisen
diversiteetin
kysymys;
fyysisen,
psykososiaalisen
ja
kulttuurisen
ympäristön
uudelleenmuotoutumisen kysymys sekä monikulttuuristuvan paikallisyhteisön elämisen arjen haasteet.
Lisäksi pohdimme sitä, onko havaittavissa Sodankylässä ekologiseen orientaatioon pyrkivän ja
kasvuperustaisen hyvinvointipolitiikan välillä ristiriitaa (vrt. keskustelu vihreästä bruttokansantuotteesta,
kestävästä taloudellisesta hyvinvoinnista, inhimillisen kehityksen, kestävän yhteiskunnan, onnellisten
elinvuosien ja onnellisen maapallon indekseistä, aidon kehityksen indikaattoreista, ekologisesta jalanjäljestä,
kansallisesta onnellisuustilinpidosta ja bruttokansanonnellisuudesta).
Kokemuksia kaivostoiminnasta ja sen vaikutuksista ihmisten paikkasuhteisiin
Anneli Meriläinen-Hyvärinen, Oulun yliopisto (anneli.merilainen-hyvarinen@oulu.fi)
Marika Kunnari, Lapin yliopisto (marika.kunnari@lapinamk.fi)
Hannu I. Heikkinen, Oulun yliopisto (hannu.i.heikkinen@oulu.fi)
Tässä artikkelissa selvitetään pohjoissuomalaisten kokemuksia ja näkemyksiä kaivostoiminnasta.
Tarkastelun kohteina ovat Talvivaaran kaivosalueen paikallisyhteisö, Muonion paliskunnan poronhoitajat
sekä Lapin kaivosten vaikutusalueella asuvat ja kaivostoimintaa yleensä arvioivat ihmiset. Artikkelissa
tarkastellaan paikkaa ja paikan muutosta kolmesta näkökulmasta: muistamisen, inhimillisen toiminnan sekä
kulttuurin sisäisen järjestyksen ja siinä toteutuneen muutoksen kautta. Artikkelin tavoitteena on kuvailla,
selittää ja analysoida näitä tekijöitä sekä vastata seuraaviin kysymyksiin: 1. Millaisia ovat ihmisten
kokemukset ja näkemykset kaivosten olemassaolosta, toiminnasta ja vaikutuksista heidän ja
paikallisyhteisöjen elämässä? 2. Miten ihmiset muistavat ja ilmaisevat kokemuksensa? 3. Mitä nämä edellä
mainitut tekijät kertovat heidän paikkasuhteistaan?
Artikkelissa selvitetään näitä kysymyksiä kulttuurimaantieteilijä Pauli Tapani Karjalaisen määrittämän
topobiografian eli elämäkerrallisen paikkasuhteen avulla. Sillä tarkoitetaan ympäristön kokemusperäistä
luonnetta, erityisesti niitä elämäkerrallisia merkityksiä, joita paikoilla on inhimillisen olemisen
kokonaisuudessa. Tällöin korostuu muistitiedon merkitys, joka toimii paitsi ajan, myös paikan välineenä.
(Karjalainen 2006.)
Sen lisäksi näitä teemoja tarkastellaan soveltaen antropologi Mary Douglasin määrittämän käsiteparin ‒
puhtaan ja vaaran ‒ viitekehyksestä. Sillä tarkoitetaan kulttuurin sisäistä järjestystä määrittävien tekijöiden
mieltämistä puhtaaksi ja turvalliseksi tai likaiseksi ja vaaralliseksi. Tässä artikkelissa se ilmenee ihmisten
tavassa ajatella, havainnoida, muistaa, kokea ja jäsentää heille merkityksellisiä paikkoja sekä niiden
muutosta
muun
muassa
koskemattomuuden/pilatun,
turvallisuuden/turvattomuuden
sekä
omistamisen/anastamisen lähtökohdista. Douglasin mukaan puhtauden ja epäpuhtauden merkitykset ovat
usein toisiinsa kietoutuneet ja päällekkäiset, minkä vuoksi on huomattava, että artikkelissa pyritään
kiinnittämään huomio myös niihin tekijöihin, jotka viittaavat käsiteparin vastakkaiseen toteutumiseen
erityisesti toisesta näkökulmasta tai toisen toimijan määrittämänä. (Douglas 2000.)
Artikkelin tutkimusaineistot perustuvat pääasiassa haastatteluihin, internetissä käytyihin keskusteluihin ja
niiden sisältöihin sekä osallistuvaan havainnointiin. Etnografian kautta artikkelissa pyritään pääsemään
mahdollisimman lähelle niitä inhimillisiä kokemuksia ja tuntoja, jotka liittyvät pohjoisen Suomen kaivoksiin ja
niiden vaikutuksiin paikallisyhteisöissä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä paikkasuhteen merkityksestä
ihmiselämässä silloin, kun tuo suhde joutuu äkillisen ja kokonaisvaltaisen muutoksen kohteeksi.
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Kaivostoiminnan ja muiden luontoon perustuvien elinkeinojen yhteensovittaminen
Mikko Jokinen, Metsäntutkimuslaitos (mikko.jokinen@metla.fi)
Sanna Hast, Metsäntutkimuslaitos (sanna.hast@ulapland.fi)
Erilaisten luontoon pohjaavien elinkeinojen ja kaivostoiminnan yhteensovittamisessa on kyse moninaisten
intressien, käytäntöjen ja luonnonympäristöön liittyvien tarpeiden huomioonottamisesta. Yhteensovittaminen
edellyttää riittävää tietopohjaa edellä mainituista asioista, ja alueen eri käyttäjillä olisi hyvä olla tietoa myös
muiden toimijoiden tarpeista ja käytännöistä. Yhteensovittamisen ja kaivostoiminnan sosiaalisen
hyväksynnän saavuttamisen kannalta on oleellista arvioida luotettavasti ja monipuolisesti millaiset kaivoksen
laajemmat paikalliset ja alueelliset vaikutukset ovat. Viime kädessä kyse on paitsi pinta-aloista myös siitä,
millaisia toimintoja, arvoja ja merkityksiä kyseisillä alueilla on. Jos kaivostoiminta muuttaa ympäristöä laajasti
siten, että muut toimijat joutuvat luopumaan toiminnastaan ja elinkeinoistaan, tai heidän tavoitteensa eivät
enää tyydyttävästi toteudu, ei voida enää puhua yhteensovittamisesta. Silloin kyseessä on mahdollisesti
sovittamaton ristiriitatilanne.
Tässä artikkelissa pohdimme mitä kaivostoiminnan ja muiden luontoon perustavien elinkeinojen
yhteensovittaminen tarkoittaa teoriassa ja käytännössä. Tarkastelemme yhteensovittamisen edellytyksiä
vuosina 2011–2014 Lapissa ja Koillismaalla tehtyjen tutkimusten valossa. Erityinen huomio kiinnittyy
kaivosten, luontomatkailun ja poronhoidon kohtaamiseen Pohjois-Suomen olosuhteissa.

8. KASVATUSSOSIOLOGIAN JA KOULUTUSPOLITIIKAN TYÖRYHMÄ
Koordinaattorit: Janne Varjo, Helsingin yliopisto (janne.varjo@helsinki.fi); Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto
(mira.kalalahti@helsinki.fi); Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto (heikki.silvennoinen@utu.fi)
Kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan teemaryhmä kutsuu koolle yhteiskunnallisen, vertailevan ja historiallisen
kasvatustutkimuksen sekä koulutuksen politiikan ja hallinnan tutkijoita. Teemaryhmässä tarkastellaan
analyyttisesti ja kriittisesti kasvatusta ja koulutusta myöhäismoderneissa, niin ylikansallisesti kuin kansallisesti ja
paikallisesti määrittyvissä toimintaympäristöissä. Ryhmään toivotetaan tervetulleeksi eri tieteenalojen esityksiä ja
keskustelunavauksia kasvatuksen sekä koulutuksen yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.
ABSTRAKTIT:
Hyvän elämän uhkat
Leena Koski, Itä-Suomen yliopisto (leena.koski@uef.fi)
Esitelmä käsittelee sitä, miten peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten nuorten vanhemmat määrittävät hyvää
elämää ja sitä uhkaavia asioita. Esitys perustuu haastatteluaineistoon, jossa on haastateltu 16 perhettä
keväällä 2012 yhteisvalintojen yhteydessä. Jokaisesta perheestä on kolme haastattelua: äidin, isän ja
nuoren yhteishaastattelu sekä jokaisen yksilöhaastattelu. Haastateltujen perheiden vanhemmat olivat
enimmäkseen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita, joskin suurin osa oli lähtöisin
maanviljelijä- tai työntekijäperheistä. Kaikki nuoret olivat yhteisvalinnassa hakeutumassa lukioon.
Koska koulutusvalintatilanne kiinnittyy menneen ja nykyisen analyysin sekä tulevaisuuden toiveiden
risteykseen, jokaisessa haastattelussa keskusteltiin myös hyvän elämän sisällöistä, ehdoista sekä niistä
asioista, jotka voivat sitä uhata. Tässä esityksessä tarkastelen sekä vanhempien ja nuorten
yhteishaastattelussa käytyjä keskusteluja että yksilöhaastatteluja, jotka eroavat pohdintojen luonteen
suhteen jonkin verran toisistaan. Haastatteluissa hyvä elämä määrittyy selkeästi yhteiskunnallisten
konventioiden mukaiseksi: hyvä koulutus, hyvä työ, hyvät ihmissuhteet, hyvä terveys, oma koti (omakotitalo)
sekä perhe (ja koira). Hyvän elämän uhkat asettuvat lähinnä kolmella tavalla: epämääräisinä
yhteiskunnallisina uhkina (yhteiskuntarauhan järkkyminen), sairauksina ja kysymyksenä ”harhateille”
joutumisesta. Lähestyn näitä kysymyksiä moraalisen kosmologian järjestymisen perspektiivistä:
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minkälaiseen symboliseen tilaan ”paha” asettuu keskiluokkaisten vanhempien ajattelussa ja miten se
määrittyy heidän puheessaan lasten kasvattamisesta sekä heidän lapsiensa hyvän elämän ideaaleissa.
Koulu lasten ongelmien tulkitsijana ja kohtaajana
Markus Kaakinen, Tampereen yliopisto (kaakinen.markus.a@student.uta.fi)
Koululla, kuten millä tahansa organisaatiolla, on omat tapansa kohdata toiminnassaan esiintyviä ongelmia.
Sen
institutionaaliset
toimintaja
ajattelutavat
asettavat
puitteet
sille,
millaiseksi
nuo
ongelmanratkaisukäytännöt muodostuvat. Esityksessäni tarkastelen sitä, miten lasten ongelmia
hahmotetaan ja kohdataan alakoulussa. Millaiset asiat näyttäytyvät koulukontekstissa ongelmallisena? Miten
opettajat reagoivat havaitsemiinsa ongelmiin työssään?
Esitys perustuu syksyllä 2013 aloittamani sosiaalipsykologian väitöstutkimuksen laadullisen osion tuloksiin.
Tutkimuksessa tarkastelen koulun ongelmanratkaisukäytäntöjen ja lasten psykososiaalisen pahoinvoinnin
välistä yhteyttä. Laadullisessa osiossa analysoin sisällönanalyysin avulla kahden tamperelaisen alakoulun
luokanopettajien kuvauksia heidän oppilaistaan (yhteensä 473 oppilasta). Niissä opettajat kuvaavat
kyselylomakkeen avovastauksissa oppilaskohtaisesti näiden vahvuuksia, keskeisiä ongelmia ja niihin
liittyvää työskentelyään. Aineisto kerättiin vuosina 2009–2011 toteutetussa Tampereen yliopiston ja
Trondheimin yliopiston yhteisessä Skole i Velferdsstaten -projektissa. Opettajien kyselyn lisäksi projektissa
kerättiin koulujen oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia koskeva kyselyaineisto. Tutkimuksen
myöhemmässä vaiheessa keskityn siihen, miten lasten kumuloituvat hyvinvoinnin ongelmat näyttäytyvät
koulun ongelmanratkaisukäytäntöjen kontekstissa.
Koulu on yksi lapsuuden keskeinen kasvuympäristö sekä tärkeiden yhteiskunnallisten kompetenssien
takaaja. Lasten hyvinvoinnin ongelmat eivät esiinny koulussa sellaisenaan, vaan ne tulkitaan sen omien
käytäntöjen ja ajattelutapojen kautta. Ongelmanratkaisukäytäntöjen parempi tunteminen lisää koulun
valmiuksia tukea lasten hyvinvointia ja kehitystä sekä havaita ja kohdata hyvinvoinnin ongelmat
mahdollisimman varhain.
Yrittäjyyskasvatus yhteiskunnan tuotantona: Ordo-liberalismin ja biovallan
näkökulma yrittäjyys- ja kansalaiskasvatuksen väliseen problematiikkaan
Esko Harni, Jyväskylän yliopisto (esko.p.harni@student.jyu.fi)
Yrittäjyyskasvatusta on tutkittu paljon suhteessa uusliberalistiseen koulutuspolitiikkaan. Näissä kriittisissä
näkökulmissa yrittäjyyskasvatusta on usein lähestytty koulutuspoliittisena hankkeena, jonka myötä
uusliberalismille tyypillisiä riskien hallinnan, itsensä johtamisen ja managerialismin ideaaleja pyritään
tuomaan kansalliseen koulutuspolitiikkaan neutraaleina ja ylihistoriallisina tosiasioina. Nämä näkökulmat
ovat korostuneet etenkin Michel Foucault'sta innostuksensa saaneessa hallinnan tutkimuksessa
(governmentalité), joissa kansalaisuuden merkitystä on tulkittu yrittäjäminuuden, itsen vastuullistamisen ja
velvollisuuksien kautta.
Yrittäjyyskasvatusta on lähestytty kriittisesti myös toisesta näkökulmasta. Esimerkiksi Risto Ikonen on
esittänyt, että yrittäjyyskasvatusta voidaan ymmärtää yhtä hyvin myös perinteisen kansalaiskasvatuksen
näkökulmasta. Tällöin siinä korostuvat aktiivisen kansalaisen ja yritteliäisyyden ideaalit, joita voidaan
hyödyntää myös hyvinvointivaltion tarkoitusperiin. Keskeistä Ikosen kriittisessä suhtautumisessa on
reartikulaation käsite, jonka avulla yrittäjyyden merkitykset voidaan suunnata kohti vastuullisempaa ja
demokraattisempaa yrittäjyysdiskurssia.
Tarkastelen esityksessä yrittäjyys- ja kansalaiskas vatuksen välistää problematiikkaa ordoliberalismin ja
biovallan näkökulmasta. Ordo-liberalismin keskeisin ajatus on, että markkinat ja tehokkaat kilpailumekanismit
eivät missään mielessä ole luonnollisia, vaan ne on luotava aktiivisten yhteiskunta- ja koulutuspoliittisten
interventioiden kautta. Tämän vuoksi vahvat valtiolliset interventiot, kuten yrittäjyyskasvatus, voidaan
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ymmärtää markkinoiden luojina ja mahdollistajina, eikä niinkään niiden täydentäjinä, paikkaajina tai
passiivisena reagointina suhteessa niihin. Ordoliberalismissa markkinat ovat kyllä ”lopullinen totuuden
mittari”, mutta niissä ei ole mitään luonnollista, sillä ne vaativat toimiakseen lukuisia yhteiskuntapoliittisia
(Gesellschaftspolitik) interventioita. Ordo-liberalismin ihanneyhteiskunta ei koostu kansalaisista, joilla on
oikeuksia, vaan yrityksistä, yrittäjistä ja kilpailijoista. Esitän, että ordo-liberalismin ja biovallan näkökulmasta
käsin kansalaiskasvatukseen kytketty
yrittäjyyskasvatus ei ole koulutuspolitiikan reagointia jatkuvasti muuttuvan talouden tarpeisiin, mutta ei
myöskään yksinkertaisesti paluuta perinteiseen kansalaiskasvatukseen, vaan aktiivista markkinoiden
luomista, jossa heterogeeniset dispositiivit – kuten kasvatus, kulttuuri ja lait – pyrkivät puuttumaan
yhteiskunnan ja elämän ehtoihin sellaisinaan ja luomaan yhteiskuntaan eräänlaisen kilpailun ja
erottautumisen ”olemuksen”, eidoksen.
Yliopistossa yksin vai yhdessä?
Symbolisen kiinnittymisen todellisuutta rakentava merkitys yliopisto-opinnoissa
Hanna Vilkka, Tampereen yliopisto (hanna.vilkka@uta.fi)
Thomas Ziehe esitti 1982 Ziehen ja Stubenrauchin kirjoittamassa teoksessa plädoyer für ungewöhnliches
lernen ajatuksen, että nuoriso elää teknologistuneen, kulutuksen ja kulttuuriteollisuuden ohjaamassa
yhteiskunnassa uuden sosialisaation aikaa. Ziehen mukaan nuoret ottavat suunnan elämäänsä ja sitä
koskeviin ratkaisuihinsa kulutuksen ja kulttuuriteollisuuden jäsennettyjen kokemusten avulla, eivätkä
perinteen ohjaamana. Tämän päivän yliopisto-opiskelijat ovat syntyneet ja sosiaalistuneet kulutuksen,
kulttuuriteollisuuden ja teknologian maailmassa. Tämä todellisuus vahvistaa entistään materiaalista
sosialisaatiota, jossa ihminen oppii ilmaisemaan jo ennalta jäsennetyin materiaalisen todellisuuden
symbolein, kuten brändein, identiteettiään. Myös institutionaalinen koulutus uusliberalistisessa hengessä
menee kohti materiaalista sosialisaatiota. Sen sijaan ei ilmeisen, akateemiseen sivistykseen liittyvä henki, ja
siihen liittyvien symbolisten yhteenkietoutumisten muodostuminen ja symbolinen kiinnittyminen
yhteiskuntaan ovat institutionaalisessa kasvatuksessa ja koulutuksessa heikentynyt. Opiskelu yliopistossa ei
ole vain materiaalista sosialisaatiota, eli eksplisiittistä, esimerkiksi tutkintotavoitteista.
Akateemiseen sivistykseen kuuluu myös, hengen, institutionaalisten symbolien muodostamien
yhteenkietoutumisten hahmottaminen ja omaksuminen. Akateeminen kasvatus ja sen kautta saatu sivistys ei
ole vain eksplisiittistä vaan myös implisiittistä. Sisällönanalyysini kohteena on vuonna 2012
opetussuunnitelmatyössä mukana olleiden, eri aloilla opiskelevien, 3.-4. vuosikurssin 14 yliopisto-opiskelijan
haastattelut. Kestoltaan haastattelut ovat puolitoista tuntia ja käsittelevät haastateltavan kokemuksia
opetusuunnitelmatyöstä sekä omien opintojen kuormittavuudesta. Analyysini fokusoituu opintojen ja
opintojen järjestämisen kompleksisuutta käsittelevään puheeseen. Kiinnitän huomiota Ziehen ajatusten
ohjaamana opiskelijan ratkaisutapoihin, puheen aika-akseliin, asenteisiin, suhtautumistapoihin, toiveisiin,
odotuksiin ja tunteita koskeviin mietteisiin. Kysymykseni on: Millaisena tämän päivän yliopisto-opiskelija,
yliopisto-opiskelu ja opetusuunnitelma näyttäytyvät ratkaisu- ja suhtautumistapojen, ajan, asenteiden,
toiveiden, odotusten ja tunteiden kautta opiskelijan omien mietteiden esittämänä?
Näiden tulosten suuntamana kriittisessä tarkastelussani pohdin yliopiston opetussuunnitelmaa
sosiaalistajana. Mikä olisi symbolien yhteenkietoutumisen ja symbolisen kiinnittymisen merkitys yliopistossa?
Mikä merkitys opetussuunnitelmalla ja symbolisten yhteenkietoutumisten muodostumisella on opiskelijan
kiinnittymiseen yliopistoon ja yliopistokasvatuksen saaneena yhteiskuntaan?
Ammattikasvatuksen ajan järjestykset – erityiskohteena Ravintolakokin perustutkintokoulutus
Sirkku Ranta, Itä-Suomen yliopisto (sranta@uef.fi)
Esitykseni on väitöstutkimuksen havaintoaineiston teoreettinen jäsennys. Tapaustutkimuksen kohteena on
koulun aikakurin ja -käytäntöjen suhde ammatin ja työelämän ajan järjestyksiin Ravintolan ruokatuotannon
ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa.
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Aineiston analyysiä jäsentää Basil Bernsteinin teoria siitä, että tiedon käsittelyn tapa ja ajattelun rajat opitaan
kasvatuksen arjen järjestyksissä. Koulussa arkea järjestetään paitsi opetussuunnitelmasisällöissä myös
pedagogisten keinojen ja osaamispainotusten valinnoissa. Bernsteinin ohella aikaa työssäni järjestää mm.
Barbara Adamin käsite kontekstin aikasuhteiden moniulotteisuudesta.
Sisällönanalyysiin sovelsin erityisesti Bernsteinin (1971) varhaista ideaa kasvatuksen kriittisistä
konteksteista. Tässä kontekstit tarkoittavat ulottuvuuksia, joilla kullakin on oma tehtävänsä osana
kasvatuksen pedagogista kokonaisuutta. Käytännössä ulottuvuudet eivät toimi toisistaan irrallisina, mutta
teoreettisesti ne järjestävät kasvatuksen osa-alueet jonkinlaisiksi tavoitekategorioiksi. Käytin tätä
ajatustaaineiston aikakäytäntöjen luokitteluun.
Havainnoissani kokkien kasvatuksen käytännöistä ajan järjestämisen, kontrollin tai käsitteellistämisen
merkitys saattoi olla sääntely tai opetuksen kohteen määrittely. Samaan aikaan, tai lähtökohtaisesti, tavoite
saattoi myös olla ajattelun kehittäminen tai kyky ymmärtää ja järjestää tilan suhteita. Bernstein (1971, 65)
kuitenkin väitti, että pedagoginen järjestys kiinnittyy kunkin (yhteiskunta)ryhmän kasvatukselle erityisen
merkittäväksi katsottuun kontekstiin. Tälle ydinkontekstille ominainen kontrollin ja kasvatuksen kohde asettaa
rajat ja auktoriteetin myös muilla kasvatuksen osa-alueilla.
Bernsteinin määritelmän perusteella tutkitun ravintolakokin koulutuksen ydinkontekstiksi näyttää asettuvan
sääntely, jota aineistossani tuotetaan kasvatuksena ensinnäkin osaksi koulun säänneltyä järjestelmää,
toiseksi työn tekemistä ja kolmanneksi ammattia. Aineiston ammattiin liittyvä aikakuri on suoraa. Säännöillä
järjestetään raaka-aineita, valmistusta, välineitä tai työprosessia. Huomaamattomampaa on sääntely, joka
opettaa tulevan ammattityötekijän ja kansalaisen aseman alaisena. Alaisen aikakuriin kasvatetaan paitsi
koulutuksen keston ja tahdin temporaalisten järjestysten, myös koulun toimintamalleja ja aikaa järjestävien
suhteiden hierarkioissa.
Koulua vai elämää varten? Ammatillisten opettajien käsitykset koulun kasvatusvastuusta
Antti Maunu, EHYT ry (antti.maunu@ehyt.fi)
Koulut ja oppilaitokset ovat nuorille keskeisiä sosiaalisia ympäristöjä. Yhtäältä nuoret työstävät niissä yksilöllistä
ja sosiaalista identiteettiään omaehtoisesti, omissa kaveriporukoissaan ja muissa vertaisyhteisöissä. Toisaalta
koulut ja oppilaitokset ovat tärkeitä yhteiskunnallisen sosialisaation instituutioita. Kouluissa ja oppilaitoksissa
nuori oppii paljon siitä, kuinka hänen tulee elää itsenäisenä, aikuisena ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä.
Vaikka koulut ja oppilaitokset ovat ensi sijassa nuoria varten, niiden tavoitteet, toimintatavat ja ilmapiiri ovat
aikuisten rakentamia. Sitä, mitä kouluissa opetetaan ja mihin nuoria niissä valmennetaan, ohjataan virallisin
säädöksin sekä tila-, aika- ja auktoriteettijärjestelyin, mutta myös epävirallisesti. Opettajat voivat täyttää
viralliset tavoitteet niin kuin parhaaksi näkevät, ja samalla heillä on mahdollisuus opettaa jotakin myös
virallisen opetussuunnitelman ulkopuolelta. Usein varsinainen kasvatustyö, nuorten kohtaaminen yksilöinä ja
omissa ryhmissään, jää etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa epävirallisen opetussuunnitelman ja opettajien
henkilökohtaisen panostuksen piiriin.
Esityksessä tarkastelen, millaisena ammatilliset opettajat itse näkevät oman vastuunsa nuorten
kasvattamisessa. Millaisiin suhteisiin opetus ja kasvattaminen asettuvat heidän omassa arkityössään?
Pitävätkö he tärkeämpänä opettamista vai kasvattamista, ja millä perusteilla? Aineistona käytän 8
ryhmähaastattelua, joissa yhteensä 44 ammatillista opettajaa (n=25, m=19) keskustelee näistä teemoista.
Ryhmät on koottu eri opetusaloilta kolmelta erikokoiselta paikkakunnalta (PK-seutu, suurehko
länsisuomalainen kaupunki ja pieni itäsuomalainen kaupunki).
Analyysin päähavainto on, että opettajien käsitykset ja perustelut kasvatus- ja opetustyön suhteista vaihtelevat
laidasta laitaan ja niissä on suurta ala-, alue- ja yksilökohtaista vaihtelua. Toisin sanoen se, missä määrin
ammattiin opiskelevat nuoret saavat aikuisten tukea kasvuunsa ja kehitykseensä oppilaitoksen arjessa, on
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jokseenkin sattumanvaraista. Tätä voidaan pitää nuorten koulutuksellisen ja erityisesti hyvinvoinnin tasa-arvon
kannalta huolestuttavana. Esityksessä analysoin myös tarkemmin, mitkä tekijät vaikuttavat opettajien
käsityksiin heidän oman kasvatusvastuunsa tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta, ja mitkä tekijät heidän
kokemuksessaan helpottavat tai hankaloittavat kasvatusvastuun kantamista arkisessa opetustyössä.
Aikuisten maahanmuuttajien oppimisprosesseja
kotoutumiskoulutuksessa ja ammatillisissa opinnoissa
Jonna Kulju, Jyväskylän yliopisto (jonna.kulju@gmail.com)
Tekeillä olevassa väitöskirjassani tutkin aikuisena Suomeen muuttaneiden kotoutumisen ja kielenoppimisen
prosesseja kotoutumiskoulutuksen ja ammatillisten opintojen kontekstissa. Tutkimuksessani kerään
aineistoa kerronnallisilla haastatteluilla (ks. Hyvärinen & Löyttyniemi 2005). Tavoitteenani on saada tietoa
siitä, miten aikuiset maahanmuuttajat konstruoivat omaa kotoutumisensa kertomusta; mitä asioita he itse
pitävät merkityksellisinä integroituessaan suomalaiseen koulujärjestelmään ja yhteiskuntaan niin kielellisesti
kuin kulttuurisestikin. Tällä hetkellä minulla on neljä haastattelua litteroituna, ja helmikuun loppuun saan
tehtyä viisi lisää. Elo-syyskuussa 2014 ja helmi-maaliskuussa 2015 teen seuraavat haastattelukierrokset.
Tutkimuksessani hyödynnän Deborah Tannenin (1993) luetteloa odotuksen osoittimista (evidence of
expectations), joiden avulla voidaan löytää kerronnasta odotustiheät kohdat, joissa on runsaasti arvioivaa
kerrontaa. Tällainen tiheä kerronta voidaan tulkita haastattelussa kohdaksi, jossa maahanmuuttajien
odotukset kohtaavat ja törmäävät uuden yhteiskunnan odotushorisontin kanssa. (ks myös Hyvärinen 2010,
Vilkko 1990, Katiso 2011). Toisaalta nämä ovat myös kohtia, joissa odotusten ja kokemusten välillä
tapahtuva oppiminen ja integroituminen tapahtuu (Kolb 1984, Mezirow 1995).
Haastatteluaineistoa analysoidessani käynkin ensin tekstistä läpi nämä tiheän kerronnan kohdat. Niiden
avulla voin paikantaa kulttuuriset merkityshorisontit, jossa haastateltavat puhuvat heille merkityksellisistä
odotusrakenteiden murroskohdista, jotka vaativat uudelleen tulkintaa. Suhteutan nämä koko
haastatteluaineiston teemoihin, ja katson, miten tiheän kerronnan kohdat asettuvat niihin. Kun olen
analysoinut tällä tavalla kaikki ensimmäisen kerran haastattelut, alan muokata kullekin haastateltavalle
hänen tiheän kerronnan kohtiin pohjautuvia teemakysymyksiä, saadakseni selville, miten oppimisprosessi on
niiden osalta kehittynyt, ja mitä muutosta on tapahtunut. Lisäksi teen kerronnallisia kysymyksiä
haastattelujen välillä tapahtuneesta oppimisesta, josta voin paikantaa jälleen uusia odotusrakenteen
murroskohtia, joiden prosessia tutkin vielä viimeisessä haastattelussa.
Työryhmässä esittelen ensimmäisen haastattelukierroksen tuloksia sekä pohdin käytämääni teoreettista ja
metodista viitekehystä aineistoesimerkkien kautta. Tarkastelun kohteena on erityisesi opiskeltavan asian
käsitteelistämisen ongelma S2-oppilaan oppimisprosessissa ja suomen kielen hegemoninen asema
integratioprosessissa.
Koulumarkkinat ja segregaation hallinta
Janne Varjo (janne.varjo@helsinki.fi) & Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto (mira.kalalahti@helsinki.fi)
Tiukasti lainsäädännön avulla hallinnoitu, valtiovallan vahvistamiin koulupiireihin perustuva oppilaiden
sijoittaminen peruskouluihin on 1990-luvulta alkaen muuttunut kunnan väljästi määritellyksi velvollisuudeksi
osoittaa jokaiselle oppivelvolliselle mahdollisimman lyhyen ja turvallisen matkan päässä sijaitseva lähikoulu.
Kunnalliset toimintapolitiikat ja käytännöt, jotka ohjaavat oppilaiden sijoittumista ja valikoitumista
perusopetukseen ovat eriytyneet – esimerkiksi kunnan alueella sijaitsevien oppilaitosten lukumäärä, sijoittelu
ja profiloituminen esimerkiksi painotetun opetuksen tai kielitarjonnan avulla ovat kunnan itsensä
päätettävissä. Seurauksena joissakin kunnissa kouluvalinnat oman lähikoulun ulkopuolelle ovat suhteellisen
vähäisiä; toiset kunnat ovat puolestaan profiloineet oppilaitoksiaan ja rakentaneet käytäntöjä, jotka
korostavat perheiden koulunvalintaoikeutta.
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Samanaikaisesti perheille annettu oikeus hakea lapselleen opiskelupaikkaa muusta kuin kunnan
osoittamasta lähikoulusta on aikaansaanut muutoksia, joilla on useita kunnallisesti, alueellisesti sekä
yksilöllisesti ilmeneviä eriyttäviä vaikutuksia. Erityisesti pääkaupunkiseudun suurimmissa kunnissa
kouluvalinta ja asuinalueiden eriytyminen kiertyvät toisiinsa, kun koulujen oppilaspohja valikoituu sekä
sosioekonomisen alueellisen eriytymisen, että sosioekonomisesti jakautuneen kouluvalinnan kautta. Myös
oppimisen edellytykset ja peruskoulukokemukset eriytyvät, mikä on todennettavissa erityisesti
pääkaupunkiseudulla koulukohtaisten oppimistulosten erojen kasvussa. Koska perheiden kyky hyödyntää
kouluvalintamahdollisuuksia riippuu perheiden resursseista, kouluvalintojen vapauttaminen lisää osaltaan
perheiden eriarvoisuutta ja koulutuksen periytyvyyttä.
Alueellisten koulutuserojen kasvaessa ja maahanmuuttajataustaisen väestön keskittyessä perinteisesti huonoosaisuuden leimaamille lähiöalueille, kunnille on muodostunut sosiaalinen tilaus huolehtia kouluvalinnan
aiheuttaman segregaation kielteisistä vaikutuksista. Esityksessä tarkastelemme miten kouluvalinnan
negatiivisten ulkoisvaikutusten tunnistaminen, estimointi ja hallinnointi rakentuvat metropolialueen suurissa
kunnissa sekä niiden koulutuspoliittisissa puheavaruuksissa kuvaamalla miten paikalliset kouluviranomaiset
pyrkivät kontrolloimaan segregaatiota tasapainoillessaan valinnanvapauden ja mahdollisuuksien tasa-arvon
välillä. Analyysimme mukaan kunnat hallinnoivat eriytymiskehitystä ohjaamalla heikompien sosioekonomisten
asuinalueiden kouluille erityistä taloudellista tukea (positiivinen diskriminaatio), kontrolloimalla koulujen
eriytymistä ja linjaamalla lähikoulun osoittamisen maantieteellisiä käytäntöjä.
Koulunvalinta keskiluokan suurena hankkeena –
suomalaisten uusien keskiluokkien fragmentoitumisen jäljillä
Mira Kalalahti (mira.kalalahti@helsinki.fi) & Janne Varjo, Helsingin yliopisto (janne.varjo@helsinki.fi)
Suomessa yhteiskunnalliset murrokset ovat tapahtuneet monia muita maita myöhäisemmin, mutta samalla
nopeammin. Suomi säilyi kymmeniä vuosia muita pohjoismaita vahvempana agraariyhteiskuntana;
kaupungistuminen ja palveluyhteiskuntaan siirtyminen tapahtuivat vasta 1960-luvulta lähtien. Myös
koulutuksen ekspansio on Suomessa ollut myöhäsyntyistä, mutta sitäkin nopeampaa. Suomen
luokkarakenteessa keskiluokan osuus säilyi pitkään merkittävästi muita pohjoismaita vähäisempää.
Keskiluokan kasvaessa määrällisesti, on se samalla eriytynyt sisäisesti. Usein puhutaan erikseen ”vanhasta”
ja ”uusista” keskiluokista. Vanhaan keskiluokkaan lasketaan teollisuudenharjoittajat, johtajat ja
liikkeenomistajat, jotka pääsääntöisesti työskentelevät yksityisellä sektorilla; uusiin keskiluokkiin taas
tietotyöläiset ja professionharjoittajat, jotka usein työskentelevät julkisella sektorilla. Monissa Suomea
varhaisemmin keskiluokkaistuneissa maissa (esimerkiksi Ranska ja Iso-Britannia) ovat luokkatutkijat jo
eriyttäneet omiksi alaryhmikseen ”teknokraatit” ja ”humanistit”, joiden suhtautuminen koulutukseen ja
koulunvalintaan eroavat toisistaan. Toinen tärkeä erottelu on tapahtunut työnantajasektorin mukaan:
työskentelevätkö ihmiset yksityisellä vai julkisella sektorilla. Keskiluokkien fraktioiden suhde markkinoihin on
eriytynyt, samoin kuin asemoituminen ja identifioituminen ”yhteiseen hyvään” (valtio, kunnat) ja ”yksityiseen
etuun” (markkinat). Suomessa nimitys jakolinjalle voisi olla jako ”kulttuuris-sosiaaliseen” (opetus, koulutus,
tiede, terveys, sosiaalityö) ja ”taloudelliseen” (pankki, vakuutus, liike-elämä, yritysjohto) keskiluokkaan.
Ideaalityyppisesti taloudellinen keskiluokka työskentelee yksityisellä sektorilla, kulttuuris-sosiaalinen
keskiluokka taas julkisella sektorilla, vaikka rajat ovatkin viime vuosina hämärtyneet.
Esityksessä analysoimme suomalaisen keskiluokan fraktioita ja niiden suhtautumista koulutuspolitiikkaan,
erityisesti koulunvalintaan. Nostamme esiin sekä keskiluokan mielipiteiden yleisen erikoislaatuisuuden
suhteessa ala- ja yläluokkaan että keskiluokan sisäisiä jakolinjoja ja hierarkioita. Keskiluokan sisäiseen
luokkaerotteluun hyödynnämme Tilastokeskuksen ammattiluokitusta yhdistettynä Erikson-Goldthorpe luokkaskeemaan. Soveltamalla Güvelin (2006) teknokraattien ja kulttuuris-sosiaalisten professioiden
erottelua muodostamme keskiluokan neliluokkaisen tarkastelukehikon, jossa sekä kulttuuris-sosiaaliset
professioammatit että teknokraatit jaetaan ylempään ja alempaan keskiluokkaan. Rakennetun
analyysikehikon avulla luvussa analysoidaan keskiluokan koulutuspoliittisia asenteita sekä suhdetta
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koulunvalintaan. Aineistona käytetään Parents and School Choice -hankkeen kyselylomakeaineistoa, jossa
määrittelemäämme keskiluokkaan sijoittuu 1367 tapausta.

9. KAUPUNKISOSIOLOGIA
Koordinaattorit: Linda Haapajärvi, École des Hautes Études en Sciences Sociales (linda.haapajarvi @
ehess.fr), Lotta Junnilainen, Helsingin yliopisto (lotta.junnilainen @ helsinki.fi) ja Teemu Kemppainen,
Helsingin yliopisto (teemu.t.kemppainen@ helsinki.fi)
Suomalaista yhteiskuntaa luonnehtii verrattain myöhäinen, mutta nopea kaupungistuminen. 1990-luvun
laman jälkeen eriarvoisuus on kasvanut ja pitkään sosioekonomisesti melko yhtenäisenä pysynyt
kaupunkirakenne on alkanut eriytyä. Suomalaisissa kaupungeissa voidaan rakenteellisten muutosten lisäksi
havaita elinpiirien eriytymistä ja paikalliskulttuurien syntymistä. Kaupungista ja kaupungissa kamppailevat
erilaiset toimijat kunnallispoliitikoista sissiviljelijöihin. Onkin kiinnostavaa kysyä, minkälaisia kohtaamisia
kaupungissa syntyy ja millä ehdoilla sosiaalisia siteitä solmitaan. Työryhmään ovat tervetulleita eri
menetelmiin ja teorioihin pohjaavat esitykset, jotka avaavat paikkojen, kulttuurin ja rakenteiden merkitystä
sosiaalisen elämän rakentumiselle kaupungissa.
ABSTRAKTIT:
Älykäs Helsinki – Smart City biopoliittisena hallintana
Timo Harjuniemi, Helsingin yliopisto / Sosiaalitieteiden laitos (timo.harjuniemi@helsinki.fi)
Tarkastelen esityksessäni Helsingin Kalasataman Smart City -hanketta (Älykäs Kalasatama) hallinnan
muotona, jonka tavoitteena on alueen asukkaiden tehokas elämäntapa. Tulkitsen Smart Citya hankkeena,
jonka tavoitteena on luoda innovatiivinen ja luova kaupunkialue globaaliin kaupunkikilpailuun. Kysyn
esityksessäni, millaisiin järkeilyihin tukeutuen Helsingin Smart Cityä kehitetään. Minkälaiset visiot toivotusta
kaupunkialueesta näkyvät alueen kehittämisessä?
Lukemattomat kaupungit ympäri maailman ovat mukana hankkeissa, joissa ne yrittävät kehittää itseään
”älykkäämmiksi” kaupungeiksi. Kaupungit pyrkivät ensinnäkin olemaan entistä yrittäjämäisempiä – Smart
Cityt liittyvät aluesuunnittelulliseen järkeilyyn, jossa innovatiiviset ja teknologisesti edistyneet kaupunkialueet
ovat talouskasvun, kilpailukyvyn sekä alueellisen ja kansallisen vetovoimaisuuden moottoreita. Myös
Helsinki on käynnistänyt uudelle Kalasataman alueelle Smart City -hankkeen.
Smart City -hankkeille ovat luonteenomaisia visiot ubiikista teknologiasta ja sen valjastamisesta
mahdollisimman tehokkaan ja ekologisen kaupunkimiljöön luomiseen. Älykaupunki pyrkii tekemään elämästä
mahdollisimman juohevaa ja turvallista: ubiikit it-sovellukset mittaavat ilmansaasteita, kertovat joukkoliikenteen
häiriöistä, säätelevät tarvittaessa kodin sähkönkäyttöä ja lämmitystä tai turvaavat koteja tunkeutujilta.
Ymmärrän esityksessäni Helsingin Kalasataman Smart Cityn biopoliittisen hallinnan muotona, jonka
tavoitteena on luoda tilallis-materiaaliset olosuhteet mahdollisimman tehokkaalle elämäntavalle. Esitykseni
keskiössä on Michel Foucault´n biopolitiikan käsite. Tällä Foucault tarkoittaa hallintaa, jonka ytimessä on
ihmiselämän hyvinvoinnin vaaliminen, mittaaminen ja muokkaaminen. Keskityn eritoten ympäristöllisiin
tekniikoihin hallinnan muotona. Esityksen empiirinen aineisto muodostuu muun muassa Helsingin kaupungin
ja teknologian edistämiskeskus Tekesin tuottamasta Smart City -materiaalista.
Lähiöostarit ja sekoitettu toimijuus
Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto / sosiaalitieteiden laitos (pasi.maenpaa@helsinki.fi)
Ostoskeskus keskellä asuinaluetta on lähiörakenteeseen ja -elämäntapaan kytkeytyvä historiallinen ilmiö,
jonka ohi aika on pitkälti ajanut. Kuitenkin on nähtävissä monta tekijää, jotka puoltavat sekä
lähipalvelupaikkojen tarvetta että kehityskelpoisuutta osana kaupunkirakennetta. Luonteeltaan kehittävässä

35

tutkimuksessa tarkastellaan ja koetellaan mahdollisuuksia kehittää lähiöostareita julkisen tilan näkökulmasta
ja 4P-kumppanuuden avulla (Public-Private-People-Partnership).
Teoreettinen lähtökohta on viedä jacobsilainen, urbanistisen kaupunkisuunnittelun idea sekoitetuista
toiminnoista (mixed use) askelta pidemmälle sekoitettuun toimijuuteen (mixed agency). Sekoitetulla
toimijuudella tarkoitan sitä, että toimijat laajentavat oman toimijuutensa rajoja ja omaksuvat tavanomaisesta
toimijaroolistaan poikkeavia käytäntöjä. Tästä on kyse esimerkiksi prosumerismissa, vaikkapa
muotibloggaajan, kirpputorin tai ruokapiirin kohdalla, sekä julkista ja yksityistä palvelua yhdistävän
tuotekehittelyn, kuten kirjastoja kiertävän Kokeilupisteen tapauksessa.
Ostareiden kehittämisessä toimijuuden sekoittaminen merkitsee toimijuuden muutosta siten, että a) kukin
toimija tavoittelee koko ostarin vetovoimaisuuden kasvua ja sitä varten b) työskentelee yhteistyössä toisten
kanssa c) soveltaen uusia toimintatapoja nostaakseen ostarin palvelutasoa ja kasvattaakseen sen vetovoimaa.
Esityksessä käydään läpi pyrkimyksiä soveltaa sekoitetun toimijuuden ideaa konkreettisiin ostarikohteisiin,
joita ovat Pohjois-Haagan, Laajasalon ja Myllypuron ostarit Helsingissä. Tutkimus on osa ARA:n
asuinalueiden kehittämisohjelmaa ja se toteutetaan yhdessä Culminatumin/Uudenmaan liiton kanssa sekä
Helsingin lähiöohjelman kumppanina.
Vaasankadun kävelykatukokeilu – hyvä idea, josta hyötyivät ennen muuta vierailijat
Sanna Valtonen, Helsingin yliopisto / viestinnän oppiaine (sanna.valtonen@helsinki.fi)
Sanna Ojajärvi, Helsingin yliopisto / viestinnän oppiaine (sanna.ojajarvi@helsinki.fi)
Helsingin Vaasankadulla toteutettiin ”kävelykatukokeilu” kesällä 2013. Kokeilun tarkoitus Helsingin
kaupungin näkökulmasta oli tutkia Vaasankadun soveltuvuutta kävelykaduksi. Vaasankadulla tai sen
välittömässä läheisyydessä asuvien kansalaisten näkökulmasta kokeilu koettiin joko kiusantekona tai
positiivisena askeleena kohti uudenlaista kaupunkikulttuuria. Tutkimme eri toimijatahojen käsityksiä
Vaasankadun kävelykatukokeilusta ja siihen liittyvästä viestinnästä sekä kokeilun mediajulkisuutta ajalla
1.6.–30.9.2013. Tutkimustehtävämme oli selvittää 1) kävelykatukokeilun eri osallisryhmien
(kaupunginvaltuutettujen, virkamiesten, asukkaiden, yrittäjien, kaupunkiaktiivien) käsityksiä Vaasankadun
kävelykatukokeilusta, 2) kävelykatukokeilun julkisuutta ja 3) viestintää ja vuorovaikutusta, joka kietoutuu
sekä julkisuuden että käsitysten syntymiseen.
Kansalaisten ja viranomaisten välille rakentui ”ymmärryseroja”, jotka liittyivät sekä itse kokeiluun että
kaupungin toimintatapoihin, etenkin ajatuksiin demokraattisesta päätöksenteosta, oikeudenmukaisesta ja
reilusta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Kävelykatukokeilu toi näkyväksi kansalaisten valtavan kuulluksi
tulemisen tarpeen. Kokeilua kohtaan esitetty kritiikki liittyi 1) johtajuuteen, 2) ohitetuksi tulemisen tunteeseen,
3) viestintään ja 4) kokeilun konkreettisiin haittoihin. Kokeilu opetti ainakin sen, että kansalaisten
osallistamiseksi tarvitaan jatkuvaa ja vuorovaikutuksellista viestintää.
Kokeilun voi katsoa onnistuneen etenkin uusien toimintatapojen testauksena: vastaisen varalle saatiin
kokemusta kokeilua edistävistä ja sitä hankaloittavista toimintatavoista. Merkittävin oppi lienee se, että
kokeilukin vaatii resursseja ja vastuutettuja toimijoita. Lisäksi osallistavassa kokeilussa kannattaa tehdä
yhteistyötä mahdollisimman monipuolisten toimijatahojen (kaupunkiaktiivien, yhteisöjen, oppilaitosten) kanssa.
Kaupungin viranomaisten näkemys riittävästä viestinnästä typistyi muutamaan tiedotteeseen. Kokeilun
aloittamista, lopettamista, asukaspysäköintipaikkojen menettämistä ja toimintalupien hakemista koskevat
tiedotteet eivät olleet kansalaisten mielissä riittäviä. Kansalaisten taholta toivottiin mahdollisuutta osallistua
kaupunkitilaa koskevaan päätöksentekoon ja avointa vuorovaikutuskanavaa viranomaisiin. Kansalaisten ja
viranomaisten välille rakentuneiden vastakkainasettelujen tarkastelu viestinnän ja vuorovaikutuksen
kysymysten näkökulmasta on edellytys kaupunkikulttuurin kehittämiselle.
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Ethnic residential segregation and migrant sociablities in Paris and Helsinki
Linda Haapajärvi, École des Hautes Études en Sciences Sociales (linda.haapajarvi@ehess.fr)
I will present preliminary results of work in progress on migrant sociabilities in segregated urban
neighbourhoods of Paris and Helsinki. Firstly, a quick look at the indices of ethnic residential segregation in
Paris and Helsinki shows that it is rather the volume of migrant population than the degree of segregation
that varies in the two cities. Secondly, the presentation exhibits the policies aiming at fostering local social
cohesion in the two cities. Thirdly, I will draw to data gathered through ethnographic research in a single
neighbourhood in each city to examine how concentration, volume and mobility affect migrant sociabilities.
Sosioekonominen perusta, vaateiden oikeutus ja asukkaiden strategiat
helsinkiläisessä kaavoituskeskustelussa
Jutta Juvenius, Helsingin yliopisto (jutta.juvenius@helsinki.fi)
Tämä työ käsittelee helsinkiläisten kaavamuutosten ympärillä käytävää keskustelua. Maankäyttö- ja
rakennuslain uudistus vuonna 1999 määräsi kaavoitusvaltaa käyttävät kunnat kuulemaan asukkaitaan
uudistuksia suunnitellessa. Tämä muutos mahdollisti asukkaille ja erilaisille ryhmittymille, kuten taloyhtiöillä
ja kaupunginosayhdistyksille, väylän saattaa oma mielipiteensä asioista päättävien poliitikkojen ja kaupungin
virkamiesten tietoisuuteen. Samaan aikaan 1990-luvun laman jälkiseurauksena helsinkiläiset asuinalueet
ovat segregoituneet asukkaidensa tuloilla ja koulutustasolla mitattuna. Helsinkiläinen kaavoituskeskustelu
näyttääkin mediaa tarkasteltaessa ajautuneen tilaan jossa hyväosaiset äänekkäästi puolustavat saavutettuja
oikeuksiaan, suuri yleisö syyttää näitä itsekkyydestä ja yhteiskunnan marginaalissa elävät joutuvat yhä
ahtaammalle. Ilmiöstä tehty tutkimus on kuitenkin vielä varsin vähäistä, eikä laajempia tarkasteluja tai
alueellisia vertailuja mielipiteen jättäjistä ja näiden tavoista argumentoida ole vielä ilmiön lyhyen historian
vuoksi tehty.
Eräs keskeinen tausta tutkimukselle on julkisuudessa viime vuosina suurta näkyvyyttä saanut nimbyn
(lyhenne sanoista Not In My Backyard) käsite. Näitä julkisuudessa kovaan ääneen esiintyviä
muutosvastarintaisia itsekkäitä ja hankalia ihmisiä kutsutaankin julkisuudessa nimbyiksi. Työn tarkoituksena
onkin selvittää, miten kaavaehdotuksista jätetyt mielipiteet jakautuvat alueellisesti. Oletuksena on, että suurin
osa valituksista nousee sosioekonomisesti mitattuna hyväosaisilta alueilta. Erityisen kiinnostavaa on, miten
hyväosaisten alueellisen itsetietoisuuden oletettuna mittarina pidetyt yhteisöllisesti laaditut mielipiteet
jakautuvat kartalle. Oletuksena on myös, että mielipiteet eroavat aiheita, eetosta ja etuja koskevien
jäsennysten osalta sen mukaan, millaiselta alueelliselta perustalta ne nousevat. Segregaatiokehityksen
myötä sekä hyvä- että huono-osaisuus ovat kasautuneet yhä voimakkaammin omille alueilleen. Aiempaan
tutkimukseen nojaten tämä luo oletuksen, että hyväosaisilla alueilla pyritään sosioekonomisesti mitattuna
heikkoja alueita aktiivisemmin ottamaan osaa yhteiseen päätöksentekoon. Tutkimuksen aineistona
käytetään näitä asukkaiden kaavoitusprosessin aikana jättämiä mielipidekirjeitä.
Analyysin aluksi tarkastellaan karttoihin pohjautuen muutoskohteiden sijoittumista ja mielipiteiden määrän
jakautumista sosioekonomisesti mitattuna eritasoisille alueille, jolloin huomataan, että hypoteesit
sosioekonomisen perustan yhteyksistä mielipiteiden jakautumiseen ja yhteisömielipiteiden esiintymiseen
joudutaan hylkäämään. Laurent Thévenot ja Luc Boltanskin teoriaan julkisen oikeuttamisen analyysista ja
Thévenot’n teoriaan kolmesta yhteisyyden kieliopista nojaavan kirjeiden sisällön laadullisen analyysin
perusteella huomataan myös että eri alueiden väliset erot mielipiteiden sisällöissä ovat hyvin maltillisia ja
vähäisiä. Eroja löytyy lähinnä aivan sosioekonomisen skaalan ääripäistä ja siitä, millaiseen ilmiasuun omat
vaateet paketoidaan. Selitystä yllättäville tuloksille haetaan Suomen verrattain maltillisesta poliittisesta
kulttuurista sekä lähiöiden viime vuosina sekä virallisia että epävirallisia reittejä tapahtuneesta profiilin
noususta. Näiden tulosten perusteella huomataan käytävän keskustelun jakautuneen ärhäkkään debattiin
mediassa sekä maltilliseen viralliseen keskusteluun, minkä vuoksi aivan viimeisenä pohditaan nimbyn
käsitteen asemaa ja hedelmällisyyttä.
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”Steephill, paras kylä maailmassa” miten Steephill tehdään, kuvitellaan ja luodaan paikaksi asukkaiden Facebook-ryhmässä
Lotta Junnilainen, Helsingin yliopisto / sosiaalitieteiden laitos (lotta.junnilainen@helsinki.fi)
Sosiaalinen media on yhä enenevissä määrin juurtunut osaksi ihmisten jokapäiväistä elämää ja arkista
kanssakäymistä. Osa tutkijoista on sitä mieltä, että koska teknologian ansiosta ihmiset voivat olla yhteydessä
kaikkialle maailmaan ja ylläpitää sosiaalisia suhteita paikasta ja ajasta välittämättä, paikan merkitys on
kokonaan hävinnyt. Toiset taas vastustavat väitettä osoittamalla, että suurimmalla osalla ihmisistä elämä on
edelleen monin tavoin paikkaan sidottua. Yllättävän pieni osa tutkimuksesta on kuitenkaan kiinnostunut
virtuaalisten tilojen ja fyysisten tilojen suhteesta toisiinsa, kuten siitä, miten asuinalueen Facebook ryhmä
virtuaalisena kohtaamispaikkana vaikuttaa asuinalueiden arkielämään. Esityksessäni osoitan, kuinka
lähiössä, jossa on vain vähän mahdollisuuksia asukkaiden rutiininomaisille kohtaamisille, virtuaalisen tilan
integroituminen osaksi asukkaiden arkea vahvistaa kokemusta paikkaan kuulumisesta sekä lisää asukkaiden
välistä vuorovaikutusta, epämuodollista sosiaalista kontrollia ja turvallisuuden tunnetta. Facebook ryhmä
toimii paikan tekemisen areenana, jossa asukkaat yhdessä määrittelevät, millainen on tämä paikka, keitä
täällä asuu, millaisia ovat steephilliläiset ja kuka voi kuulua joukkoon. Facebook ryhmässä kerrotaan
historiallisia tarinoita Steephillistä, muistellaan menneitä, reflektoidaan ulkopuolisten mielikuvia alueesta ja
käydään jatkuvia neuvotteluja paikan luonteesta. Steephill rakentuu paikaksi sosiaalisen prosessin tuloksena
ja Facebook toimii erinomaisena areenana paikan symbolisten merkitysten vahvistamiseksi.
Kuulumisen sidokset, rajanteot ja
paikallisen yhteisyyden muodostuminen Brooklynissa ja Helsingissä
Kaisa Ketokivi, Helsingin yliopisto, New York University, (kaisa.ketokivi@helsinki.fi)
Yhteisön ajatus ihmisistä kiinnipitävänä sidoksena läpi leikkaa sosiologian klassista perinnettä,
nykykeskusteluja ja julkista keskustelua. Yhteisöön on ladattu valtavasti toiveita niin sosiaalisten ongelmien
tunnistajana kuin sen ratkaisunakin. Yhteisöllisyydestä puhutaan ja sitä viritellään monissa
suurkaupungeissa, mutta mitä asuinalueeseen kiinnittynyt paikallisyhteisö voi suuressa kaupungissa
ylipäänsä olla? Chicago-koulukunnan kaupunkietnografisen perinteen innoittamana tutkimukseni tarkastelee,
millaista kuulumista ja paikallisyhteisöä ruohonjuuritason yhteistoimintaa painottavilla, hyvinvoivilla
asuinalueilla New Yorkin Brooklynissa ja Helsingissä syntyy. Millainen paikka epävirallisella naapuriavulla,
kevyellä seurallisuudella, paikallisella arjella, tavoitteellisella yhteistoiminnalla ja paikallisten läheissuhteiden
rakentumisella paikallisen kuulumisen muodostumisessa on? Aktiivisten kaupunkikortteleiden osallistuvaan
havainnointiin, laadullisiin haastatteluihin, arkielämän ja merkityksellisten suhteiden systemaattiseen
kartoittamiseen perustuvan aineiston valossa näytän, miten monin eri tavoin asukkaat paikalliseen
suuntautuvat ja sitä rakentavat. Erilaisista kuulumisen sidoksista, rajanteoista ja orientaatioista muodostuva
paikallisyhteisyys, ei ole yksi, vaan monta. Esitelmässä pohditaan, millaisista yhteisyyden, moninaisuuden ja
yksilöllisyyden aineksista paikallisyhteisyys tutkituilla asuinalueilla muodostuu. Millaiset paikat, asiat,
toiminnot ja toimijat sitä kannattelevat? Miten eri paikkojen tutkiminen rinnakkain ja niiden analyyttinen
vertailu auttaa terävöittämään havaintoja ja analyysia?

10. KIINNITTÄVÄT ARJEN RYTMIT
Koordinaattorit: Outi Rantala (outi.rantala@ulapland.fi) ja Maria Hakkarainen
(maria.hakkarainen@ulapland.fi) Lapin yliopisto
Kutsuimme työryhmään papereita, joissa tarkastellaan käytäntöjä, verkostoja tai yhteisöjä suhteessa
erilaisiin arjen rytmeihin. Henri Lefebvren mukaan fyysisten tarpeiden tunnistamiselle ja kuulemiselle ei jää
aikaa, kun työ ja teknologia määritellevät arkista olemista. Olemme kiinnostuneita esimerkiksi siitä,
voidaanko rytmejä analysoimalla päästä kiinni hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin? Millaisiin arjen
koreografioihin ja käytäntöihin tekniikka kiinnittää meidät – kuinka keinovalot, älypuhelimet ja tv-ohjelmat
rytmittävät arkea? Lisäksi olemme kiinnostuneita siitä, voidaanko rytmianalyysin avulla löytää keinoja uuden
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ja perinteisen työn yhteensovittamiseen? Esimerkiksi hiihtokeskuksen sesongit rytmittävät syrjäisten kylien
elämää uudella tavalla tuomalla sesonkien vaihtelujen lisäksi rytmimuutoksen myös päivittäisiin toimintoihin:
ravintoloiden, hiihtohissien ja monotanssien rytmi poikkeaa maaseutukylien arkirytmistä. Kylän verkostot
pohjautuvat yhdessä elettyihin rytmeihin – kuinka uudet toimialat järjestävät uudelleen yhteisöjä?
ABSTRAKTIT:
Lepäävät läppärit ja hyytyvät älypuhelimet:
Pohjoisen ilmaston vaikutus teknologian käytön rytmeihin
Johanna Ylipulli (johanna.ylipulli@oulu.fi) ja Arkkitehti Anna Luusua (anna.luusua@oulu.fi) Oulun yliopisto
Esityksessämme kuvaamme, miten luonnon sykliset rytmit ovat läsnä pohjoisen kaupungin
teknologisoituneessa arjessa. Tutkimusryhmämme keskittyy tarkastelemaan digitaalisesti augmentoituihin
kaupunkitiloihin liittyviä kysymyksiä. Lähestymme tutkimuskohdetta monitieteisesti kulttuuriantropologian,
arkkitehtuurin ja HCI:n (Human-Computer Interaction) näkökulmia hyödyntäen. Tutkimuksemme keskiössä
ovat uudet, vasta testivaiheessa olevat teknologiat, kuten interaktiiviset julkiset näyttötaulut, mutta myös
vakiintuneet informaatio- ja viestintäteknologian muodot kuten matka- ja älypuhelimet, joista on tullut osa
kaupunkitilan kokemista. Eri tieteenalojen edustajat lähestyvät aihetta fokuksena joko rakennettu ympäristö ja
tila, ihmisten sosiokulttuurinen todellisuus tai teknologiset ratkaisut. Tämä esitys painottuu antropologisarkkitehtoniseen ymmärrykseen teknologian käytön linkittymisestä vuodenaikojen vaihteluun ja säähän.
Olemme yhdistäneet laadullisten ja määrällisten aineistojen analyysia, jotta saamme ilmiöstä sekä laajan että
syvällisen käsityksen.
Empiirinen, Oulussa kerätty tutkimusaineistomme osoittaa, että ihmisten tavat käyttää informaatio- ja
kommunikaatioteknologiaa vaihtelevat eri vuodenaikoina niin paljon, että voimme käyttää ilmiöstä nimitystä
teknologiset vuodenajat. Laajemman ilmastollisen vaihtelun lisäksi myös sää vaikuttaa teknologian
käyttömahdollisuuksiin ja käyttöhalukkuuteen siinä määrin, että mielestämme ilmasto ja sää tulisi ottaa
suunnittelun yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi – puhutaanpa ulkona paikoillaan olevasta teknologiasta tai
mukana kulkevista mobiililaitteista. Sekä kulttuuriantropologiassa että arkkitehtuurissa sään ja ilmaston
merkitys ihmisten toiminnassa ja käyttäytymisessä on huomioitu: antropologiassa suuntausta edustaa sään
ja ilmaston antropologia (anthropology of weather and climate) ja arkkitehtuurin alalla muun muassa
ilmastotietoinen arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu. HCI:n puolella asiaan puolestaan ei ole juurikaan
kiinnitetty huomiota, johtuen mahdollisesti siitä, että tietotekniset laitteet ovat vasta hiljattain siirtyneet
käytettäväksi myös ulkotiloissa. Lisäksi tutkimus on tähän asti perustunut pääasiassa laboratorioolosuhteissa tehtävään testaukseen, ja tutkimuksen tekeminen reaalimaailmassa (research in the wild, living
lab) on tekniikan puolella melko uusi trendi.
Tuloksemme osoittavat, että uuden tietotekniikan ubiikki luonne eli se, että teknologia on mukana arjessa
monenlaisissa tilanteissa ja kaikenlaisissa olosuhteissa, vaatii yhä laajempaa kontekstin, esimerkiksi ilmastoolosuhteiden, huomioimista. Argumentoimme, että ilmastotietoisuus olisi liitettävä mukaan myös
kaupunkiteknologioiden suunnitteluun. Teknologia ei siis ole analyysimme mukaan rikkonut perinteisiä
kiinnittäviä rytmejä, vaan ihmiset ovat sopeuttaneet teknologian käyttönsä luonnon asettamiin rytmeihin ja
rajoituksiin.
Suomalaisrekkamiesten työn rytmikäytännöt ja ruumiillinen liikkumatila
Timo Aho (timo.a.m.aho@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto
Rekkakuskien työssä on kysymys mahdollisimman nopeasta ja aikaa säästävästä tavasta toimittaa tavaraa
lähettäjältä vastaanottajalle. Elinkeinoelämän ”aika on rahaa” - mentaliteetti pakottaa kuljetus- ja
logistiikkajärjestelmiä yhä joustavampien ja ketterämpien toimintatapojen kehittämiseen. Tavarankuljetuksissa
lisääntynyt teknologisten tietojärjestelmien hyödyntäminen on mahdollistanut kuljetusten reaaliaikaisen
seurannan, mutta muuttanut samalla rekkakuskien työn luonnetta yhä hektisemmäksi ja kontrolloidummaksi.
Työn kiireellisyys ja stressaavuus näyttäytyy kuljettajien ruumiissa väsymyksenä ja vireystilan laskuna.
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Tässä esityksessä pohdin etnografista aineistoani tulkiten sitä millaisia seuraamuksia rekkakuskien työn
ajankäytöllisillä rytmeillä on kuljettajien ruumiillisten tapojen ja mahdollisuuksien muotoutumisessa. Millaisia
rytmiristiriitoja ja ajallisuuksien (epä)harmonisuuksia kuljettajien työn käytänteistä on löydettävissä ja miten
ne vaikuttavat kuljettajien ruumiiseen ja hyvinvointiin. Lähestyn rekkakuskien työn ajallista organisoitumista
Henri Lefebvren (2004) rytmianalyysin sekä hänen ajatuksista inspiroituneiden rytmisovellutusten
(Southerton 2003, 2006, 2013; Pantzar & Shove 2010; Pantzar 2011; Shove ym. 2012) näkökulmasta.
Tässä perinteessä temporaalisuuden ja käytännön käsitteiden yhteistarkastelu on ollut keskeistä, koska
rytmien ajatellaan syntyvän arkisten käytäntöjen ja tekemisten ajallisista kytkennöistä.
Lefebvren ajatus rytmeistä liittää ajan, tilan, materiaalisuuden ja ruumiillisuuden käsitteet tarkastelussani
yhteen. Esityksessäni nostan esiin miten työn ruumiillinen ja henkinen kuluttavuus niveltyy kuljetusalaa
koskevien taloudellisten, yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja lainsäädännöllisten käytäntöjen kitkaan, jossa
rekkakuskien työ- ja lepoaika lainsäädäntö, kuljetuspalveluista riippuvainen elinkeinoelämä, kuljetusyritysten
välinen taloudellinen kilpailu sekä kuljettajien työn ulkopuolinen elämä eivät löydä yhteistä ajallista harmoniaa.
Nämä rytmit sitovat kuljettajan (ruumiillisia) toimintamahdollisuuksia tiloihin, paikkoihin ja kellonaikoihin, jolloin
parkkipaikoilla nukkumisesta, yöajamisesta, työpäivien venymisestä sekä perhettä ja vapaa-aikaa koskevasta
aikapulasta tulee keskeinen osa tavallista arkea. Esitelmäni perustuu rekkakuskien työn ja ruumiillisuuden
suhdetta tarkastelevaan väitöskirjaprojektiini ja sen ensimmäiseen valmisteilla olevaan artikkeliin.
Vapaa-ajanasumisen ja paikallisen arjen erilaiset rytmit kylän kehittämisen ongelmana
Asta Kietäväinen (asta.kietavainen@metla.fi) ja Seija Tuulentie (seija.tuulentie@metla.fi)
Metsäntutkimuslaitos
Harvaan asutulla maaseudulla on kyliä, joissa väestö vähenee ja vanhenee. Järven rannalla sijaitsevissa
kylissä vapaa-ajanasutus lisääntyy. Ikääntyvä paikallinen kyläyhteisö toivoo vapaa-ajanasukkaista piristystä
kylän kehittämiseen. Toisaalta vapaa-ajanasukkaat hakevat irtaantumista arkielämän rutiineista. Moni
vapaa-ajanasukas on kaupunkilainen ja käy melkein kuukausittain mökillään. Vapaa-ajanasukkaat kaipaavat
luonnollisten rytmien tahdittamaa elämää ja irtiottoa aikataulujen jäsentämästä kaupunkielämästä.
Kyläyhteisön arki rytmittyy toisin. Vakituisten asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden intressit eivät kohtaa.
Esitelmässä tarkastellaan kyläyhteisön kehittämistä ja loma-asukkaiden osallistamista rytmianalyysin avulla.
Millaisia haasteita vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden erilaiset arjen käytännöt ja rytmit nostavat esiin
osallistettaessa eri osapuolia kyläyhteisön kehittämiseen? Miten näitä esteitä voitaisiin poistaa?
Tutkimuksen kohteena on Perunkajärven kylä Rovaniemellä. Kylässä on alle 70 vakituista asukasta. Järven
ympärillä on noin 200 vapaa-ajanasuntoa. Tutkimuksen aineistona ovat kylällä syksyllä 2013 toteutetun
tulevaisuustyöpajan keskustelut sekä kylän asukkaille ja mökkiläisille suunnattu lomakekysely. Työpajassa
kylän vakituiset asukkaat, loma-asujat ja suunnittelijat keskustelivat Perunkajärven ajankohtaisista
kysymyksistä, kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista.
Vakituisista asukkaista aktiivisimpia kylän kehittämisessä ovat hyvässä kunnossa olevat eläkeläiset.
Harvojen nuorempien työssäkäyvien asukkaiden elämää rytmittävät vahvasti työssäkäynti ja päivittäinen
ajomatka kaupunkiin töihin. Heidän päivänsä on aikataulutettu ja toistuu lineaarisena jatkumona. Elämää
hallitsevat rutiinit, jolloin aikaa ei ole ”ylimääräiselle” tekemiselle. Vapaa-ajanasukkaat hakeutuvat mökilleen
rauhoittaakseen kiireistä arjen rytmiään. He haluavat kalastella, marjastaa ja liikkua luonnossa. Tämä osin
syklinen luontoon perustuva rytmi on uudistava, mutta se ei lisää vapaa-ajanasukkaiden yhteisöllisyyttä tai
yhteistyötä kylän yhteisten asioiden kehittämisessä. Vaikka vapaa-ajanasukkaiden elämisen rytmi muuttuu,
eikä ole aikataulutettua, heille muodostuu oma tapansa viettää vapaa-aikansa yksilöllisesti. Kehittämisessä
on ongelmana sovittaa rutiinien rytmittämät työikäisten paikallisten aikataulut ja omassa rauhassa viihtyvien
vapaa-ajanasukkaiden aikataulut. Avainhenkilöinä näyttäisivät olevan jo eläkkeellä olevat vakituiset asukkaat
ja ne muutamat vapaa-ajanasukkaat, jotka osallistuvat kylän seuratoimintaan. Yhteisöllisen tekemisen
päänavauksena voisivat olla vapaa-ajantapahtumat, jolloin molemmat osapuolet ovat arjen rutiinien
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ulkopuolella. Osallistuminen on todennäköisempää myös silloin, jos on yhteisiä, niin loma-asunnon kuin
vakituisen asunnon, konkreettisiin arkisiin kysymyksiin liittyviä ongelmia.
Tiedon muodostumisen rytmi kyläteatteriesityksen teossa
Sunna Kovanen (sukakov@utu.fi) Turun Yliopisto
Esitys käsittelee tiedon muodostumista yhteisöteatterissa tietoisen ja tiedostamattoman toiminnan rytmissä.
Esitys perustuu Pro Gradu -tutkielmaan Affektiivinen tila ja tieto kyläteatterissa. Työ on osa Suomen
Akatemian rahoittamaa, Turun Yliopiston maantieteen laitoksen tutkimushanketta Knowledge Creation
Processes. Tapauksena on kyläteatteriesitys Käkilava Sieppijärvellä kesällä 2013.
Yhteisötaiteella pyritään ylläpitämään yhteisöjen jatkuvuutta asuinpaikassaan. Toisaalta se on prosessi,
jossa yhteisöt luovat ohjatusti arkisesta tiedostaan uusia ideoita ja kulttuuria esimerkiksi matkailun
edellytyksiksi. Uutta tietoa syntyy yhdessäolon, uuden ilmaisun kokeilun ja ohjaamisen rytmissä. Olen
lähestynyt teatterityön rytmiä ja tilan merkitystä affektin käsitteen kautta maantieteen keskusteluissa. Affektit
ovat tässä jaettuja, kehollisia ja tiedostamattomia tuntemuksia, jotka nousevat ihmisten ja tilan välisessä
vuorovaikutuksessa. Ne ilmenevät ensiksi ryhmäläisten tilankäytön ja arkisen vuorovaikutuksen
huomaamattomissa rutiineissa. Toiseksi ne nousevat rutiinien muutoksesta aiheuttaen innostunutta,
vaikuttunutta tai turhautunutta tunnelmaa, joka voi jalostua uudeksi tiedoksi.
Affektien tutkimuksessa eettisimpänä pidetään usein ihmisten sanatonta kykyä olla avoin toisten ihmisten
tuntemuksille ja jatkuvasti muuttuville tilanteille. Tutkimus osoittaa kuitenkin, että tietoisen ohjaustyön rytmi
oli oleellista, jotta osallistujat pystyivät muuttaman rutiineitaan ja eläytymään uuteen ilmaisuun. Lisäksi
tärkeämpää, kuin muutos sinänsä, oli tuottaa uutta tietoa kylän historiasta. Tutkimuksen kyläyhteisössä
kielellinen ja normatiivinen tila oli jaetumpi, kuin kehollisen ilmaisun affektiivinen tila. Tämä jatkuvuus tuki
osallistujia sietämään luovan työn muuttuvaa rytmiä. Tutkimus tuo esille tiedon muodostumisen erityisiä
haasteita, rytmejä ja yhteisön tilan merkitystä syrjäseudun asukkaiden luovassa työssä.

11. KOKEELLINEN SOSIOLOGIA
Koordinaattorit: Ilkka Arminen, Helsingin yliopisto (ilkka.arminen@helsinki.fi) & Mika Simonen, Helsingin
yliopisto (mika.simonen@helsinki.fi)
Työryhmään kutsutaan ajankohtaisia puheenvuoroja kokeelliseen menetelmään pohjautuvista sosiologisista
tutkimuksista ja teoreettisista avauksista. Työryhmässä esitellään käynnissä olevaa kokeellista tutkimusta
sosiologiassa, sekä pohditaan kokeellisen tutkimuksen historiaa, rajoja ja mahdollisuuksia sosiaalitieteissä.
Siinä missä kokeellisella tutkimuksella on ollut perustava asema luonnontieteellisen maailmankuvan
kehittymisessä, on sosiologisten kokeiden asema ollut rajatumpi, vaikka niidenkin on nähty tuottavan tietoa
tai näkökulmia yhteiskunnalliseen ja teoreettiseen keskusteluun. Myös eettiset kysymykset ovat nousseet
kokeellisessa sosiaalitieteessä vahvasti esiin. Erilaisia tunnettuja sosiologisia kokeita ovat mm. Albert W.
Smallin Chicago sosiologin laboratoriona, Garfinkelin säännönrikkomiskokeet ja Zimbardon vankilakoe.
Työryhmään lähetettävät alustukset voivat käsitellä esimerkiksi koeasetelmien suunnitelmia, tuloksia tai
kokeellisen tutkimuksen teoreettisia, eettisiä ja metodologisia kysymyksiä.
ABSTRAKTIT:
Piilohavainnoinnin pulmat kvasikokeellisessa tutkimusasetelmassa
Katariina Warpenius, THL (katariina.warpenius@thl.fi)
Epidemiologisesta tutkimusperinteestä polveutuvien kvasikokeellisten tutkimusasetelmien soveltaminen
sosiaalisen käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tutkimukseen avaa erinäisiä metodisia ja eettisiä pulmia. Tässä
alustuksessa pohditaan piilohavainnoinnilla toteutetun kvasikokeellisen tutkimusasetelman problematiikkaa
käyttäen esimerkkinä alkoholijuomien myynnin ja anniskelun valvontaa mittaavia ostokokeita.
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Viime vuosina tutkimuslaitokset ovat ryhtyneet toteuttamaan ostokokeita osana alkoholimarkkinoiden
tietoperusteista hallintaa useissa länsimaissa. Laki kieltää alkoholijuomien myynnin alaikäisille ja päihtyneille
asiakkaille, ja vastuu myynnin kontrollista on myyjillä. Kokeellisella tutkimuksella mitataan yritysten
yhteiskuntavastuuta ja viranomaistoimien vaikutusta myynninkontrolliin. Ostokokeiden perusasetelmassa
tutkimusavustajina toimivat alaikäisiltä näyttävät nuoret tai päihtynyttä esittävät näyttelijät, jotka
kokeenjohtajan ohjeistamina yrittävät ostaa alkoholijuomia.
Ostokokeet ovat todellisissa sosiaalisissa tilanteissa toteutettua piilohavainnointia, jossa koetta johtava
tutkija tekee intervention simuloimalla vuorovaikutussuhteen myyjän ja pseudoasiakkaan välille.
Koeasetelma tuottaa tutkijan havainnoitavaksi sosiaalisen vallankäyttötilanteen, jossa myyjällä tai tarjoilijalla
on lakisääteinen velvollisuus määritellä asiakkaan ikä ja kunto ja tämän perusteella päättää, miten toimia
tilanteessa – myydä tai kieltäytyä myymästä. Näin myyjällä on valtaa määritellä asiakkaan
kuluttajavapauksien rajat. Piilohavainnointi on paljastava menetelmä, kun tutkitaan lainkuuliaisuutta. Tutkittavat
toimijat tuskin raportoisivat rikkeistään kysely- tai haastattelumenetelmillä, mikäli niitä edes rikkeiksi mieltäisivät.
Ostokoetutkimukset ovat tuoneet esiin, että myyjien toimintaa eivät niinkään ohjaa lainsäädökset vaan muut
voimat – markkinaintresseistä ja liberaalista kulutuskulttuurista kumpuavat sosiaalisen toiminnan
säännönmukaisuudet.
Kvasikokeelliseen piilohavainnointiin liittyy kuitenkin menetelmällisiä haasteita. Näitä ovat mm.
tutkimusavustajien toiminnan vakioiminen vertailukelpoisella tavalla (ts. pseudoasiakkaan tulee käyttäytyä
samalla tavalla kussakin koetilanteessa); kontekstitekijöiden vaikutusten huomiointi (ts. koetilanteen aika,
ruuhkaisuus, myyjän ja koeostajan sukupuoli ym.) ja kenttätyön salassapitokäytännöt (ts. koeasetelma ei saa
paljastua tutkittaville toimijoille kesken aineistonkeruun).
Ostokoeasetelman eettiset pulmat kumpuavat siitä, että tutkittavat toimijat eivät tiedä olevansa simuloidussa
tilanteessa ja tutkijan tarkkailun kohteina. Tutkittavat päätyvät koeasetelmassa vuorovaikutus- ja
päätöksentekotilanteeseen ilman, että he ovat antaneet suostumustaan osallistua tutkimukseen. Näin
ostokoeasetelma on behavioristinen. Tutkimus on kiinnostunut yksittäisten koeostojen lopputuloksesta eli
käyttäytymisen ulkoisesta muodosta, ei sosiaalisten toimijoiden merkityksenanto-, tulkinta- ja
päätöksentekoprosesseista.
Sharing the emotional burden: recipient affiliation calms down the storyteller
(Emootion jakaminen: Kuulijan affiliaatio vähentää kertojan fysiologista kiihtymystä)
Anssi Peräkylä (anssi.perakyla@helsinki.fi), Pentti Henttonen (pentti.henttonen@helsinki.fi), Liisa Voutilainen
(liisa.voutilainen@helsinki.fi), Mikko Kahri (mikko.kahri@helsinki.fi) & Melisa Stevanovic
(melisa.stevanovic@helsinki.fi) Helsingin yliopisto, Mikko Sams, Aalto-yliopisto (mikko.sams@aalto.fi) &
Niklas Ravaja, Helsingin yliopisto (niklas.ravaja@helsinki.fi)
Earlier interactional research has shown that in conversational storytelling, the recipients are expected to
show affiliation with the emotional stance displayed by the storytellers. Earlier studies suggest that
storytellers monitor the recipients’ response, whose verbal and non-verbal displays of affiliation, or lack of
them, is consequential to the way in which the storytellers deliver their narrative. In this study, we
investigated the autonomic nervous system responses in tellers and recipients of conversational stories. The
data consists of 20 recordings of 45–60 minute dyadic conversations between female university and
polytechnic students. The setting of the data production was "semi experimental": while all the dyads
received the same instruction, the participants produced the actual interaction spontaneously as the actual
conversational events were not controlled. Conversations were videotaped and analysed by means of
conversation analysis (CA), with special emphasis on verbal and non-verbal displays of affiliation in
storytelling. Electrodermal activity in both participants was measured. The results show that verbal and nonverbal displays of affiliation decrease the storyteller’s but increase the recipient’s level of arousal, as
indicated by electrodermal activity. This means that that the monitoring of the recipient actions in storytelling,
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shown by earlier CA studies, has a physiological correlate. Even more, it could be argued that storytelling
involves an emotional burden, which the participants, in affiliative responses, share physiologically.
Keskustelunanalyysi ja kokeellinen menetelmä
Melisa Stevanovic (melisa.stevanovic@helsinki.fi) & Mikko Kahri, Helsingin yliopisto (mikko.kahri@helsinki.fi)
Vuosikymmenten ajan keskustelunanalyysi (KA) on ollut avaintekijä sosiaalisen vuorovaikutuksen
tutkimuksen edistymisessä. Keskustelun yksityiskohtien massasta KA -tutkimukset ovat onnistuneet
osoittamaan menetelmiä, joita osanottajat soveltavat ymmärtäessään arkeaan ja sosiaalisia suhteitaan.
Yksityiskohtien analyysissä KA -tutkimusta on ohjannut se, millaisiin seikkoihin osanottajien itsensä on voitu
osoittaa orientoituvan seuraavissa vuoroissa (ks. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, 728).
On paljon kysymyksiä, joita keskustelun tutkimuksen yhä edetäkseen olisi tarpeellista käsitellä, mutta joihin
liittyvä systematiikka ei aukea mainitulle menetelmälle. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi keskustelun
lainalaisuuksien neurotieteellinen ja luonnonhistoriallinen perusta sekä monelta osin tunteiden rooli
vuorovaikutuksessa. Tässä esityksessä käymme läpi tähänastisia kokeellisia tutkimuksia, jotka ponnistavat
KA -kysymyksenasetteluista. Eräissä näistä tutkimuksista (esim. Gisladottir et al. 2012) on kysymys KA tiedon integroinnista neurotieteellisen tiedon kanssa. Toisissa on kysymys esimerkiksi vastaamista edeltävän
hiljaisuuden pituuden kokemuksellisista merkityksistä eri kulttuureissa (Roberts et al. 2011). Toteamme, että
jokseenkin kaikissa tähänastisissa tutkimuksista havainnoinnin kohteena ovat olleet yksilön reaktiot erilaisiin
ärsykkeisiin, ja pohdimme millaisia keskustelunanalyytikoita askarruttavia kysymyksiä on ylipäätään
mahdollista tutkia kokeellisin menetelmin.
Hyviä ja huonoja perusteita tehdä kokeellista yhteiskuntatiedettä
Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto (petri.ylikoski@helsinki.fi)
Vaikka kokeellinen tutkimus ei ole kovin tavallista sosiologiassa, kuuluu se kuitenkin kiistämättä sosiologian
menetelmäpalettiin. Kokeellisen tutkimuksen suosio on kuitenkin lähtenyt nousuun viime aikoina. Syitä tähän
on useita: ajatus näyttöönperustuvasta politiikantekemisestä, behavioraalisen taloustieteen kehitys ja
vaikkapa internetin ja tietokoneiden luomat uudet mahdollisuudet. Tämä on ehdottomasti myönteistä
kehitystä, mutta usein kokeellisen yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen suhtaudutaan perustuen
epärealistisiin odotuksiin. Näiden odotusten perustana on usein idealisoitu kuva perinteisestä
luonnontieteellisesti koeasetelmasta, joka johtaa sekä liiallisiin odotuksiin että hätäiseen kokeellisen
tutkimuksen torjumiseen. Käynkin esityksessäni läpi sekä hyviä että huonoja perusteita tehdä kokeellista
yhteiskuntatiedettä. Lähden liikkeelle Augustine Branniganin teoksesta The Rise and Fall of Social
Psychology: The Use and Misuse of the Experimental Method sekä omista behavioraalista taloustiedettä ja
neurotaloustiedettä koskevista havainnoistani ja pyrin päätymään jäsennykseen joka auttaisi sijoittamaan
kokeellista tutkimuksen yhteiskuntatieteiden kenttään.
Imitaatiopeli sosiologisena tutkimusmenetelmänä
Mika Simonen (mika.simonen@helsinki.fi) & Ilkka Arminen, Helsingin yliopisto (ilkka.arminen@helsinki.fi)
Esitelmässä perehdytään imitaatiopeliksi kutsuttuun tutkimusmenetelmään ja raportoidaan alustavia tuloksia
Helsingissä syksyllä 2013 pelatusta uskontopelistä. Turingin testin innoittamana Cardiffin yliopiston
tutkimusryhmä (Collins ja Evans, 2014) on kehittänyt tutkimusmenetelmän, jolla pyritään tuottamaan tietoa
sosiaalisten ryhmien tunnistettavuudesta, kuten erottavatko naiset ja miehet tai homot ja heterot toisensa
kirjoitetuista vastauksistaan. Tieteen ja teknologian tutkimuksen piiristä tulleen menetelmän erityisenä
hyötynä on sen mahdollisuus tuottaa laadullista ja määrällistä tietoa sosiaalisten ryhmien välisistä
tietämyksistä sekä tietovarantojen jakaumasta yhteiskunnassa.
Helsingissä imitaatiopeliä pelattiin yliopiston tietokoneluokassa kahden päivän ajan, lisäksi aineistoa kerättiin
sähköpostitse. Pelin eri vaiheisiin osallistui yhteensä vajaat 300 opiskelijaa, jotka kokivat itsensä aktiivisiksi
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kristityiksi tai ei-uskonnollisiksi. Aktiivisten kristittyjen osalta tutkimukseen valittiin ensisijaisesti ev. lut.
kirkkoon kuuluvia. Pelin eri vaiheissa opiskelijat pelasivat kolmea roolia selaimen avulla: tuomari,
teeskentelijä (pretender) ja ei-teeskentelijä (non-pretender). Esimerkiksi tuomarin tehtävänä oli tunnistaa
esittämiensä kysymysten ja niihin annettujen vastausten pohjalta kumpi kahdesta pelaajasta oli teeskentelijä.
Esityksessä kiinnostuksemme kohdistuu sosiaalisen ryhmän tunnistamiseen tekstivälitteisessä
kommunikaatiossa. Raportoimme kysymysten ja vastausten muotoilussa käytettyjä retorisia keinoja sekä
sosiaalisten ryhmien tunnistamisessa käytettyjä päättelyn ja selonteon piirteitä. Lisäksi keskustelemme
imitaatiopelin metodologisista haasteista.

12. KULTTUURI JA KULUTUS
Koordinaattorit: Riie Heikkilä (riie.heikkila@helsinki.fi) ja Anu Katainen (anu.h.katainen@helsinki.fi),
Helsingin yliopisto
Toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset kulttuuria ja kulutusta käsittelevät paperit. Työryhmän raamit ovat
leveät: tervetulleita ovat sekä empiiriset että teoreettisemmat esitelmät alkuvaiheessa olevista työpapereista
aina valmiimpiin tutkimuksiin. Tarkastelun kohteiksi käyvät kaikenlaiset kulttuurin ja kulutuksen alueet niin
suomalaisessa kuin kansainvälisemmässä katsannossa (kyseeseen voivat tulla yhtä hyvin esimerkiksi ruoka,
kirjallisuus, musiikki, pukeutuminen, elokuvat, muoti, urheilu, huumeet, internet, juhliminen jne.). Niin ikään
esitelmien teoreettiset lähtökohdat (ei siis vain esimerkiksi Bourdieu, Skeggs, Peterson tai Lahire, vaan
miksei myös Simmel, Goffman, Elias, Goldthorpe, Willis, Veblen, jne.) samoin kuin menetelmälliset
lähestymistavat voivat vaihdella monipuolisesti.
ABSTRAKTIT:
Naistenlehdet symbolisen vallan käyttäjinä Naisten juomiseen liittyvät pääomat naistenlehdissä 1960-luvulta tähän päivään
Jukka Törrönen, Stockholm University, (jukka.torronen@sorad.su.se) [Esitelmän pitäjä] ja Jenni Simonen
Tarkastelemme esitelmässä naistenlehtien alkoholiaiheisia kirjoituksia 1960-luvulta tähän päivään.
Oletamme naistenlehtien sekä heijastelevan aikansa arvoja että tuottavan niitä muodostaessaan feminiinisiä
julkisuuksia, joissa käsitellään naisten jokapäiväisen elämän mielenkiinnon kohteita, ongelmia ja ristiriitoja.
Naistenlehdille on tavanomaista se, että ne tarjoavat lukijoilleen asiantuntevia vinkkejä ja neuvoja kodin
sisustamiseen, pitävät lukijoitaan ajan tasalla sosiaalisissa ja kulttuurisissa kysymyksissä, luovat
kosketuspintaa kanssaihmisten elämään ja auttavat luotaamaan omia tunteita, huolia ja toiveita. Näin
naistenlehdet tarjoavat lukijoilleen erityyppisiä resursseja eli pääomia ”selviytyä” arkielämän ongelmista,
haasteista ja tilanteista. Ne rakentavat lukijoille yhteisesti jaettuja konteksteja jakaa ja käsitellä feminiinisen
elämän perustaitoja. Samalla kun naistenlehtien kirjoitukset auttavat naisia muodostamaan kuvaa itsestään,
ne heijastelevat yhteiskunnan käsitystä siitä, millaisilla kentillä, missä rooleissa ja millaisia pääomia käyttäen
naisten odotetaan toimivan ja miten alkoholinkäyttö sopii kuvaan mukaan.
Naistenlehtien alkoholiaiheiset kirjoitukset ja niissä toteutuneet muutokset tarjoavat kiinnostavia näkymiä eri
ajankohtina vallinneisiin käsityksiin naisen paikoista, rooleista ja pääomista. Vielä 1960-luvulla juominen
kuului Suomessa lähinnä miesten maailmaan. Sen jälkeen naisten juominen on lisääntynyt ja
alkoholinkäytöstä on tullut osa naisten arkipäivää. Silti on tavallista, että mediassa naisten juomista
käsitellään edelleen paheksuttavana ja haitallisena asiana.
Kysymme artikkelissa, miten naistenlehdet ovat käsitelleet juomista 1960-luvulta tähän päivään: Millaisiin
konteksteihin ja kenttiin ne ovat paikantaneet juomista eri vuosikymmeninä? Millaisia juomistilanteisiin
liittyviä pääomia ne ovat rakentaneet naislukijalle ja miten nämä pääomat ovat muuntuneet? Ja millaisia
toimija- tai subjektiasemia nämä pääomat ovat kunakin ajankohtana vahvistaneet? Sovellamme
analyysissamme valikoiden ja luovasti Pierre Bourdieun käsitteitä kenttä, pääoma ja habitus.
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Analyysimme osoittaa, että naistenlehdet rakensivat aina 1990-luvulle saakka lukijoille juomisen yhteydessä
resursseja, jotka paikantuivat kodin kentälle ja vahvistivat naisen pääomia toimia vaimoina, kotirouvina tai
äiteinä. 1990- ja 2000-luvuilla tilanne muuttui. Juominen ei enää yhdistynyt naistenlehdissä yksinomaan
kodista huolta pitävän vaimon tai äidin subjektiasemaan ja niihin liittyviin pääomiin. Alkoholista tuli
naistenlehtien sivuilla kulutustavara ja kirjoitukset alkoivat rakentaa lukijoilleen sen käyttöön liittyviä pääomia.
Kuinka sosiaaliset suhteet vaikuttavat kulttuurin kuluttamisen eri muotoihin?
Rami Simelius, Tilastokeskus (rami.simelius@tilastokeskus.fi)
Kulttuurin kuluttamisen eri tavoilla on sosiologisissa tutkimuksissa todettu olevan yhteys mm. yksilön
koulutukseen, ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan ja tuloihin. Erilaisten demografisten tekijöiden ohella
voidaan myös yksilön sosiaalisten suhteiden nähdä vaikuttavan siihen, millaista kulttuuria hän kuluttaa ja
millaista kulttuuria hän arvostaa.
Työvaiheessa olevaan pro gradu -tutkielmaani pohjautuen havainnollistan, kuinka on mahdollista tarkastella
arjen ihmissuhteiden ja kulttuurin kuluttamisen välistä yhteyttä. Aineistona käytän Tilastokeskuksessa tehtyä
ajankäyttötutkimusta, josta selviää, keiden kanssa suomalaiset viettävät aikaansa: yksin, omaan
kotitalouteen kuuluvien kanssa vai muiden tuntemiensa henkilöiden kanssa. Tutkimukseen osallistuneet
henkilöt vastasivat myös kyselytutkimusosioon, jossa eri kulttuuriaktiviteetteihin osallistumista selvitetään
mm. sen mukaan, kuinka monta kertaa vastaaja on osallistunut kyseiseen aktiviteettiin (esim. konsertti,
elokuvissakäynti, teatteri) viimeisten 12 kuukauden aikana. Vastaajat luokittelin näiden perusteella
passiivisiin, valikoiviin/kaikkiruokaisiin ja satunnaiskävijöihin/aktiivisiin kulttuurinkuluttajiin. Teoreettisella
tasolla ajatuksenani on yhdistää näkemykset sosiaalisia verkostoja koskevista sosiaalisen pääoman
tutkimuksista (mm. Granovetter (1973) ja Coleman (1990)) viimeaikaisiin tutkimuksiin kulttuurin kuluttamisen
tavoissa ilmenneistä muutoksista (mm. Peterson & Kern (1996) ja Sullivan & Katz-Gerro (2007).
Analyyseissä tarkastelen erikseen yksinasuvia sekä useamman henkilön kotitaloudessa asuvia.
Yksinasuvien sosiaalisia suhteita selvitän vastaajan muiden tuntemien ihmisten kanssa vietetyn ajan avulla,
ja useamman henkilön kotitaloudessa asuvien sosiaalisten suhteiden mittarina käytän omaan kotitalouteen
kuuluvien henkilöiden ja muiden tuntemien henkilöiden kanssa vietettyjen aikojen erotusta. Alustavien
tulosten mukaan yksinasuvat aktiiviset ja kaikkiruokaiset kulttuurinkuluttajat viettävät muita enemmän aikaa
toisten ihmisten kanssa, kun taas yksinasuvien passiivisten kulttuurinkuluttajat viettävät vähiten. Useamman
henkilön kotitaloudessa asuvien ryhmässä passiivinen kulttuurin kuluttaminen korreloi omaan kotitalouteen
kuuluvien henkilöiden kanssa vietetyn ajan kanssa, kun vastaavasti aktiiviset ja kaikkiruokaiset ihmiset ovat
enemmän oman kotitalouden ulkopuolisiin ihmisiin suuntautuneita. Tuloksista voi päätellä, että yksilön
sosiaalisilla suhteilla, ja erityisesti oman kotitalouden ulkopuolisilla suhteilla, on vaikutusta kulttuurin
kuluttamisen aktiivisuuteen sekä laajuuteen.
Palvelukohtaamisen sukupuolittuneisuus:
Naiskuluttajien kulttuuriset positiot ja asiakkuuden oikeutus autokaupassa
Anu Maijala, Lapin Yliopisto (amaijala@ulapland.fi)
Tarkastelen tutkimuksessani autokaupassa tapahtuvaa sukupuolittunutta palvelukohtaamista ja sukupuolen
merkitystä naiskuluttajien arvonmuodostusprosessissa. Tutkimukseni sijoittuu kulutuskulttuurin tutkimuksen
kentälle, jolla huomio kiinnittyy kulttuuristen merkitysten tuottamiseen erilaisissa tiloissa, joissa kuluttajat ovat
tulkitsevia toimijoita. Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat rakentuneet toistensa vastakohtina ja kulutuksen
käytännöt ovat muodostuneet sukupuolittuneiksi, mutta palveluiden markkinoinnin tutkimuksessa huomio on
kiinnittynyt palvelukeskeisen logiikan myötä kuluttajien arvonmuodostusprosessiin, jota on tarkasteltu
pääosin sukupuolineutraalin perinteen jatkumona. Coskuner-Balli ja Ertimur ovat avanneet keskustelun
sukupuolen merkityksestä arvonluonnin resurssina ja kulttuurisena pääomana. Liitän tutkimukseni tähän
keskusteluun tarkastellen sukupuolen merkitystä osana kuluttajien arvonmuodostusprosessia autokaupassa
tapahtuvissa palvelukohtaamisissa.
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Kuluttaminen ja tuotteet kantavat sukupuolittuneita merkityksiä. Autot määrittyvät luonteeltaan maskuliinisiksi
tuotteiksi, joiden kuluttaminen rakentaa mieheyttä. Sukupuolta ei voida käsittää fyysisenä ominaisuutena
vaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneena identiteetin osana. Autokulttuureissa maskuliinista valtaa on
rakennettu naiset syrjäyttämällä ja naisten rooli on ollut heteronormatiivisuuden tukeminen ja
seksuaalisuuden korostaminen. Autokaupassa kuluttavat naiset rikkovat perinteisiä maskuliinisen
autokulttuurin rajoja ja toimivat sosiaalisen eli kulttuurisesti rakentuneen sukupuolensa edustajina.
Tutkimukseni aineisto koostuu 17 haastattelusta, joihin on osallistunut suomalaisessa autokaupassa
työskenteleviä työnjohtajia ja automyyjiä sekä 34 eläytymismenetelmään hyödyntäen kerätystä tarinasta,
joissa naisasiakkaat kertovat, mitä he odottavat tapahtuvan autokaupassa. Haastattelut on tehty vuonna
2011 ja tarinat kerätty vuonna 2009. Avoimissa haastatteluissa informantit kuvaavat työtään ja siihen
kuuluvia asiakaskohtaamisia. Eläytymisemenetelmän avulla kerätty aineisto koostuu informanttien
kirjoittamista tarinoista, joissa he jatkavat tutkijan kirjoittamaa kehyskertomusta. Aineisto on analysoitu
foucaultilaiseen perinteeseen kiinnittyvän diskurssianalyysin avulla. Tarkastelun kohteeksi on otettu
hegemoniset ja niitä vastustavat diskurssit eli kulttuurisesti jaetut ja omaksutut merkityksellistämisen tavat.
Kuluttamiseen liittyvät käytännöt mahdollistavat mieheyden ja naiseuden uudelleenneuvottelun. Esimerkiksi
televisiosarjoissa toimijat kokevat ristiriitoja perinteisen ja sallivamman sukupuoliroolin välillä pyrkien
muuttamaan ja uudelleenrakentamaan rooliaan kuluttamisen avulla. Vallitseva nykytilanne voidaan haastaa
kyseenalaistamalla totuuksina pidettyjä kulttuurisesti jaettuja stereotypioita tai merkityksiä. Autokaupassa
naisia pidetään stereotyyppisesti teknisesti taitamattomina kuluttajina, mutta maskuliinisen tuotteen
kuluttaminen avaa mahdollisuuden sukupuolen erillä tavalla esittämiseen ja toistamiseen. Hegemonisen
diskurssin rinnalle nousee vastadiskursseja. Tekninen diskurssi haastetaan esimerkiksi harrastuskeskeisellä
diskurssilla. Naiskuluttajat määrittyvät kuluttajina naisena määrittymisen sijasta. Kuluttajan asema annetaan
heille sukupuolen monimuotoisuuden kautta.
Bourdieu, Lahire ja ksymys maun (epä)johdonmukaisuudesta: vertaileva analyysi Suomesta ja
Britanniasta
Semi Purhonen, Helsingin yliopisto (semi.purhonen@helsinki.fi)
Ajatus tiettyjä sosiaalisia ryhmiä luonnehtivista, erillisistä ja tunnistettavissa olevista elämäntyyleistä
edellyttää, että ihmisten maut ovat ainakin jossain määrin johdonmukaisia eri elämänalueiden tai kulttuurin
kenttien välillä. Esimerkiksi tietynlaisesta musiikista (esim. klassisesta musiikista tai rockista) pitävien
ajatellaan pitävän myös jollain tavalla samankaltaisesta kirjallisuudesta (esim. runoudesta tai dekkareista), ja
niin edelleen. Jos tätä ”samankaltaisuutta” koskeva kriteeri yhdistetään – kuten on usein tapana –
kulttuuriseen legitiimiyteen, voidaan lopulta erotella sen mukaisesti kokonaisia eri legitiimiyden asteita
edustavia elämäntyylejä. Pierre Bourdieun näkemys mausta on tunnettu esimerkki tällaisesta ajattelusta,
joka korostaa koherenttia, luokkaperustaista habitusta eri kentillä ilmenevien makujen rakenteellisen
vastaavuuden takaavana mekanismina ja ”yhdistävänä periaatteena”. Tätä näkemystä voidaan kuitenkin
kritisoida. Viime vuosina erityisesti ranskalainen nykysosiologi Bernard Lahire on esittänyt, että Bourdieun
näkemys koherentista habituksesta ja sen tuottamasta johdonmukaisesta mausta on vääristynyt. Lahire
ehdottaa
näkökulman
muuttamista
yksilötasoiseksi,
jolloin
yksilöiden
makudispositioiden
perustavanlaatuinen sisäinen moninaisuus ja epäjohdonmukaisuus (”dissonanssi”) käyvät ilmi. Lahire on
myös empiirisesti osoittanut ranskalaisella aineistolla, että johdonmukaiset makuprofiilit ovat paljon
harvinaisempia kuin maun erilaiset sekamallit, jotka yhdistelevät legitiimiyden eri tasoja. Pohdin
esitelmässäni Bourdieun ja Lahiren välistä, sovittamattomalta vaikuttavaa, kiistaa sekä tutkin empiirisesti
maun johdonmukaisuuden kysymystä useilla kulttuurin kentillä käyttäen vertailukelpoista aineistoa Suomesta
ja Britanniasta. Analyysi perustuu suureen joukkoon maun ja kulttuurisen osallistumisen mittareita musiikin,
kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan, television ja eräiden muiden vapaa-ajan harrasteiden aloilta.
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Hauraat luokat. Sosioekonomisten terveyserojen sosiokulttuuriset ulottuvuudet
Antti Maunu (antti.maunu@ehyt.fi) [Esitelmän pitäjä], Anu Katainen, Anni Ojajärvi & Riikka Perälä,
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.
Suomessa on kansainvälisesti verrattuna suuret sosioekonomiset terveyserot, vaikka tuloerot ovat
pienempiä kuin OECD-maissa keskimäärin. Miesten elinajanodotteen ero korkeimman ja matalimman
tuloviidenneksen välillä on 12,5 vuotta. Sosioekonomiset terveyserot kertovat siitä, että yksilön terveyteen
vaikuttavat paitsi aineelliset, myös kulttuuriset, sosiaaliset ja psykologiset tekijät.
Lähtökohtamme on, että terveyserojen ymmärtäminen edellyttää kulutus- ja luokkatutkimuksen näkökulmien
hyödyntämistä sekä toimijuuden mahdollisuuksiin liittyvää tutkimusta. Kun luokkia tarkastellaan toimijuuden
kannalta, huomio kiinnittyy eri ryhmien jakamiin arvoihin ja merkityksiin sekä näille perustuvaan toimintaan.
Sosioekonomisten terveyserojen osalta tärkeä kysymys on, mitkä tekijät tekevät alempien sosioekonomisten
ryhmien toimijuudesta tai sitä jäsentävistä merkityksistä terveyden suhteen haavoittuvampaa ‒ tai
vastaavasti ylempien luokkien toimijuudesta sitkeämpää. Tästä näkökulmasta voidaan myös tarkastella
aiempia tutkimusnäkökulmia paremmin sitä, kuinka yhtäältä objektiiviset makrorakenteet ja toisaalta ihmisten
subjektiivinen kokemus ja (terveys)käyttäytyminen kytkeytyvät toisiinsa ja muuntavat materiaalisia
olosuhteita eletyksi terveydeksi ja sairaudeksi.
Terveystutkimus on esittänyt vahvaa empiiristä näyttöä sosiaalisen luottamuksen merkityksestä terveydelle
ja hyvinvoinnille. Sosiaalinen luottamus on kokemusta siitä, että minulla on väliä muillekin ja jotain, jonka
vuoksi toimia maailmassa. Tämä on paljolti samaa kuin toimijuus ylipäänsä. Sosiologisesta näkökulmasta
toimijuus on sitä, että toimijalla on jokin jaettu arvojen ja merkitysten horisontti, joka tekee toiminnasta
mielekästä ja palkitsevaa. Vahva sosiaalinen luottamus tuottaa vahvaa toimijuutta ja vahvistaa myös
fyysisen sekä psyykkisen terveyden edellytyksiä. Kääntäen heikko sosiaalinen luottamus tuottaa haurasta ja
haavoittuvaa toimijuutta, mikä altistaa psyykkisille ja fyysisille sairauksille.
Vauraus tai status sinänsä eivät tervehdytä, vaan merkityksellisyyden kokemus sekä perusteltu luottamus
tulevaisuuteen. Nämä ovat jakautuneet Suomessa epätasaisesti. Viime vuosikymmenten nopea ja jatkuva
yhteiskunnallinen muutos on asettanut sosioekonomisia ryhmiä erilaisiin asemiin elämäntapojen, arvostusten
ja toimintamahdollisuuksien suhteen. Kärjistäen sanottuna mitä korkeammassa asemassa ihminen 2000luvun Suomessa on, sitä enemmän hänelle tarjoutuu myös arvostusta ja mahdollisuuksia sekä sitä kautta
terveyden perusedellytyksiä.
Fitness in consumer culture – exploring motives for sports through consumption and lifestyles
Miia Grénman, Turun kauppakorkeakoulu (miia.grenman@utu.fi) ja Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto
(terhi-anna.wilska@jyu.fi)
Fitness is prominent both in media and consumer culture, and it plays an important role in individuals’
everyday life. Fitness activities are practiced in numerous ways and due to various reasons. Also the
fundamental aims of the activities have changed; they have become commodities of the leisure industry. By
framing fitness in a consumer culture context, this study examines how sports is connected young adults’
consumption and lifestyles in Finland. The data is derived from a nationally representative University Student
Health Survey (n=4 403) conducted in Finland in 2012. The results revealed three lifestyles: Consumerist,
Healthy & Active and Sustainable. Moreover, four main motives for fitness were identified: Sociability, Wellbeing, Target-orientation and Trendiness. Consumerist lifestyle correlated with all fitness motives, the
strongest relation being with the motive of appearance. Also healthy and active lifestyle was related to all
fitness motives, emphasizing the motives of sociability and health the most. Sustainable lifestyle, on the
contrary, had no correlation with any other fitness motive than well-being, even having a slightly negative
correlation with the motive of appearance.
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Arjen kestävät käytännöt – kulutustottumusten kehittyminen käytäntöteorian valossa
Senja Laakso, Helsingin yliopisto (senja.laakso@helsinki.fi)
Vaikka moni suomalainen suhtautuu ympäristönsuojeluun positiivisesti ja on huolissaan ilmastonmuutoksesta,
ovat kasvihuonekaasupäästömme ja luonnonvarojen kulutuksemme maailman suurimpia. Asenteiden ja
toiminnan välillä on kuilu. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että ympäristömyönteiset tai -vastaiset asenteet
eivät suoraan sellaisenaan heijastu yksilön kulutuskäyttäytymiseen, vaan toimintaan johtavat käytännöt
muodostuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Aiemmat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että
sosiaalinen vertaaminen, eli pyrkimys oman hyvinvoinnin ja elintason kasvattamiseen suhteessa muihin, on
yksi lisääntyneeseen kuluttamiseen vaikuttava tekijä.
Viime aikoina on tutkittu paljon esimerkiksi yhteisöllisten ja yhteistoiminnallisten ratkaisujen merkitystä kestävän
kulutuksen ongelmien ratkaisussa. Erilaisissa resurssiviisauskokeiluissa ja ekologisia elämäntapoja edistävissä
hankkeissa yritetään jatkuvasti löytää uudenlaisia keinoja tuottaa palveluita tehokkaasti ja tehdä kestäviä
kulutusvalintoja helpommiksi. Riittävätkö nämä ohjaamaan kulutustottumuksia kestävämpään suuntaan?
Omassa esityksessäni tarkastelen kotitalouksien kestävien kulutuskäytäntöjen muodostumista
käytäntöteorian näkökulmasta. Keskityn erityisesti niihin kulutuksen osa-alueisiin, joilla luonnonvarojen
kulutus on merkittävintä, eli asumiseen, liikkumiseen ja syömiseen. Miten kotitaloudet omaksuisivat
uudenlaisia käytäntöjä näillä osa-alueilla ja missä kohtaa käytännön muodostumista olisi mahdollista
vaikuttaa arvojen ja toiminnan välisen kuilun kaventamiseen?
Käytäntöteoreettisessa lähestymistavassa kulutuskäytännöt nähdään rutiininomaisena käyttäytymisenä, joka
muodostuu useista toisiinsa kytkeytyneistä elementeistä kuten ruumiillisista ja mentaalisista toiminnoista,
esineistä, taustatiedoista sekä motivaatiosta ja ymmärryksestä. Teorian avulla pyritään ymmärtämään
kulutuksen merkityksiä ja siirretään huomio yksilöllisistä valinnoista siihen, miten sosiaaliset ja materiaaliset
rakenteet vaikuttavat toimintatapojen ja -mallien muodostumiseen. Käytäntöteorian näkökulmasta yksilöt
ovat yhteisössä muodostuneiden ympäristömyönteisten käytäntöjen ”kantajia”, ja kiinnostavaa onkin miten
nämä käytännöt yhteisöissä muodostuvat, ja miten niitä toteutetaan ja uusinnetaan.
Esityksessäni tarkastelen aiempaa käytäntöteoreettista kulutustutkimusta sekä sen mahdollisuuksia kestävien
elämäntapojen tutkimisessa. Pohdin myös mahdollisuuksia tutkia laadullisin keinoin käytäntöjen muodostumista
kotitalouksissa sekä näiden yhdistämistä laskelmiin kotitalouksien luonnonvarojen kulutuksesta.
Sustainability in daily and leisure mobility of affluent Finns
Riikka Aro, Jyväskylän yliopisto (riikka.aro@jyu.fi)
A starting point of this study is a paradox concerning sustainable consumption in affluent societies: people with
higher than average income and education are considered to be aware of and concerned about environmental
matters and also willing to pay for environmental protection. At the same time well-to-do people consume more
than people with lower income, respectively. Along with consuming/possessing more consumer goods, the
well-to-do also regard more consumer goods as necessary in their daily life than others do.
Followed from the above presented paradox, the daily and leisure mobility of relatively well-to-do consumers
are in the focus of this study. Daily and leisure travel are the most significant areas of everyday life from the
environmental perspective, others being food and housing. In Finland, the environmental loadings of the key
areas are shown to be the highest among people with higher income, as they live in bigger houses, travel
more and rely more on the private car.
The complex process of mobility interacted with a wide range of factors and intersected with other daily
practices, such as housing, working, parenting, and consuming done often as a matter-of-course, is here
investigated by combining different theoretical approaches. The main research question is whether
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sustainability has bearing in daily and leisure mobility of well-to-do consumers. It is also examined what is
habitual and regarded as normal in moving about, how doings are reasoned, and whether there are
alternatives to the taken-for-granted thinking about and doing of mobility. The research material consists of
14 in-depth interviews of 30-45 year-old highly educated people with higher than average income in four
major urban areas in different parts of Finland.
Ekoelämäntavan kulttuuriset mallitarinat
Sanna Ovaskainen, Lapin yliopisto (sanna.ovaskainen@ulapland.fi)
Miten toimia ympäristövastuullisesti? Mitä ylipäätään tarkoittaa ympäristövastuullinen elämäntapa tai tyyli,
millaisista elementeistä se muodostuu, millaisten käytäntöjen ympärille se järjestäytyy? Tässä paperissa
lähden liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan tiettyä elämäntapaa ja tyyliä esitetään tiettyjen kulttuurisesti ja
sosiaalisesti jaettujen ymmärrysten ja käyttäytymissääntöjen mukaisesti, jotka ohjaavat ja määrittävät
elämäntavan sopivaa suorittamista. Narratiivisen tutkimuksen piirissä puhutaan kulttuurisista mallitarinoista joita
yksilöille avautuu, kun hän jäsentelee elämäänsä. Esimerkiksi erilaisilla ryhmillä ja alakulttuureilla on omat
mallitarinansa, kulttuurisesti dominoivat narratiivinsa, jotka määrittelevät niitä toimintoja, suhtautumistapoja ja
ominaisuuksia jotka ovat tietyn kulttuurin piirissä sopivia ja arvostettuja. Kulttuurisia mallitarinoita tuottavat myös
esimerkiksi erilaiset elämäntapaoppaat, poliittiset julkilausumat ja tiedostusvälineet. Yksi kulttuurisesti vallitseva
ja ympäristökeskustelua leimaava malli on määritellä ilmastonmuutos yksilöllisistä länsimaisista
kulutustottumuksista johtuvaksi ongelmaksi ja tarjota ratkaisuksi elämäntapamuutoksia kuten joukkoliikenteen
suosimista ja kasvispitoisen ruokavalion noudattamista, joihin yksilöitä ohjataan muun muassa valituksen ja
ohjeistuksen avulla. Paperissani kuitenkin esittelen, millaisia muunlaisia tapoja jäsennellä ihmisen ja luonnon
välistä suhdetta ja tätä kautta ympäristövastuullista toimintaa tutkimusaineistoni narratiivinen luenta paljastaa
edellä kuvatun yksilö- ja kuluttajakeskeisen mallin lisäksi.
Tutkimukseni aineisto koostuu 20:tä ekoelämäkertahaastattelusta (9 miestä, 11 naista). Haastattelemani
henkilöt ovat eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia ja asuvat eri puolilla Lapin lääniä, se mikä heitä
yhdistää, on jollakin tapaa ympäristöorientoinut elämäntapa. Olen kategorisoinut aineistostani viisi
ympäristövastuullista elämäntapaa jäsentävää narratiivia (ekoelämää maalla, hiilineutraalia elämää,
erakkoelämää, ympäristö ammattina ja ekoelämää luonnonsuojeluaktivismin näkökulmasta kuvaava narratiivi),
joista jokainen kuvaa omasta näkökulmastaan niitä erilaisia merkityksiä, arvottamisia ja jäsentelyjä joita
ekoelämäntapaan liitetään. Narratiivien kautta voi hahmotella millainen ympäristövastuullinen toiminta
kulttuurissamme nähdään mahdollisena ja toivottavana, millaista toimijuutta ja toimintaa määrittelyt puolestaan
sulkevat pois. Jokaisessa narratiivissa luonto- ja ympäristösuhde ja käsitykset ympäristöstä muodostuvat
tietynlaisiksi, ja tämä erottaa narratiiveja toisistaan. Paperissani avaan näitä ekoelämän malleja tarkemmin.
Vastuullinen rahapelaaminen osana viihde- ja ongelmapelaajien kokemuksia ja käytäntöjä
Jani Kinnunen, Tampereen yliopisto (jani.kinnunen@uta.fi) ja Maria Heiskanen, Helsingin yliopisto
(maria.heiskanen@helsinki.fi)
Rahapelitutkimuksen parissa on viime vuosina keskusteltu paljon vastuullisen rahapelaamisen (responsible
gambling) teemasta. Vastuullisen pelaamisen käsite sisältää useita eri kerroksia makrotason
kansanterveysnäkökulmista mikrotasolle yksittäisen pelaajan vuorovaikutukseen pelin kanssa. Millaiset
siteet toisaalta pitävät pelaajan pelin ääressä silloinkin, kun siitä on hänelle enemmän haittaa kuin hyötyä, ja
toisaalta, millaiset tekijät kiinnittävät pelaamisen osaksi pelaajien arkista elämää siten, että pelaaminen
pysyy ongelmattomana?
Online-pelaamisen on usein nähty olevan riskialttiimpaa kuin offline-pelaamisen. Internetin avoimuus,
anonyymius ja sen laaja pelitarjonta ovat esimerkkejä online-ympäristön riskitekijöistä. Toisaalta
verkkoympäristö on mahdollistanut kokonaan uudenlaisten vastuullisen pelaamisen työkalujen kehittämisen.
Pelisivustoilla pelaajien kaikki toiminta on panoptisesti monitoroitavissa ja tallennettavissa, mikä mahdollistaa
esimerkiksi ongelmallisen pelaamisen havainnoimisen ja siihen puuttumisen jo varhaisessa vaiheessa.
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Pelaajat myös voivat offline-ympäristöä helpommin säätää yksilöllisiä rajoituksia pelaamiselleen sekä rahanja ajankäytölleen pelisivustoilla, jotka tarjoavat vastuullisen pelaamisen työkaluja.
Tarkastelemme tässä esityksessä vastuullisen pelaamisen työkaluja ulkomaisilla ja suomalaisilla
verkkorahapelisivustoilla. Analysoimme lisäksi kahteen teemahaastatteluaineistoon perustuen kuudentoista
ongelmattoman rahapelaajan ja seitsemäntoista ongelmapelaajan pelikokemuksia sekä niitä käytäntöjä, joilla
he pyrkivät pitämään pelaamisensa taloudellisesti ja sosiaalisesti hyväksytyissä, eli vastuullisissa rajoissa.
Erityisesti tarkastelemme, kuinka pelaajien tavat hallita rahan, ajan ja muiden resurssien käyttöä vastaavat
pelisivustojen vastuullisen pelaamisen työkaluja. Vaikuttaa siltä, että ongelmattomat viihdepelaajat ovat
sisäistäneet vastuullisen pelaamisen tavat osaksi arkielämäänsä, eivätkä siksi erityisesti tarvitse erillisiä
työkaluja pelaamisensa hallitsemiseen. Pelaaminen on yksi arkirutiini muiden joukossa, mikä kiinnittää
rahapelaamisen hyväksytyksi osaksi pelaajien sosiaalista elämää. Ongelmapelaajilla sen sijaan kiinnipitävät
siteet pelaamista ympäröivään arkeen ovat pahimmillaan katkenneet lähes kokonaan, kun taas siteet peliin
ovat erityisen vahvat. Jotta tilanteen pystyisi kääntämään toisinpäin, ongelmapelaajat hyötyvät
ulkopuolisesta avusta, josta osan voi muodostaa myös pelisivustojen vastuullisen pelaamisen työkalut.

13. KULTTUURIN TIETO, TUNTU JA TAJU
Koordinaattorit Sanna Valkonen, Lapin yliopisto (sanna.valkonen@ulapland.fi; Anni-Siiri Länsman,
Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto (anni-siiri.lansman@oulu.fi) ja Veli-Pekka Lehtola, Giellagas-instituutti,
Oulun yliopisto (veli-pekka.lehtola@oulu.fi).
Työryhmässä paneudutaan eri näkökulmista kysymykseen, mistä puhumme, kun puhumme kulttuurista ja
kuulumisesta kulttuuriin. Tällöin pohditaan muun muassa seuraavanlaisia asioita: Mitä on kuulua kulttuuriin?
Miten kulttuurin sisäistä ns. hiljaista tietoa koskien kuulumista, kulttuurisia käytäntöjä ja arvojärjestyksiä
voidaan tutkimuksellisesti lähestyä? Voivatko kulttuurin ulkopuoliset näkökulmat koskaan tavoittaa kulttuurin
sisäistä tietoa, vuorovaikutuksen kirjoittamattomia sääntöjä ja kulttuurin mieltä? Mitä ovat kulttuurin taju ja
tuntu ja millaisissa käytännöissä, arvoissa ja tilanteissa ne ilmenevät?
Keskeisiä kysymyksiä koskien kulttuurien rakentumista ja kulttuuriin kuulumista ovat myös kulttuurien välisten
siteiden, suhteiden ja vuorovaikutuksen rakentamisen, ylläpitämisen ja kyseenalaistamisen käytännöt ja
strategiat. Millä tavalla kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja toisaalta rajoja rakennetaan ja ylläpidetään?
Millaisissa tapauksissa oikeus kuulua kulttuuriin voi problematisoitua ja kenen tiedolla on tällöin merkitystä?
Kun puhutaan sellaisista kulttuurisista ryhmistä tai kategorioista, kuten kansoista, etnisistä vähemmistöistä tai
alkuperäiskansoista, mikä on kulttuurin ja etnisyyden suhde? Onko etnisyyttä ilman kulttuuria, tai edellyttääkö
kulttuurinen yhteisyys etnistä yhteisyyttä? Mistä puhumme, kun puhumme etnisyydestä?
Työryhmässä pohditaan monitasoisesti ja -tieteisesti kulttuureihin ja/tai etnisyyteen liittyviä tiedon, tunnun ja
tietämisen tapojen ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Työryhmään tervetulleita ovat esitelmät, jotka
käsittelevät kulttuureita ja/tai etnisyyttä ja niitä koskevia lähestymistapoja.
ABSTRAKTIT:
Osallistaminen kieleen ja kulttuuriin aihepiirikohtaisen teemaopetuksen, käsityöllisen toiminnan
(elämys- ja kosketus)tuntujen narratoinnin ja tulkinnan välityksellä
Eeva–Maija Lappalainen, Oulun yliopisto (eeva-maija.lappalainen@oulu.fi)
Monikulttuuristuja tarvitsee hybridin osallisuuden monitahoisesti läpäisevään kieleen. Käsityöllisessä
prosessissa tulkitsemattomana on puuttunut verbaalinen materiaalin käytön ja vaikutusten analysointi.
Monikulttuurinenkin osallistava kielikoulutus on ilman hyvää työkalua. Tekniikkakorostuneisuudessaan
käsityö syrjäyttää kielen. Kulttuurisissa sosiaalipoliittisissa keskustelukonteksteissa pohditaan käsityön
jättämistä pois koulun oppiaineista. Väitöstyössäni käsityö tarkoitti kohtautettavaa oppiainetta ja tekemisen ja
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valmiin työn prosessointia ilmiöinä, asioina ja niiden välisinä suhteina ulottuvuuksineen. Se asettui Casestudy -tapauskohtaiselle (käden kielen ja kulttuurin) Kä-Ki-Ku -tarkastelualustalle. Moniulotteisen ”uuteen
kieleen” osallisuuskokemuksen rakentumiseksi kielen ja kulttuurin opetus toteutui monitiedepohjalta
käsityöllisen
toiminnan
tukemana
Kä-Ki-Ku
-pedagogiikalla.
Interaktiivinen
toiminta
eteni
kontekstisidonnaisesti: tekeminen käsityölajeineen, työvälineineen suhteutettiin tekemisen kohteeseen,
paikkaan, aikaan, tilaan, tarpeeseen ja materiaaleihin värimaailmoineen.
Etninen kulttuuriorientaatio toteutui sensitiivisesti kielentämiseen kokemuksellistetulla ja objektivoidusti
intensiivisellä herkkyydellä. Moniulotteisen osallisuuden kokeminen rakentui, haastoi kulttuurin tajuun,
tuntuun, tietoon ja tietoisuuteen. Jos vain kysymme kuka sen teki, tai itsekö teit, emme tavoita artefaktin
olemustunnun ja sen prosessoinnin pohjimmaisia ulottuvuuksia.
Kotoutumislähtöisyyteen sitoutunut
pedagogia,
sisältöosaamisen
käyttöineen,
huomioi
monikulttuuristuvan
ihmisen.
Etniseen
kulttuuriorientaatioon sisältyy asumisen ja elannon lisäksi myös rakennettu - ja luonnonympäristö:
suuntautuminen, sopeutuminen uusiin elinoloihin. Käsityö käytettynä poikkeavasti kielenopetuksessa avaa
monitieteisiä ulottuvuuksia yli oppiainerajojen yhteiskuntaan, instituutioihin, yhteistoimintaan. Edistyvä työ
voimauttaa. Työn rakenne sitoo yhdessä materiaalin kanssa ilmaisuvoimaa, johon aina liittyy myös
värimaailma. Värin määrittely autenttisesti, luontopohjaisesti toimii metaforan tavoin. Narratoituja
muistiinpanoja koodataan käsin kirjoittamalla, puhumalla tai hyödyntäen iPad-teknologiaa (osittaisella,
jaksottaisella, rinnakkaisella tai perättäisellä koodauksella). Olennaista on tekemisen - ja kielen oppimisen
tulkinnan limittyvä vuorottelu. Muistiinpanot ovat kontekstista koottua kieltä, saatua sanastoa, työvälineenä ja
tutkimusaineistona. Toimivana osallisuuskokemuksena Kä-Ki-Ku edistää sosiaalista hyvinvointia.
Psykologiseksi ja sosiaalipsykologiseksi tarkastelualustaksi kehittyminen loi toimivan pohjan: uuden käytön
vaikuttavuuden intensiteetteineen. Case-study - Kä-Ki-Ku - learning in doing -tarkastelualusta edisti
luottamuksellista elinympäristöön ja ihmissuhteisiin kiinnittymistä, yhteisöissä oppimisen myötä hyvinvointi
kohentui. Osallisuudessa syntyi kokemus omasta toiminnasta. Monikulttuuristujien sosiaaliset suhteet
paranivat (myös kantasuomalaisten) kanssa. Onnistumiskokemuksia karttui syrjäytymisvaarassa olevien,
ilman huoltajia tulleiden nuorten n=10 monikulttuuristujien kelikoulutus-demonstraatiossa.
Duodjia metritavarana.
Pohdintoja saamelaisesta käsityöperinteestä nauhapirran ja kutomakoneen välimaastossa
Sigga–Marja Magga, Oulun yliopisto (sigga-marja.magga@oulu.fi)
Puheenvuoroni aiheena ovat saamelaisten käsityöyrittäjien käsitykset duodjin perinteestä silloin, kun heidän
tuotantonsa on metritavaraa tai sarjatyötä. Saamelainen käsityö eli duodji ymmärretään yhteiseksi
kulttuuriperinteeksi, jolla on katkeamattomat juuret saamelaisten historiasta tähän päivään. Duodjin
ominaisuuksiin koetaan kuuluvan käsityömäisyys, luonnonmateriaalit ja niistä johtuva yksilöllisyys. Duodji on
arvokasta juuri sen vuoksi, että se on käsintehtyä ja ainutlaatuista. Monet saamelaiset valmistavat itse omat
duodjinsa, mutta yhtä monet ostavat käsityötä niiltä, jotka tekevät käsitöitä myyntiin. Duodji on haluttua
muotoilua, koska se edustaa etnisyyttä ja kuulumista tiettyyn saamelaisryhmään tai sukuun, mutta se
edustaa myös erottautumista ja persoonallisuutta. Koska duodjin kysyntä on kasvanut, ovat monet
käsityöntekijät kehittäneet uusia tapoja tehostaa käsityötuotantoaan ja siten helpottaa käsityöyrittäjyyden
kannattavuutta. Jos tuotteen perinteellisyys ei olekaan sidottu luonnonmateriaaleihin, käsityömäisyyteen ja
yksittäiskappaleiden ainutlaatuisuuteen, niin mihin sitten?
Tutkimukseni käsityöyrittäjät työskentelevät taloudellisten reunaehtojen alaisuudessa. Kasvavan kysynnän ja
uusien asiakaskuntien takia duodjin valmistaminen on osittain siirtynyt puoliteolliseksi tuotannoksi.
Esimerkiksi asiakkaat ovat innostuneita kutomakoneella valmistetuista metritavarapauloista, koska niiden
saatavuus on helppoa ja suhteellisen halpaa. Silti koneellisesti kudotut paulat koetaan saamelaiseksi
käsityöksi ja hyväksytään saamelaisuuden symboliksi. Miten sellaiset käsityöyrittäjät, jotka myyvät teollisesti
valmistettua duodjia, ajattelevat perinteestä? Miltä yksilöllisyys ja miltä saamelainen yhteisöllisyys heidän
näkökulmistaan näyttää? Minkälaista saamelaisuutta haastattelemani käsityöyrittäjät rakentavat ja miltä
duodjin tulevaisuus näyttää?
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Archaeology, costructed ethnicity and the Sami people
Anni-Helena Ruotsala, Helsingin yliopisto (annihelena@gmail.com)
Ethnicity is, among other things, a part of individual’s identity, something that separates Us from Others. In
archaeology, archaeological cultures, defined by a specific set of artefacts, are often linked to ethnic groups:
the distribution of i.e. a specific ceramic type is thought to reflect the distribution of a specific ethnic group
with specific economy, traditions and culture. However, as archaeology studies material remains of past
human societies it cannot reach the level of individual’s identity making process, and thus the assumption of
archaeological cultures reflecting ethnic groups has been strongly criticized. Nevertheless, archaeologists
use archaeological cultures as a tool for organizing archaeological material, and by dividing artefacts into
groups they in fact define cultural boundaries; drastic changes in archaeological material is often interpreted
to reflect ethnic changes in the area where the material came from.
Archaeological material doesn’t tell stories but the archaeologists have to interpret it, which has made
archaeology an ideal tool to support nation-building and the construction of national identity. In the Sami
context, archaeology has played a huge role in rewriting the history of the Sami people in Finland. Finnish
archaeologists have excluded themselves from the debate on who and what constitute the Sami people,
where they came from and whether their claims for being called the indigenous people in Finland are justified
based on the Finnish history. As a result, the history of the Sami people in Finland is short, and the voids in
knowledge are being filled in with narratives that support the political ambitions of other groups. Should
archaeologists still keep their silence and let others to write the Sami pre-history, or is it their duty to support
the construction of the Sami group identity as well?
Land rights, identity and recognition
Anna Leppänen, Helsingin yliopisto (anna.e.leppanen@helsinki.fi)
The indigenous peoples have become more aware of their rights and the international mechanisms that
enhance these rights. The Sámi, as well as other indigenous peoples in the world, have become more active
in the legal sphere by successfully taking cases to national courts and international human rights bodies.
Hence the international human right conventions and the human rights discourse has had an impact on the
way that the indigenous people see not only their cultural, political and economical rights but they also mold
their “indigenous” identity.
In my presentation I explore the relationship between indigenous identity, international law and the discourse
of recognition of Sámi as indigenous peoples. The international law does not only help the minorities and
indigenous people to get the basic rights that they deserve, but it also co-defines and remodels their
subjectivity and their behavior. In other words, the law does not only emancipate the victims, but it also alters
the process when seeking for rights. The main questions in my research are: What kinds of violations does
the Finnish legal system recognize? Does indigenity play a role in these cases and in the Finnish legal
system? What are the reasons that some violations against Sámi peoples are never prosecuted or even
never investigated by the police? Is the language different in those cases that are successful?
Tunturi muutoksessa – Kamppailu maisemasta Käsivarren Lapissa
Tapio Nykänen, Lapin yliopisto (tapio.nykanen@ulapland.fi)
Lapin luoteiskolkkaa eli Enontekiön Käsivartta asuttivat 1930-luvulle saakka pääasiassa porosaamelaiset.
Sotien jälkeen Käsivarteen ja erityisesti Kilpisjärvelle on tullut eri vaiheissa luonnontieteilijöitä, valtion
viranomaisia sekä viimeisten vuosikymmenten aikana suomalaisia muuttajia, jotka saavat toimeentulonsa
matkailusta. Viimeisin suurin prosessi on ollut norjalaisten matkailijoiden tulo Käsivarteen.
Muutoksen myötä perinteisen, pienimuotoisen luontomatkailun rinnalle on kasvanut varsinaista
matkailuteollisuutta, joka on tuonut Haltin reitille pitkät moottorikelkkaletkat ja tunturien rinteille norjalaiset
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puuterilunta etsivät kelkkailijat. Selvimmin muutos näkyy edelleen Kilpisjärvellä, josta on kuin huomaamatta
muodostunut monen sadan hengen suomalais-norjalainen kyläyhteisö ja matkailukeskittymä, todellinen
Tromssan viikonloppulähiö. Kasvu on ollut nopeaa eikä muutoksen suunnittelulle ole jätetty juuri aikaa.
Esimerkiksi Kilpisjärven viemäriverkosto on ollut kapasiteettinsa äärirajoilla jo pitkään ja samoin kylän
arkkitehtuuri on poikkeuksellisen kirjavaa: norjalaisten matkailuvaunujen kylkeen rakennetut kevytmökit
katselevat Saanaa rinnan kolmion muotoisten terästalojen ja turvekattoisten kelolinnojen kanssa.
Kansallismaisema on muuttunut, eivätkä kaikki ole varauksetta pitäneet kehityksestä. Myös matkailun luonteen
muutos on herättänyt epäilyksiä ja negatiivisia tunteita: erityisesti omin voimin liikkuvat luontomatkailijat eivät
ole innostuneet Kilpisjärven muuttumisesta norjalaismatkailijoiden moottoriurheilukohteeksi.
Poroihmisten yhteiselo matkailuelinkeinon kanssa on sujunut pääosin rauhanomaisesti, joskin saamelaiset
poronhoitajat ovat olleet eri mieltä Enontekiön kunnan ja Kilpisjärven matkailuyrittäjien kanssa monesta
maankäyttöön liittyvästä kysymyksestä. Tuorein kiista liittyy Käsivarren kansallispuistoon, jonka perustamista
Metsähallitus on selvittänyt ja josta päätettäneen vuoden 2014 kuluessa. Poronhoitajat kannattavat
luonnonsuojeluyhdistysten ja ympäristöministeriön ajamaa puistohanketta kun matkailuyrittäjät sekä monet
muut suomalaistaustaiset kilpisjärveläiset vastustavat sitä kiivaasti. Poroihmiset ovat vuosien kuluessa
ajautuneet kiistaan myös luonnontieteilijöiden kanssa: muun muassa Helsingin yliopiston Kilpisjärven
biologisen aseman tutkijat ovat julkisuudessa pitäneet paimennettua poroa tunturiluonnon "pahimpana
vihollisena" - eivät siis sen osana.
Tutkin hankkeessani sitä, millaisena eri osapuolet esittävät oman roolinsa kansallispuistosta käydyssä
keskustelussa. Sovellan tutkimuksessani Pierre Bourdieun habituksen käsitettä. Aineistoni koostuu
pääasiassa julkisesti kaikkien saatavilla olevista lausunnoista sekä osin täydentävästä materiaalista, kuten
selvityksen aikana käydystä julkisesta keskustelusta.
YLE Sápmi radio as a space for discussion on ethnic controversial issues.
An attention economic approach
Anni-Siiri Länsman (anni-siiri.lansman@oulu.fi) & Terttu Kortelainen, Oulun yliopisto
(terttu.kortelainen@oulu.fi)
The study focuses on the news released by the radio YLE Sapmi of Finland’s National Public Service
Broadcasting Company, in November 2013, and the attention the news have received on the discussion
forum of the radio and Facebook site, exploring (1) which contents in the news are commented, which not,
(2) do anonymous comments differ from comments with a name, and (3) which news are “liked” on
Facebook. Attention data means digital footprints reflecting attention that the users of different web services
have allocated on them, such as commenting, liking or sharing a posting on Facebook or a website. The
results of the study reveal an active discussion, focusing on ethnic contents and culture, especially
controversial topics concerning ethnic relations, while other topics receive less attention. Comments on the
Facebook are mostly neutral or positive, while more controversy is visible on the discussion forum of the
radio website.
Parody of Reality / Reality of Parody. Body Politics and Intersectional Representations of Women in
Two Finnish Television Series
Sandra Wallenius-Korkalo (sandra.wallenius-korkalo@ulapland.fi) & Sanna Valkonen, Lapin yliopisto
(sanna.valkonen@ulapland.fi)
This paper studies representations of women and women’s bodies in multi-dimensional intersections. An
intersectional approach emphasizes the multitude of factors that distinguish people from one another, such
as gender, ethnicity, age, religious conviction, or social class.These differences are manifested in the human
body, and by studying the representations of bodies, the embodiment – as well as the social construction –
of these categories can be examined. In visual media the shaping and materialisation of these differences
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becomes visible through poses and gestures, costumes, make-up, staging and storytelling. Looking at the
body allows one also to analyze control, the use of power, and possibilities of action and subjectivity.
We approach these questions through empirical study of two Finnish television series. ‘On the skin’ (Iholla) is
a documentary reality-TV in which number of ordinary Finnish women film their everyday life and thoughts for
six months. Season two of the series portrays Sanni, a young woman with a background in conservative
Christian revivalist movement, as she struggles with her identity and the different expectations and norms of
religious community and secular society. ‘Wet leggings’ (Märät säpikkäät) is a comedy show created by two
young Sámi women. The show can be characterized as self-reflexive parody wherein the stereotypes of both
indigenous Sámi ethnicity and Finnish mainstream culture are tackled with brisk humor. In these TV-shows,
the cultural conceptions and conventions related to gender, the female body, ethnicity, and religiosity are
made visible – as are the projects of exclusion and inclusion leading to multi-dimensional inequalities.
Reality-TV and parody allow both emphasizing and re-interpreting and deconstructing established
understandings of these categories. Hence emancipation from the norms becomes possible and these
shows can also be seen as producing models for new types of agency for women.
Laestadiuksen filosofisen monismin ja saamelaisen luonnonuskon yhteyksiä
Kosti Joensuu, Lapin yliopisto (kjoensuu@ulapland.fi)
Lars Levi Laestadiuksen (1800–1861) toiminnan ja myöhemmän lestadiolaisuuden vaikutus saamelaisuuteen
on moninainen. Usein varhaisen lestadiolaisuuden katsotaan tarjonneen saamelaisuudelle keinon suojautua
länsimaista modernisoituvaa maailmaa vastaan. Laestadiuksen jälkeen lestadiolaisen lähetysyön on kuitenkin
katsottu tuhonneen saamelaisten kulttuuriperintöä. Varhaisen lestadiolaisuuden suojaavana vaikutuksena
voidaan nähdä sen länsimaiseen valtakulttuuriin kohdistama kritiikki, joka ilmeni Laestadiuksen kirkko- ja
yhteiskuntakritiikissä ja siihen yleisemmin liittyvässä länsimaisen rationalismin ja spekulatiivisen metafysiikan
vastustamisessa. Laestadiuksen pietistinen myötämielisyys subjektiivisia uskonnollis-myyttisiä kokemuksia
kohtaan sekä vahvat sympatiat yksinkertaista ja luonnonläheistä elämänmuotoa kohtaan loivat tilaa
saamelaiselle kulttuuriperinteelle myös kristinuskon piirissä. Länsimaisen rationaalisuuden ja modernisaation
vastustaminen yhdisti pohjoisen pietistis-myyttistä uskonnollisuutta ja saamelaista kulttuuriperinnettä jopa niin,
että lestadiolaisuus oli alkuaikoinaan saamelaisten kannattama liike.
Tässä esitelmässä tarkastelen varhaisen lestadiolaisuuden ja saamelaisuuden suhdetta. Tarkastelen
lestadiolaisuuden ja saamelaisuuden elämänkatsomuksellisten ja filosofisten käsitysten yhtymäkohtia ja
eroavuuksia. Tulkitsen esitelmässäni lähinnä Laestadiuksen filosofisten käsitysten ydinkohtia ja niiden
suhdetta saamelaisten luonnon- ja kansanuskoon. Tukeudun esitelmässäni kahteen Laestadiuksen
postuumisti julkaistuun tieteelliseen pääteokseen Hulluinhuonelainen (1849–1864, suom. 1968) ja
Lappalaisten mytologian katkelmat (kirjoitettu n.1940-luvulla, ruots. 1959, suom. 1994 ja 2011). Kysyn kuinka
Laestadiuksen filosofis-psykologinen teoria suhteutuu saamelaisten luonnonuskolle ja mytologiselle
perinteelle keskeisiin käsityksiin ihmisestä, luonnosta, Jumalasta ja olemassaolosta? Laestadiuksen
filosofiasta voidaan nostaa esille sen vitalistis-monistinen peruskatsomus, subjektiivisen tajuisuuden
(kokemuksen) sekä ruumiillisuuden painotukset, jotka ovat myös saamelaisen luonnon- ja kansanuskon
keskiössä. Mainitut Laestadiuksen ydinkäsitykset selittävät Laestadiuksen opetuksen menestystä
saamelaisessa kulttuuriperinteessä. Toisaalta voidaan kysyä myös saamelaisen kulttuuri- ja
uskomusperinteen vaikutusta Laestadiuksen filosofiseen peruskatsomukseen. Tässä yhteydessä voidaan
tarkastella esim. Laestadiuksen ja saamelaisuuden feminiinistä käsitystä Jumalasta sekä sitä
pyrkiikö/onnistuuko Laestadiuksen uskonnolliseen kokemukseen kohdistamat teoreettiset analyysit
antamaan selityksen myös saamelaisten uskontoon liittyville psykologisille ja parapsykologisille ilmiöille.
Esitelmän lopuksi avaan laajemman sosiologisen kysymyksen Lapissa vaikuttaneiden pietistis-mytologisten
uskonnollisten liikkeiden sekä saamelaisen kulttuurin vastavuoroisesta suhteesta. Kun yleensä selvitetään
länsimaisuuden vaikutusta saamelaisuuteen, voidaan nyt kysyä myös saamelaisuuden vaikutusta
länsimaisiin valtakulttuureihin ja yhteiskuntiin.
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Johan Turi ja sisäpuolinen katse saamelaiskulttuuriin
Veli-Pekka Lehtola, Oulun yliopisto (veli-pekka.lehtola@oulu.fi)
Saamelaiskirjallisuuden uranuurtajaa Johan Turia (1854-1936) on ollut vaikea luokitella perinteisten
kirjallisuusmääritelmien mukaan. Hänen teoksensa eivät ole kaunokirjallisuutta, koska hän kertoo
”tosielämän” tarinoita. Pääteos Kertomus saamelaisista (1910) ei ole puhtaasti omaelämäkerrallinen, koska
hän pyrkii luomaan kokonaiskuvan saamelaisten elämäntavasta ja ajattelusta. Päinvastoin kuin oman
aikansa tutkijat, Turin saamelaiskuvaus lähti liikkeelle kertomuksista ja tarinoista. Turi oli tietynlainen
kulttuurinen tulkki, joka pyrki välittämään valtaväestöille sisäpuolista kuvaa saamelaiskulttuurista. Hänen
tuotannossaan voi nähdä kiinnostusta niin historiallisiin kuin arkeologisiinkin tulkintoihin, sosiaalitieteen
näkökulmiin ja kansanperinteen keräämiseen. Eräs vahvimmista teemoista on ihmisen ja luonnon, erityisesti
eläinten, välinen yhteys. Turi ei tuonut perinteistä tietoutta esille luokittelemalla tai kategorisoimalla, vaan
pyrki kuvaamaan niitä kertomuksellisesti, kokemusten kautta. Hän käytti huumoria ja ironiaa välineinä
luomaan moniäänistä kuvausta, joka pyrki välttämään lukkoon lyötyjä tulkintoja. Turin kirjailija- tai
tutkijahahmo muistuttaa monella tavoin suomalaista ei-akateemista tutkijaa, Samuli Paulaharjua.

14. MUUTTOLIIKESOSIOLOGIA / SOCIOLOGY OF MIGRATION
Koordinaattorit: Saara Koikkalainen, Lapin ylipisto (saara.koikkalainen@ulapland.fi) ja Lena Näre, Helsingin
yliopisto (lena.nare@helsinki.fi). The working group operates is English on Thursday and Finnish on Friday.
Eräs globalisaation näkyvimmistä ilmiöistä on ihmisten lisääntynyt liikkuvuus eri valtioiden ja maanosien
välillä. Muuttoliikkeet muokkaavat yhteiskunnan rakennetta ja ovat sosiaalisen muutokseen alkuunpanijoita
niin lähtömaissa kuin maahanmuuton kohdemaissa. Muuttajista löytyy esimerkiksi sotaa tai
ympäristökatastrofeja pakenevia, perheen ja rakkauden perässä muuttavia sekä seikkailua tai parempia uratai työmahdollisuuksia etsiviä ihmisiä. Toiseen maahan enemmän tai vähemmän pysyvästi muuttavien ohella
valtioiden rajoja ylittävät myös kausityöläiset, komennustyöntekijät ja elämäntapasyiden takia muuttavat
ihmiset. Lisääntynyt liikkuvuus luo siteitä eri paikoissa asuvien ihmisten välille ja vaikuttaa sekä lähettäviin
että vastaanottaviin valtioihin ja yhteisöihin monin eri tavoin.
Muuttoliiketutkimukselle on tyypillistä käydä keskusteluja yli tieteenalarajojen, mutta aihetta tutkitaan myös
nimenomaan sosiologisesta näkökulmasta. Sosiologisilla kysymyksenasetteluilla ja teorioilla on erityistä
annettavaa muuttoliikkeiden tutkimukselle. Toisaalta muuttoliikkeet myös herättävät pohtimaan
metodologisen nationalismin asettamaa haastetta sosiologisille käsitteille ja teorioille, joita on perinteisesti
kehitetty kansallisvaltiokehyksessä tietyn kansallisvaltion tarpeisiin. Työryhmässä pohditaan, minkälaista on
sosiologinen muuttoliiketutkimus Suomessa ja kartoitetaan käynnissä olevaa tutkimusta. Työryhmään
toivotetaan tervetulleiksi esityksiä, joissa kerrotaan käynnissä olevista empiirisistä tutkimuksista,
analysoidaan muuttoliiketutkimuksen metodologisia kysymyksiä ja/tai lähestytään aihetta teoreettisesti.
********
Increased migration and mobility between different countries and continents is one of the most visible features
of globalization. Migration affects societal structures and induces social change both in the sending and
receiving regions. Some migrants flee wars and environmental disasters; some move for love or family
reasons; for adventure or to find better work opportunities or career prospects. In addition to those who move
abroad on a more or less permanent basis, there are also those who cross national borders as seasonal or
posted workers, as well as those who migrate temporarily for lifestyle reasons. Increased mobility creates ties
between individuals living in different places and has an impact on both the sending and receiving
communities.
Migration research is by nature multidisciplinary, but mobility and migration can also be studied from a
sociological perspective. Sociological research designs and theories contribute significantly to migration
research. Migration as a phenomenon also highlights the challenge of methodological nationalism for
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sociological concepts and theories that traditionally stem from the context of the nation state, and which have
often been developed to match the needs of a particular nation state. This workshop asks what sociological
migration research is like, and explores current research on the subject in Finland. We welcome
presentations that present on-going empirical research, analyse methodological issues in migration research
and/or approach the subject from a theoretical angle.
ABSTRAKTIT/ ABSTRACTS:
Equal Actors on the Unified Christian Ground?
Organizing the Transnational Field at a Congolese Evangelical Church in Paris
Linda Haapajärvi, École des hautes études en sciences sociales, Paris (linda.haapajarvi@ehess.fr)
Nina Glick Schiller and Peggy Levitt (2004) define a transnational field as “a set of multiple interlocking
networks of social relationships through which ideas, practices, and resources are unequally exchanged,
organized, and transformed”. They have made an important contribution to migration scholarship in particular
by thinking beyond the framework of the nation state and by challenging key presumptions concerning the
process of assimilation. Whereas is it useful to think of the Congolese evangelical Christian church I have
studied in these terms, the transnational fields theory has not looked sufficiently into how in-group
socioeconomic heterogeneity participates in shaping the fields and the migrant’s experience thereof.
Through an ethnographic study at the Congolese church in Paris in 2012, I have analyzed the organization
of its activities in the different sites where the members feel they simultaneously belong: France, Congo and
the wider Christian world. Mobilizing conceptual tools of cultural sociology, I have also analyzed the meaning
given by the members to these different sites: mission ground, home ground and extended ground. I will
show how the successful articulation of the different sites into a unified Christian ground relies on the socioeconomic heterogeneity of the community, and how the access of its members to resources, status and
mobility is conditioned by the internal inequalities. I hence also evaluate how sociological theory and the
ethnographic method enrich the field of migration studies.
How Local Immigrant Ethnic Identity Emerges in a Transnational Context –
A Theoretical Approach
Lotta Haikkola, University of Helsinki (lotta.haikkola@helsinki.fi)
A boundary-approach defines that ethnic identities are in local contexts emerge in a process of identification.
This is a simultaneous process of external categorization, e.g. naming people and conferring them with a
certain ethnic identity and internal identification, e.g. how individuals and groups define themselves, often
against the external definition. Moreover, using immigrant-related ethnic or cultural categories is a central
way in which immigrant societies deal with their diversifying population. Depending on the historical “ethnic
landscape”, e.g. the ways of defining locals/nationals and outsiders, the existing ethnic groups and
hierarchies of this process take different shapes in each local context. Immigrants’ and their children’s
increasing transnational connection as well as global regimes of governance (such as the current global
suspicion against Muslims) complicate this picture. Transnational ties and especially transnational travel
means that external categorizations are multiple and might be contradictory in different localities of
immigrants’ networks. Immigrants and their children have to evaluate their ethnicity in different contexts,
which might lead to varying local identifications. This paper seeks to set the general model of boundarymaking in a transnational context to develop the theory of immigrant minorities’ ethnic identities.
Neoliberal Postcolonialism in Skilled Labour Mobility - Filipino Nurses Coping with Deskilling,
Discrimination and Ethnic Hierarchies in Finnish Elderly Care
Lena Näre, University of Helsinki (lena.nare@helsinki.fi)
European societies are facing the crucial question of who will provide care for the ageing populations in the
future. In many European countries the answer has been migrant worker force, and Finland has recently
started to follow suit. Since 2007, private companies have been recruiting registered nurses from the
Philippines to work as practical nurses in Finnish elderly care homes. The paper has two parts. First it argues
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that the recruitment is based on a neoliberal postcolonial logic according to which the Philippines is
perceived an endless source of labour force for the needs of ageing Finnish society and international mobility
as individualized risk taking based on economic calculation. Secondly, the paper analyses how Filipino
nurses cope with the deskilling inherent to the recruitment process and with the everyday discrimination and
ethnic hierarchies they encounter in the work places. Moreover, the paper explores how the nurses find
dignity in their everyday work (Stacey 2005). A common strategy is to create a moral hierarchy based on
ethnic differences according to which Filipino nurses have a better work ethic based on fictive kinship, while
the Finnish nurses are claimed to have an instrumental approach to their work. The old discourse of care as
‘labour of love’ is then given new meanings in the global hierarchies of care work. The paper draws on
ethnographic case study of the Filipino nurse recruitment including qualitative in-depth interviews with
Filipino nurses working in Finland (N= 20), representatives of the recruitment company and the private care
companies employing the nurses (N=14) and a content analysis of the media coverage of the phenomenon
(2007-2012).
Caught between Temporary Migrants and Tourists: Working Holiday Makers
Christopher Brennan, University of Tampere (christopher.brennan@uta.fi)
Working holiday travel is an emerging form of international mobility offering youth the chance to pursue
extended travel in foreign nations supplemented by the ability to pursue paid employed in their destination
countries legally. While the overarching premise of many working holiday programmes, initiatives, or
schemes is to promote cultural exchange and that participants should be in-country to primarily travel rather
than work, it is inevitable that their undertaking of paid employment as a foreign populous overlaps their
activities with other mobile international workers often categorized as temporary migrants. For example, in
Australia, they have often been compared in analysis with both temporary and permanent migrant and
immigrant workers (Tan et al. 2009; Jarvis and Peel 2010; Allon et al. 2008). Nevertheless, their
simultaneous role as a tourist, whether self-imposed or guided by government decree, puts them in a curious
situation within academic study (see Brennan 2014); the push and pull factors for the overtly leisure minded
may not exactly follow suit with those of temporary migrants seeking or pursuing work opportunities abroad
due to a lack of work opportunities at home (Nunn 2005; Parker 2007) and so on. Through revelations of my
own research amongst working holiday makers in Australia and empirical analysis of primary and secondary
sources, this paper looks at some of the challenges and discussions pertinent to future research involving
working holiday makers and the international mobility schemes under which they travel.
Mobile workers, mobile lives: tourism workers in London and Lapland
Saara Koikkalainen, University of Lapland (saara.koikkalainen@ulapland.fi)
This conference paper focuses on two European tourism destinations that thrive on seasonal labour often
performed by circular migrants: London, UK and Lapland, Finland. London is an important urban tourism
destination in Europe attracting more than 30 million tourists each year. Lapland is a major tourism
destination at a smaller scale: the land of ice and snow, the aurora borealis and reindeer safaris attracts just
below one million tourists each year. While the profiles of these two places are very different, they yet do
share important similarities in terms of labour demand. In London the pubs, hotels, shops, and amusement
parks rely on seasonal labour, often performed by young people originating from other European countries.
In Lapland the hotels, skiing resorts, wilderness safari companies and other tourism-related services also
require flexible, seasonal workers who return to their countries of origin or to Southern Finland for the offseason. A look at this unlikely pair of case studies can increase our understanding of the migration – tourism
nexus, and provide an insight into the differences between the tourist experience and the mobile worker
experience. Drawing from the tourism research and migration research literatures the presentation explores
how the experiences of tourists and migrant workers differ from each other. Is working at a tourism
destination in fact a form of lifestyle migration? And how do seasonal migrants form workplace communities,
develop place attachment, and bond with the local community, if they know that their own stay at the tourism
destination is only temporary?
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Elämää ja epävarmuutta EU:n työmarkkinoilla Kuuluminen, oikeudet ja tulevaisuus nuorten aikuisten tarinoissa
Anna Simola, Helsingin Yliopisto (anna.simola@helsinki.fi)
Vuoden 2014 alusta käynnistämässäni väitöstutkimuksessa analysoidaan, kuinka Euroopan prekarisoituvat
työmarkkinat määrittävät EU:n pääkaupunkiin Brysseliin muuttaneiden, ja siellä työttömyyttä kohdanneiden
etelä- ja pohjoiseurooppalaisten korkeakoulutettujen nuorten aikuisten kokemuksia työelämästä sekä
käsityksiä kuulumisesta, oikeuksista ja tulevaisuudesta. Tutkimuksen taustana on EU:n työmarkkinoita
murentava talouskriisi ja sen kiihdyttämä länsieurooppalaisten nuorten muuttoliike, joka on ilmiönä uusi ja
toistaiseksi vähän tutkittu. Kriisi on iskenyt erityisen voimakkaasti Etelä-Euroopan maihin, joissa se on
johtanut erittäin korkeaan työttömyyteen, ja koko Euroopassa se on ruokkinut työmarkkinoihin liittyvän
kaikkinaisen epävarmuuden kasvua, joilta hankittu koulutus ei suojaa.
EU:n vapaan liikkuvuuden mahdollistaessa työnhaun laajentamisen toisiin EU-maihin, suuret joukot
koulutettuja nuoria aikuisia ovat päätyneet etsimään työpaikkaa kriisin vähemmän runtelemista Keski- ja
Pohjois-Euroopan maista ja muun muassa Brysselistä.. Koulutettuja nuoria aikuisia saapuu Brysseliin
työnhakuun myös esimerkiksi Pohjoismaista, joissa talouskriisi ei Etelä-Euroopan maita vastaavassa
mittakaavassa ole kasvattanut korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Brysselin työmarkkinoiden
vetovoimaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden rakentaa asetelma, jossa verrataan kuinka Etelä- ja
Pohjois-Euroopasta lähteneet nuoret aikuiset kohtaavat samat työmarkkinat. Läntisen Euroopan sisälle on
rakentumassa uusia jakolinjoja, ja vaikka työmarkkinoiden prekarisaatiokehitys on tietyssä määrin
todellisuutta kaikille, prekaariuden totaalisuus vaihtelee eri ryhmien ja henkilöiden välillä voimakkaasti.
Brysselissä maanosan eri laidoilta lähteneitä tutkittavia yhdistää jaettu maa- ja työmarkkinakonteksti, mutta
heidän lähtökohtansa saattavat erota toisistaan merkittävästi.
Tutkimuksessa kehitellään ”työelämäkerrallista” tutkimusmenetelmää, joka tuo työelämä-, työnhaku- ja
työttömyyskokemuksia painottavan näkökulman nuorten eurooppalaisten maahanmuuttoa elämäkerrallisin
menetelmin lähestyvän tutkimuksen kenttään. Tutkimus valottaa kokemusta liikkeellä olemisesta sellaisen
sukupolven näkökulmasta, jolle liikkuvuutta on tarjottu houkuttelevana mahdollisuutena, ja joiden kohdalla
tähän liittyvät lupaukset on sittemmin monella tapaa petetty. Vertailemalla nuorten aikuisten kertomuksia ja
heidän käsityksiään paikastaan, oikeuksistaan ja tulevaisuudestaan, saadaan uutta tietoa eurooppalaisten
nuorten mahdollisesta eriarvoistumiskehityksestä sekä suhteessa työelämään että laajempaan
elämänkaareen. Tutkittavien kokemuksia tarkastellaan globaalin kapitalismin logiikalla toimivan
suurkaupungin kontekstissa ja näin saadaan tietoa mahdollisista uusista vallankäytön, hyväksikäytön ja
kamppailun kentistä.
Muuttajat autoilun systeemissä
Eeva Jokinen, Itä-Suomen yliopisto (eeva.jokinen@uef.fi)
Vaikka migraatio ja muuttoliikkeet ovat lähtökohtaisesti matkustamista, liikkumisen keinoja on tutkittu
ilmeisesti melko vähän. Tässä esitelmässä tarkastelen yksityisautoilua rajat ylittävässä liikkumisessa.
Aineistona on sarja fokusryhmäkeskusteluja, joihin osallistui kahdeksan Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton
alueelta Suomeen muuttanutta, nykyisin Pohjois-Karjalassa asuvaa naista. Yksi kahdeksasta
istuntoteemasta oli ”Autot ja eläimet”, mutta autoilua käsiteltiin runsaasti muidenkin teemojen yhteydessä.
Naiset tarvitsivat autoa harvaan asutulla alueella tavanomaiseen arjen ylläpitämiseen, mutta myös
ylirajaiseen hoivaan: heistä monet tekivät hoivareissuja Venäjän puolelle säännöllisesti. Sosiologit eivät
hekään ole kovin kiinnostuneita autoilusta tai autoista, vaikka kutsuvat esimerkiksi teollista tuotantomallia
autonvalmistajan ja automerkin mukaan fordismiksi. Käytän tässä esityksessä John Urryn ideaa autoilusta
autopoeettisena systeeminä, joka ylläpitää itseään ja luo polkuriippuvuuksia. Täydennän mallia Yvonne
Hirdmanin teesillä patriarkaatista, kapitalismista ja demokratiasta, jotka ylläpitävät/horjuttavat
sukupuolijärjestelmää. Näin saadaan melko siisti kehys, jolla voi lähestyä sukupuolittunutta autoilun
systeemiä ja tarkastella mitkä seikat toimivat samaan suuntaan ja minkä välille syntyy konflikteja ja
muutoksen mahdollisuutta. Mutta kun kuvioon lisätään ylirajainen autoilu, moni seikka kyseenalaistuu.
Aineisto on osa Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa -tutkimushankkeen materiaalia.
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15. NUORUUDEN SOSIOLOGIA
Koordinaattorit: Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto (sanna.aaltonen@nuorisotutkimus.fi) ja Mirja
Määttä, Itä-Suomen yliopisto (mirja.maatta@uef.fi)
Ryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa pohditaan nuoria ja nuoruutta sosiologipäivien teeman
hengessä. Mahdollisia aihealueita ovat nuorten kiinnittymiset toisiinsa, vertaissuhteet ja nuorisokulttuurit;
nuorten kiinnittyminen perheeseensä, itsenäistyminen ja riippuvaisuus, irtiotot perheestä ja sukupolvien
väliset suhteet; nuorten kiinnittyminen paikallisyhteisöön, muuttaminen, jääminen, oikeus julkiseen tilaan;
sekä nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaan, koulutukseen ja työelämään, nuorten marginalisoituminen ja
syrjäytymiseen liittyvä moraalinen paniikki. Läpileikkaavana taustakysymyksenä on, miten ikä, sukupuoli,
etnisyys, uskonto, yhteiskuntaluokka, asuinpaikka, seksuaalinen suuntautuneisuus tai vammaisuus yhdistää
ja erottaa nuoria. Sekä teoreettiset että empiiriset, eri vaiheissa olevat tutkimusesittelyt soveltuvat
työryhmään.
ABSTRAKTIT:
Vaihtoehtolajien tilat
Anni Rannikko, Itä-Suomen yliopisto (anni.rannikko@uef.fi)
Skeittausta, parkouria ja muita vaihtoehtolajeja harrastavat nuoret ottavat liikunnallisesti haltuun
lähtökohtaisesti muille kuuluvaa ja muihin käyttötarkoituksiin suunniteltua julkista tilaa. Tilan luova käyttö on
vaihtoehtolajien lähtökohta, sillä uusien liikunnan tilojen käyttöönotto on vaihtoehtolajien synnyn mahdollistaja.
Vaihtoehtolajit ottavat etäisyyttä liikuntamaailman vakiintuneisiin institutionaalisiin järjestyksiin ja niille on
ominaista vapaus ja luovuus niin tekemisen tavan, tilan kuin ajankin suhteen. Tarkastelen alustuksessani sitä,
miten vaihtoehtolajiharrastajat merkityksellistävät julkista tilaa. Tilan ymmärrän ennen kaikkea sosiaalisena, ja
tilaan kiinnittyvät merkitykset yhtä aikaa tilan tuottamina ja sitä tuottavina. Aineistona toimivat lajiharrastajille
tehdyn verkkokyselyn (n=935) avoimet vastaukset sekä kymmenen teemahaastattelua.
Aineistossa vaihtoehtolajien tilat määrittyvät luovuuden ja kehittymisen, keskinäisen kunnioituksen,
rajoitusten sekä todistamisen tiloiksi. Julkinen tila on vaihtoehtoliikkujille yhtäältä toiminnan mahdollistaja,
toisaalta tekemisen raamittaja, ja siten merkityksellinen osa vaihtoehtolajiharrastajien alakulttuurisia
puhetapoja. Lajiharrastajien puheessa julkinen tila määritellään joko omaksi tai toisille kuuluvaksi. Se on
liikunnallisiin tarpeisiin soveltuvaksi muokkaamisen kohde tai annettuna otettu (ts. toimitaan tilan asettamilla
ehdoilla, tilaan sopeutuen ja mukautuen). Lajiharrastajien puheessa harrastamisen tilat merkityksellistyvät
luovuuden tiloiksi – eräänlaisiksi itsensä kehittämisen alustoiksi. Tilat ovat myös keskinäisen kunnioituksen
ja vastuullisen harrastamisen tiloja: julkista tilaa voi hyödyntää oman lajin harjoittamiseen, jos muistaa
huomioida myös tilan muut käyttäjät. Toisaalta tilat merkityksellistyvät usein rajoitusten tiloiksi, sillä usein
tilanorminrikkojia kohdellaan torjuvasti. Tiettyihin tiloihin vaihtoehtoliikkujien ei yksiselitteisesti ole mahdollista
mennä, toisinaan taas heidän sallitaan ottavan yhteistä tilaa omakseen, vähäksi aikaa ja
spektaakkelinomaisesti. Julkinen tila puhutaan usein myös todistamisen tilaksi: yhteisen tilan
epäkonventionaalisilla tavoilla käyttäminen pitää jatkuvasti oikeuttaa. Sukupolvien väliset valtasuhteet tulevat
näkyviksi juuri vaatimuksessa oikeuttaa päämäärättömäksi määritelty oleilu erilaisin liikunnallisuuteen,
luovuuteen ja itsensä kehittämiseen kiinnittyvin puhetavoin.
Ystävyys tiloissa, ystävyys tilana – nuorten keskinäinen ystävyys analyysin ytimessä
Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto (riikka.korkiamaki@uta.fi)
Ystävyys on saanut viime aikoina osakseen kasvavaa huomiota useilla eri tieteenaloilla. Traditionaaliseen
yhteisölliseen elämään kohdistuneiden muutosten seurauksena ystävyys on nähty yhä merkityksellisempänä
”uutena sosiaalisuuden muotona”, joka on ottanut perinteisten yhteisöjen roolin sosiaalisen tuen, hoivan ja
identiteettityön perustana (Chambers 2006). Vapaaehtoisuuteen perustuvana intimiteetin muotona
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ystävyyden on sanottu tarjoavan nykyajan ihmisille keskeisen perustarpeiden tyydyttämisen kanavan.
Ystävyydet vaikuttavat siihen, mihin ihmiset sosiaalisesti ja tilallisesti identifioituvat, ja millaiset
sosiaalisuuden muodot paikallisesti aktivoituvat.
Solidariteetin ja yhteisöllisen kuulumisen (tai
kuulumattomuuden) kiintopisteet tulevat tunnistetuiksi ystävyyden kautta.
Ystävyyksien merkitys korostuu nuoruudessa, jolloin suhteet ikätovereihin ovat merkittävä minuuden peili
sekä kasvun ja sosialisaation keskeinen konteksti. Nuorten paikalliset olemisen ja toimimisen käytännöt
liittyvät usein keskinäisten suhteiden työstämiseen, luottamukseen, solidariteettiin ja vastavuoroisuuteen.
Oppiaksemme enemmän siitä, miten lapset ja nuoret ymmärtävät ympäröivää maailmaa, on olennaista tutkia
heidän sosiaalisia suhteitaan – ja erityisesti ystävyyksiä – sillä nuorten ympäristö näyttää merkityksellistyvän
mitä suurimmassa määrin ystävyyden kautta.
Nuorten ystävyyksiä on tutkimuksissa tyypillisesti lähestytty paikallisuudesta käsin. Yhteisöjen sisäisiä
suhteita tarkastelemalla on saatu moniulotteinen kuva ystävyyden merkityksistä, asemista, tehtävistä ja
rooleista kyseisessä yhteisössä, mutta yhteisön ulkopuolelle kurkottavat suhteet, verkostot ja olosuhteet
sekä niiden merkitys yhteisön sisäisten suhteiden muodostumiselle, pysymiselle ja muuntumiselle jäävät
helposti pimentoon. Toisensuuntainen tarkastelutapa on lähteä liikkeelle nuorten kuvaamista
ystävyyssuhteistaan ja tarkastella, millaisiin yhteisöihin, tiloihin ja tilallisuuksiin ystävyydet kiinnittyvät ja
millaisia tiloja ne tuottavat.
Puheenvuorossani esittelen nuorten arkisia sosiaalisia suhteita koskevaa analyysiani, jossa olen ensin
paikantanut ystävyyden tiloja ja sen jälkeen tulkinnut ystävyyden ja tilojen suhteeseen liittyviä merkityksiä.
Aineistona on 15–16 -vuotiaiden nuorten (n=54) karttatehtäväavusteiseen haastatteluun pohjautuvat
selonteot. Tulokset kertovat ensinnäkin siitä, mikä merkitys tilalla on ystävyyksien muodostumiselle, ja
toiseksi siitä, millaisia elettyjä tiloja nuorten ystävyydet tuottavat. Tulosten perusteella nuorten ystävyydet
asettuvatkin mielenkiintoisella tavalla yksityisen ja julkisen, läheisyyden ja etäisyyden, liikkuvuuden ja
pysyvyyden sekä jatkuvuuden ja vaihtuvuuden välisille janoille.
Immigrant Youth and Social Networks – Networking in the Margins
Laura Kyntölä, Helsingin yliopisto (laura.kyntola@helsinki.fi)
My presentation is based on my on-going fieldwork studying the social networks of 17-20 year old firstgeneration immigrant girls who have arrived in Finland in their early teens. By looking at the development
from an actor-oriented point of view my study offers valuable information on everyday lives of modern
European youth and offer valuable insights to the possible means and programmes needed to assist the
youth on their path to become full members of their new societies.
I begin my presentation by introducing the theoretical framework of my study along with my chosen methods.
Basically my study is upheld by two theoretical viewpoints: new wave of European integration studies and
the classic theories of the social network analysis. In my presentation I will explain how – with a combination
of three complementing methodological tools: ethnography, interviews and social network diaries – I
combine these two fields of study and broaden the view on traditional integration studies by shedding light on
the social networks the girls build and maintain during their first few years in Finland. I question what kind of
resources they gain from their new social networks buts also how they manage to use their transnational
contacts formed “outside” the majority culture to their advantage in the Finnish society.
I finish my presentation by introducing a case study explaining more fully my methods of study and by
presenting some of the preliminary results I have made so far. Explaining some of the complex social
structures the girls use to their advantage to gain a better position in their new society, I provide the
audience a glimpse of the extraordinary social networking that happens in the margins of the Finnish society
on a day to day basis. Keywords: social network methods, integration, participatory youth research,
immigration studies
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Yleinen asevelvollisuus siviilipalvelusmiesten toiseuden tuottajana
Valdemar Kallunki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu & Helsingin yliopisto (valdemar.kallunki@kyamk.fi)
Siviilipalveluksen suorittaminen nähdään yhä yksilöä stigmatisoivana tekijänä (Salasuo 2009; Ahlbäck 2010).
Varusmiespalvelus onkin ensisijainen palvelusmuoto niin lainsäädännöllisesti, asevelvollisuusjärjestelmälle
kuin mielipidetutkimusten perusteella enemmistölle suomalaisia. Maanpuolustuksen rooli kansallisen
kollektiivin turvaajana on osaltaan tukenut erottelua varusmies- ja siviilipalveluksen välillä. Samalla
sosiaalisesti tapahtuva erottelu on tarkoittanut kyseisiin palvelusmuotoihin suuntautuvien nuorten toisistaan
poikkeavaa integroitumista sosiaalisiin ympäristöihin. Esimerkiksi perinteisiin sukupuolirooleihin kytkeytyvät
harrastukset ja alkoholikulttuuri sekä yhteys luterilaiseen valtauskontoon ja työelämään tukevat
varusmiespalveluksen valintaa ”normaalina” ratkaisuna. (Kallunki 2013.)
Tässä esityksessä tarkastelen asevelvollisuuden muodostamaa marginaalia siviilipalveluksen näkökulmasta.
Kiinnostuksen kohteena on, millaisia sosiaalisia ja institutionaalisia erotteluja siviilipalvelukseen liittyy
suhteessa varusmiespalvelukseen. Erotteluja tarkastellaan siviilipalvelukseen hakeutumistapoihin
perustuvien ryhmien kautta.
Varusmiespalveluksen suorittaa runsaat kolme neljännestä ja siviilipalveluksen noin 7 prosenttia
miesikäluokasta. Siviilipalvelus erotetaan varusmiespalveluksesta jo siinä, että kyseinen palvelusmuoto
edellyttää kirjallista vakuutusta vakaumukseen perustuvasta syystä (siviilipalveluslaki 1446/2007, 12 §).
Siviilipalvelukseen tuloon vaikuttavat kuitenkin usein käytännölliset tekijät. Esimerkiksi varusmiespalveluksen
kautta tulleille siviilipalvelus on alun perin ollut toissijainen vaihtoehto.
Siviilipalveluksen ja
varusmiespalveluksen eroa korostetaan myös sillä, että siviilipalveluksen aloitettuaan palvelusvelvollinen ei
voi valita enää varusmiespalvelusta.
Esityksen aineistona on marraskuun 2012 ja lokakuun 2013 välisenä aikana Lapinjärven
koulutuskeskuksessa järjestetyillä peruskoulutusjaksoilla toteutettu kysely, joka kattaa kaikki vuoden aikana
siviilipalveluksen suorittaneet. Aineisto sisältää yhteensä 1897 vastaajaa. Kyseessä on ensimmäinen
yleistettävää tietoa siviilipalvelukseen päätymisen syistä tuottava aineisto. Tulosten perusteella
siviilipalvelukseen liittyy merkittäviä – myös järjestelmän tehtävään liittyviä – toiseutta tuottavia piirteitä.
Voimakkaimmin erottelut vaikuttavat siviilipalveluksen suurimpaan ryhmään eli niihin nuoriin, jotka vaihtavat
varusmiespalveluksesta siviilipalvelukseen.
Vanhempien yhteiskuntaluokan sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus nuorten
yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sen suhde identiteettiin
Katja Lötjönen/ Itä-Suomen yliopisto (katja.lotjonen@uef.fi)
Viimeaikaiset tutkimukset ovat kertoneet karua kieltä nuorten yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Politiikka
ei kiinnosta eikä oikeastaan muutkaan formaaliset osallistumisen muodot. Toisaalta on puhuttu ilmiönä
uudesta demokratiasta, suorasta ruohonjuuritason toiminnasta, jota ei tehdä byrokraattisten rajojen sisällä.
Samalla erityisesti sosiaalinen media mahdollistaa uusia löyhempää sitoutumista vaativia toimintamuotoja,
jotka usein jäävät tutkimuksissa vielä piiloon, mutta ovat nuorten ja nuorten aikuisten parissa arkipäivää.
Viimeisin nuorisobarometrikin kertoo, että yhteiskunnallinen osallistuminen kyllä kiinnostaa, mutta tarjolla
olevat keinot ovat kehnoja. Yksilöllisyys vaikuttamiskeinoissa on arvostettua, ideologioiden merkitys
toimintaan motivoinnissa taas alhaisempaa. Osallistuminen on myös kumuloituvaa, ne jotka osallistuvat,
osallistuvat useilla eri pinnoilla. Sitä ketkä osallistuvat selitetään usein perinteisillä, usein jäykillä
taustamuuttujilla, jotka voivat jättää hyödyllisiä tekijöitä huomioimatta.
Sosiaalipsykologian alalle sijoittuva väitöskirjatutkimukseni pyrkii rakentamaan erilaista näkökulmaa nuorten
yhteiskunnallisen osallistumisen tarkasteluun. Keskityn pääasiassa uuden yhteiskuntaluokkatutkimuksen,
erityisesti skeggsiläiseen näkökulman, tuomiin mahdollisuuksiin tarkastella luokkaa ja sen vaikutuksia luokan
sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden kautta taloudellisen puolen jäädessä sivuosaan. Tutkimus tuo
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tarkasteluuni sukupolvien välisen perspektiivin kiinnostuksen kohdistuessa luokan periytyvyyteen, siihen
kuinka luokka-aseman
sosiaalistaminen mahdollisesti vaikuttaa
nuorten käsityksiin omista
mahdollisuuksistaan vaikuttaa yhteiskunnassa. Tämän lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan nuorten käyttämiä
uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Lopuksi selvitään vielä identiteettivaikutuksia, sitä miten
osallistumisen tai osallistumatta jättämisen yksilöllisyys ja toisaalta oletettu heikompi ideologinen tausta
vaikuttaa nuorten sosiaaliseen identiteettiin.
Teoreettinen viitekehys painottuu uuteen yhteiskuntaluokkateoriaan hyödyntäen vahvasti kuitenkin myös
bourdieulaista perinnettä pääomista. Metodologisesti tutkimus käyttää useita eri aineistoja niin määrällisiä
kuin laadullisia pyrkiessään varsin aineistolähtöiseen emic -näkökulmaan.
Itäsuomalaisten nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen
Kari Saari / Itä-Suomen yliopisto (kari.saari@uef.fi)
Nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen passiivisuudesta on keskusteltu paljon viime vuosina. Toisaalta
kasvanutta passiivisuutta erityisesti perinteisissä yhteiskunnallisen toiminnan muodoissa – kuten
äänestäminen, järjestö- ja puoluetoiminta – on selitetty siten, että nuoret ovat löytäneet myös uusia
toimintamuotoja itselleen ja siten käsitys yleisestä passivoitumisesta ei kerro koko kuvaa nuorten
kansalaisaktiivisuuden todellisuudesta tai heidän aktiivisuudestaan / passiivisuudestaan yhteiskunnassa.
Myös tämä esitys pyrkii tuomaan esiin nykynuorten kansalaisaktiivisuuden monipuolista kirjoa Itä-Suomessa
ja siten kyseenalaistamaan ja tarkentamaan diskurssia passivoituneista nykynuorista.
Alustus pohjautuu MYPLACE-tutkimushankkeen (http://www.fp7-myplace.eu/) alustaviin empiirisiin
tutkimustuloksiin Suomessa. Hankkeessa tutkitaan laaja-alaisesti ja moninäkökulmaisesti itäsuomalaisten
nuorten näkemyksiä ja kokemuksia suomalaisesta yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta.
Tutkimuksen kyselyyn osallistui yli 800 16–25 -vuotiasta nuorta Kuopiosta ja Pielisen Karjalan alueelta. Lisäksi
osallistuneista haastateltiin 59 nuorta uudelleen laadullisen teemahaastattelun menetelmin. Esitys pohjautuu
sekä kyselyn että jatkohaastatteluiden alustavaan analyysiin ja tulkintaan. Tarkoitus on kartoittaa viiden
kyselyaineistosta (N771) luodun osallistujatyypin – kevyt aktivistit (16,5 %), muodolliset toimijat (24,1 %),
passivistit (22,8 %), ei-poliittiset järjestöaktivistit (12,1 %) ja elämäntapa-/multiaktivistit (24,5 %) – kautta
nuorten yhteiskunnallisen ja poliittisen osallistumisen yleisyyttä, moninaisuutta ja erityispiirteitä tyypeittäin sekä
Kuopiossa että Pielisen Karjalassa. Tyyppejä havainnollistetaan ja kuvataan yksityiskohtaisemmin myös
laadullisesta aineistosta ja molemmilta tutkimusalueilta valikoitujen yksilökuvausten (tapausesimerkkien) avulla.
Miten hyvinvointipalvelut sitovat nuoria yhteiskuntaan?
Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto (sanna.aaltonen@nuorisotutkimus.fi)
"Nuorten syrjäytyminen" on viime vuosina noussut voimakkaasti julkisen ja poliittisen huolen kohteeksi.
Poliittisen keskustelun perusteella tärkeimmät nuoria yhteiskuntaan kiinnittävät siteet ovat (vähintään) toisen
asteen koulutus ja työpaikka, ja jos nämä puuttuvat, on vaarana, että nuori katoaa ja putoaa yhteiskunnan
reunamille. Tällaisissa tilanteissa yhteiskunnan tuki- ja kontrollikoneisto valpastuu, mikä nuorten kohdalla
tarkoittaa usein erilaisia aktivointiin tai kuntoutumiseen tähtääviä toimia. Hyvinvointipalveluja ja nuorille
erikseen räätälöityjä palveluja voi tarkastella nuoria yhteiskuntaan sitovina elementteinä ja nuorten asiointia
palveluissa siteiden konkreettisina solmimis- ja vahvistamisyrityksinä.
Esityksessäni tarkastelen nuorten asiakkuutta palveluissa sosiaalisten siteiden kehyksessä. Esityksen
taustalla on aiempi, tukea tarvitsevia nuoria käsitellyt tutkimukseni, jossa yhtenä tarkastelukulmana oli
nuorten toimijuuden rajat ja mahdollisuudet heidän elämäänsä vaikuttavissa instituutioissa kuten koulu,
moniammatilliset toiminnot ja lastensuojelu. Lisäksi esittelen keväällä 2014 alkavaa tutkimushanketta, jossa
ollaan kiinnostuneita nuorten kokemusten kuulemisesta ja kokemusten hyödyntämisestä syrjäytymistä
koskevan tiedon tuottamisessa. Hankkeessa on tarkoitus haastatella palveluntarjoajia ja nuoria, ja kysyä,
millainen paikka kohtaamisissa on nuorten kuulemisella, kokemuksilla ja asiantuntemuksella.
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Työryhmäesityksessä nostan keskusteluun muutamia tulevan hankkeen kannalta keskeisiä käsitteitä, kuten
toimijuus, kokemus ja kokemusasiantuntijuus sekä kunnioitus (esim. Sennett 2004).
Nuorten identiteettien ja tulevaisuuksien rakentaminen koulutussiirtymiä tukevassa hankkeessa
Mirja Määttä & Mikko Saastamoinen, Itä-Suomen yliopisto (mirja.maatta@uef.fi)
Jälkimodernissa yhteiskunnassa nuorten koulutus- ja työelämäsiirtymät ovat pidentyneet ja hankaloituneet,
ja tämä näkyy erityisesti lähtökohdiltaan heikommassa asemassa olevien nuorten elämässä ja
mahdollisuuksissa. Työelämä ja siinä tarvittavat taidot ovat muuttuneet monin tavoin: suorittavaa ja
rutiininomaista työtä on tarjolla vähemmän; sen sijaan työelämässä tarvitaan usein korkeaa koulutusta ja
sosiaalisia taitoja, sekä tietynlaista joustavaa ja mukautuvaa persoonaa. Artikkelissa tarkastellaan työelämän
ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille tukea tarjoavaa hanketta, jossa nuoret saavat henkilökohtaista
ohjausta sekä ammattiopintoihin valmentavaa koulutusta. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että
nuorten koulutus- ja työvoimapolitiikan toimenpiteissä painotetaan usein nuorten henkilökohtaisia ongelmia:
heidän puutteellisia tietojaan ja taitojaan sekä heikkoa työllistettävyyttään, ja erilaiset tukitoimet suunnataan
näiden ongelmamäärittelyjen mukaisesti. Rakenteellinen vaikuttaminen koulutusjärjestelmiin tai
työmahdollisuuksiin jää usein sivuosaan.
Työntekijöiden (5) ja nuorten (18) haastattelujen analyysissä kysymme, millaista osaamista ja identiteettejä
hanke on tuottamassa. Millaisia nuoria hankkeessa kohdataan? Mihin ja miten heitä tuetaan? Millaisina
yhteiskunnan järjestelmien ongelmakohdat ja opiskeluryhmä- ja yksilötason haasteet näyttäytyvät
työntekijöiden puheessa? Analysoimme myös nuorten kokemuksia hankkeessa: miten nuoret asemoivat
itsensä suhteessa hankkeen tavoitteisiin. Millaisina nuoret näkevät itsensä ja opiskelukaverinsa? Tutkimus
ankkuroituu teoreettisesti jälkimodernin yhteiskunnan identiteeteistä ja elämänkulun siirtymistä käytäviin
keskusteluihin.

16. PERHE- JA LÄHEISSUHTEIDEN SOSIOLOGIAA JA SIDOS JA SUKUPUOLI
Koordinaattorit Aino Luotonen (VTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Aino.Luotonen@helsinki.fi) ja
Henna Pirskanen (YTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos / Jyväskylän yliopisto,
Henna.Pirskanen@jyu.fi)
PERHE- JA LÄHEISSUHTEIDEN SOSIOLOGIAA
Perhe- ja läheissuhteet voivat olla yksilöille voimavara arjessa, turvallisuuden, rakkauden ja hoivan lähde.
Toisaalta ne voivat olla jännitteisiä ja ristiriitaisia tai jopa ongelmallisia ja vahingoittavia (ks. Pösö 2008).
Tällaisten suhteiden erityisluonteen vuoksi emootiot ja erilaiset vallan tasapainot ovat niille ominaisia, olipa
kyse
esimerkiksi
vanhempi-lapsisuhteesta,
parisuhteesta
tai
sukulaisuussuhteesta.
Perheen
demokratisaatiokehityksen (ks. Beck 1997) voi myös ajatella tekevän perhesuhteista aiempaa tasavertaisia.
Työryhmään toivotaan perhe- ja läheissuhteita sekä -verkostoja erilaisista näkökulmista pohtivia alustuksia.
Kiintoisaa on esimerkiksi se, kuinka käsitteellistää perhe- ja läheissuhteita, millaisia metodologisia haasteita
niiden tutkimiseen liittyy, sekä millaisina ne piirtyvät empiirisissä tutkimuksissa. Sosiologipäivien teemaa
seuraillen tervetulleita ovat myös alustukset, joissa pureudutaan siihen, mitä ja millaisia ovat kiinnipitävät
siteet, kun on kyse perhe- ja läheissuhteista.
SIDOS JA SUKUPUOLI
Sosiaaliset sidokset ja niiden verkostot ovat merkityksellisiä niin yksilön kuin yhteisönkin kannalta ja samalla
ne ovat yksi keskeisistä sosiologisen tutkimuksen kohteista. Työryhmä käsittelee sosiaalisten sidosten ja
sukupuolen yhdistymisiä. Tavoitteena on pohtia läheissuhteita ja muita sosiaalisia sidoksia sukupuolen
näkökulmasta ja avata empiirisesti ja teoreettisesti sitä, mikä merkitys sukupuoleen liittyvillä jäsennyksillä on
sidosten muodostumiselle ja toiminnalle.

63

Konkreettiset tarkastelut työryhmäesityksissä voivat liittyä esimerkiksi siihen, miten erilaiset sukupuoleen
liittyvät jäsennykset suuntaavat tai määrittävät suhteita ihmisten välillä. Millä tavoin ja kenen kanssa sidoksia
muodostetaan? Millä tavoin sidoksia pidetään yllä ja kenen vastuulla niiden ylläpitäminen on? Mikä johtaa
sidosten höllentymiseen tai katkeamiseen? Mitkä sidokset muodostuvat yksilölle keskeisiksi esimerkiksi
arjessa saadun tuen, perhe-elämän tai työelämän kannalta?
Työryhmään voi tulla esittelemään valmista tai käynnissä olevaa tutkimusta, jossa sosiaalinen sidos ja
sukupuoli kohtaavat jollakin tutkimuksen tekijän mielestä kiinnostavalla tavalla empiirisesti, teoreettisesti
ja/tai metodologisesti tarkasteltuna.
ABSTRAKTIT:
Perhe päihdeongelmaisten rikoksentekijöiden muutospuheessa
Harri Sarpavaara, dosentti, YTT, Akatemiatutkija, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden
yksikkö (harri.sarpavaara@uta.fi)
Esityksessä
tarkastellaan
perhesuhteiden
merkityksiä
päihdeongelmaisten
rikoksentekijöiden
muutosmotivaation kannalta. Käynnissä olevassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa
”Päihdeongelmaisten motivointi muutokseen – Semioottisia näkökulmia asiakkaan ja työntekijän väliseen
vuorovaikutukseen”
tutkitaan
asiakkaan
ja
työntekijän
puhetta
kriminaalihuollon
(nyk.
Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustyön) motivoivissa päihdekeskusteluissa. Projektissa
pyritään tuottamaan uutta tietoa toimivan ja asiakasta motivoivan päihdehoidon vuorovaikutuksesta
semioottisesti virittyneen tutkimuksen keinoin. Esityksessä keskitytään tutkimuksen yhteen osa-alueeseen:
asiakkaan sosiaalisiin verkostoihin, ja nostetaan tarkasteltavaksi perhesuhteita käsittelevä muutospuhe.
Millaisia merkityksiä perhe saa asiakkaan puheessa? Mitä perhe merkitsee asiakkaan muutosmotivaation
suhteen? Tutkimusaineisto koostuu 98 asiakastapaamisesta, jotka videoitiin eri puolilla Suomea sijaitsevissa
kriminaalihuollon toimipisteissä vuosina 2007–2009. Tulokset osoittavat, että perhesuhteet näyttelevät
tärkeää roolia useiden asiakkaiden muutospuheessa. Perhe ja perheenjäsenet esiintyvät
päihdeongelmaisten asiakkaiden puheessa monimerkityksellisenä tekijänä, joka voi sekä edistää että
hankaloittaa muutosta. Esityksessä eritellään näitä perheen erilaisia merkityksiä aineistoesimerkkien avulla.
Perhe, sukulaisuus ja sosiaaliset sidokset perheen perustamisen kolmessa vaiheessa
Aino Luotonen, VTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto (aino.luotonen@helsinki.fi)
Esitys perustuu käynnissä olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen perhettä, sukulaisuutta ja muita
merkityksellisiä sosiaalisia sidoksia kolmessa oman perheen perustamisen vaiheessa: avioliittoa
solmittaessa, vauvan syntymän jälkeen sekä palkkatyötä ja lapsiperheen arkea yhteen sovitettaessa.
Tutkimuksessa tarkastellaan 19 pariskunnan sosiaalisten sidosten muodostelmaa ja sen muutosta kahtena
eri tutkimusajankohtana: häiden alla ja avioliiton ensimmäisten vuosien jälkeen. Aineisto muodostuu
pariskuntahaastatteluista, keväällä 2014 tehtävistä yksilöhaastatteluista sekä lomakeaineistosta, jonka avulla
selvitetään systemaattisesti pariskuntien sosiaalisia sidoksia ja niiden verkostoja.
Avioituvilla pariskunnilla sosiaaliset sidokset kiinnittyvät pikemminkin pariskuntaan kuin yksilöön. Lapsen
synnyttyä perhesuhteet ja muut sosiaaliset sidokset kiinnittyvät toisaalta tiiviisti ydinperheyksikköön, toisaalta
yksilöön, jos vanhempien elämänpiirit eriytyvät toisen hoitaessa vauvaa kotona, toisen käydessä
ansiotyössä. Esityksessäni pohdin sidoksellisuutta erityisesti empiirisestä ja metodologisesta näkökulmasta.
Miten tavoittaa empiirisesti sosiaalisten sidosten kiinnittyminen toisaalta yksilöön, toisaalta laajempaan
sidosten verkostoon? Miten kysyä perheestä ja läheissuhteista, jotta tavoittaa sekä sidosten merkityksen
yksilölle että sidosten muotoutumisen arkielämän käytännöissä?
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Pitkään jatkuva imetys kiinnipitävänä siteenä
Jenny Säilävaara, YTM, Sukupuolentutkimuksen jatko-opiskelija ja tuntiopettaja, Jyväskylän yliopisto
(jenny.sailavaara@jyu.fi)
Suomalaisia äitejä kannustetaan imettämään ja imetyskulttuurimme on melko salliva. Imetys voidaan nähdä
äidinrakkauden huipentumana, mutta myös suomalaisessa kulttuurissa pitkää imetystä vieroksutaan. Pitkän
imetyksen mahdollisesti tuomat hyödyt kyseenalaistetaan usein asiantuntijapuheessa. Suomessa
Lastenlääkäriyhdistys (SLY 2001) on esimerkiksi todennut kannanotossaan Maailman terveysjärjestön
(WHO) imetyssuositukseen, että yli vuoden kestävällä imetyksellä ei ”saavuteta mitään etuja”. WHO:n
suosituksen mukaan täysimetystä pitäisi jatkaa puolivuotiaaksi ja osittaista imetystä kaksivuotiaaksi ja siitä
eteenpäin (WHO/UNICEF 2003).
Tutkin alustuksessani yli vauvaiän jatkuvaa imetystä kiinnipitävänä siteenä. Olen erityisen kiinnostunut äidin
hyvinvoinnista sekä perheeseen tai äidin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kannustuksesta (tai
kannustamattomuudesta) imetykseen. Aineistona käytän väitöskirjaani varten keräämiäni tekstejä, joissa
äidit (n=39) pohtivat imetystään suomalaisessa kulttuurikontekstissa. Aineiston imetettävät ovat yli
yksivuotiaita, eniten joukossa on yli kaksivuotiaita imetettäviä. Monet heistä mainitsevat noudattavansa
kiintymysvanhemmuuden aatetta, jonka myötä lapsen annetaan luopua rinnasta silloin kuin tämä itse on
siihen valmis.
Kiireisempään muuttuva elämä ja yksilöllisyyden korostaminen tuovat oman lisänsä äidin valintaan imettää
pitkään. Äidit korostavat teksteissä imetyksen luomaa henkistä yhteyttä lapsiin ja kertovat, että imetys on
keino rentoutua lapsen kanssa esimerkiksi työpäivän jälkeen. Imetys tekona voidaan mielestäni tulkita
konkreettisena kiinnipitävänä siteenä sen fyysisyyden vuoksi, mutta myös henkisenä siteenä, joka rakentuu
äidin ja lapsen välille. Toisaalta pitkään jatkuva imetys on tuonut osalle ongelmia suhteessa puolisoon tai
lähipiiriin. Tällöin pitkä imetys näyttäytyy ennemminkin irrottavana kuin kiinnipitävänä siteenä.
Perhesuhteiden merkitys nuorten sosiaalisen toimintakyvyn rakentumisessa
YTT Sirpa Kannasoja, Yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden- ja filosofian laitos, sosiaalityön yksikkö,
Jyväskylän yliopisto (sirpa.kannasoja@jyu.fi)
Perheeseen liittyvien erilaisten tekijöiden on todettu olevan yhteydessä erilaisiin nuorten hyvinvoinnin
tulosmuuttujiin. Esimerkiksi vanhemmuus ja perheen yhteenkuuluvuuden tunne ovat yhteydessä eri tavoin
mitattuun sosiaaliseen käyttäytymiseen, taitoihin tai sosiaaliseen toimintakykyyn. Sen sijaan tutkimuksissa ei
ole saatu yhdenmukaisia tuloksia esimerkiksi perhemuodon ja perheen koon yhteydestä nuorten
sosiaaliseen käyttäytymiseen.
Tässä esityksessä keskitytään siihen, miten erilaiset perheen taustatekijät, mutta erityisesti vanhempien
vanhemmuustyylit ja perheen toimivuus ovat yhteydessä nuorten sosiaaliseen toimintakykyyn. Esitys
perustuu syksyllä 2013 valmistuneeseen väitöstutkimukseen, jonka määrällinen aineisto on kerätty
keskisuomalaisen pienehkön kaupungin nuorilta (N=359) ja heidän vanhemmiltaan (N=349).
Analyysimenetelminä on käytetty muun muassa lineaarista regressioanalyysia ja ei-parametrista bootstrap menetelmää.
Tutkimuksessa nuorten sosiaalinen toimintakyky jäsentyi mitattavaksi suunnitelmallisuuden, lojaaliuden ja
itsevarmuuden osa-alueiden kautta. Perheen taloudellisella tilanteella, vanhempien sosioekonomisella
taustalla, perhemuodolla ja perheen koolla ei ollut yhteyttä nuorten sosiaaliseen toimintakykyyn. Edellä
mainitut taustatekijät eivät myöskään toimineet nuorten sosiaalista toimintakykyä selittävien tekijöiden
välisessä yhteydessä moderaattoreina.
Tulosten mukaan perheen toimivuus toimii perheen vanhemmuustyylin mediaattorina. Tulokset
medaattorivaikutusten osalta vaihtelevat hieman sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueittain, mutta myös
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sukupuolittain. Lisäksi sosiaalisen toimintakyvyn rakentumiselle on merkitystä monilla yksilöllisillä tekijöillä,
jotka vaihtelevat jonkin verran sukupuolittain. Päätulos on, että perheen vanhempien tyyli vanhempina ei ole
nuorten sosiaalista toimintakykyä suoraan määrittävä tekijä, vaan merkityksellisempää on se, miten
myönteistä on perheen toimivuus. Poikien osalta sosiaaliseen toimintakykyyn on vahvasti yhteydessä
edellisten lisäksi myös se, miten paljon perheessä esiintyy konflikteja.
Sidoksellisuus jännitteisissä vanhempi–lapsi-suhteissa
Henna Pirskanen, YTT, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Jyväskylän yliopisto
(Henna.Pirskanen@jyu.fi) ja Kati Hämäläinen, YTT, Yliopistonopettaja, Jyväskylän Avoin yliopisto
(Kati.P.Hamalainen@jyu.fi)
Tässä alustuksessa sovellamme perhesuhteiden tarkasteluun Norbert Eliasin sidoksellisuuden ajatusta
tutkimusaineistojemme valossa. Perhetutkimuksen kenttään sijoittuvissa väitöstutkimuksissamme
Hämäläinen (2012) tutki perhehoitoon sijoitettujen lasten antamia merkityksiä kodilleen ja perhesuhteilleen ja
Pirskanen (2011) oli kiinnostunut isä–poika-suhteesta ja poikien isyyskäsityksistä isän alkoholiongelman
kontekstissa.
Eliasin ajatus ihmisen sidoksellisuudesta soveltuu erityisen hyvin sosiologiseen perhetutkimukseen, jossa
ollaan kiinnostuneita esimerkiksi perhesuhteista ja perheprosesseista. Tällä kentällä Eliasin ajatusten
sidoksellisuudesta soveltaminen on tuore lähestymistapa (ks. esim. Castrén 2009; Maksimainen 2010).
Tutkimustehtävämme on eritellä ja pohtia, kuinka Eliasin sidoksellisuuden ajatus näkyy jännitteisissä
vanhempi–lapsi-suhteissa. Kysymme, miten nämä perhesidokset ovat muuttuneet ja millaisia erilaisia
perhesidoksia on löydettävissä? Tarkastelemme nimenomaan vanhempi–lapsi-suhteen sidoksellisuutta ja
rajaamme tarkastelun ulkopuolelle muut perhesidokset kuten sisarussuhteet. Läheinen suhde, joka voi
muodostua lapsen ja huoltajan välille, kehittyy lapsen riippuvaisuuden kontekstissa. Koska lapsi on
riippuvainen vanhemman tarjoamista hoivasta, ravinnosta ja perustarpeista, vanhemman ja lapsen suhde
eroaa epäsymmetrisyydessään monin tavoin lähtökohtaisesti tasavertaisemmista perhesuhteista.
Perheen nimi? Sukupuolittunut toimijuus ja hääparien päätös sukunimestä
Anna-Maija Castrén, VTT, dos. yliopistonlehtori (ma.), Itä-Suomen yliopisto (anna-maija.castren@uef.fi)
Esitelmä perustuu käynnissä olevaan tutkimukseen ensimmäistä kertaa avioitumassa olevista suomalaisista
hääpareista. Avioitumisen ja häiden sukupuolieroa korostavia perinteitä tarkastellaan perheen merkitystä
konstituoivina traditioina Neil Grossin esittämään erittelyyn nojautuen. Toisin kuin regulatiiviset traditiot,
joiden toimintaa säätelevä vaikutus perustuu yhteisöstä ulossulkemisen ja sosiaalisen häpeän uhkaan,
merkitystä konstituoivat traditiot ohjaavat käyttäytymistä merkityksellistämällä sitä yksilön sisältä käsin.
Analyysi kohdistuu hääparin ratkaisuun tai käynnissä olevaan neuvotteluun sukunimestä, jota koskevissa
käytännöissä sukupuolet ovat eriarvoisessa asemassa. Vaikka vuonna 1985 voimaan tullut laki mahdollistaa
suomalaisille aviopareille useita vaihtoehtoja ja asettaa puolisot samanlaiseen asemaan suhteessa
mahdolliseen nimenmuutokseen, edelleen suurimmassa osassa tapauksista nainen vaihtaa nimeä ja miehen
nimestä tulee puolisoiden yhteinen nimi. Yhteisellä sukunimellä on suuri symbolinen arvo avioitumisen
hetkellä: se on merkki yhteenkuulumisesta ja siirtymästä, jossa puolisoista tulee ”me”. Ratkaisua tehdessään
parit yrittävät sovittaa yhteen tasa-arvoista parisuhdekumppanuutta ja miehen puoleista sukulinjaa suosivaa
nimikäytäntöä. Analysoin 19 hääparin pariskuntahaastatteluja sukupuolittuneen eriarvoisuuden ja
toimijuuden näkökulmasta, ja pohdin, miten puolisoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa legitimoituu se,
että miessukulinjan hegemoninen asema perheeksi tulemista merkityksellistävässä perinteessä sälyttää
nimeen ja avioitumiseen liittyvän identiteettityön pääasiassa naisen tehtäväksi
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Taloudelliset ratkaisut ja sosiaalinen sidos
Anne Mattila, YTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto (anne.mattila@helsinki.fi)
Tämä esitys pohjautuu väitöstutkimukseeni, jossa tarkastelen, miten äidit perustelevat työn ja kodin välillä
tekemäänsä valintaa ja miten tätä valintaa käsitellään julkisissa keskusteluissa. Esityksessäni tarkastelen
rahaan liittyvien perustelujen pohjalta sitä, miten taloudellinen sidos puolisoon on toisaalta valintaa
määrittelevä olosuhde ja miten äidit toisaalta taloudellisilla valinnoillaan pyrkivät muovaamaan tuota sidosta.
Lisäksi tarkastelen, miten valintaan liittyvät taloudelliset sidokset tulevat esille julkisissa keskusteluissa.
Tutkimus perustuu sekä haastatteluaineistoon että julkisen keskustelun aineistoon. Tarkastelen, miten nämä
samaa aihetta eri näkökulmista tarkastelevat keskustelut ovat yhteydessä toisiinsa.
Haastatteluaineiston mukaan osa äideistä sanoi ratkaisun olleen joko taloudellisten tekijöiden tai puolison
kanssa käytyjen neuvottelujen rajaama. Osa niistä äideistä, jotka näkivät valinnan vapaana, perusteli
ansiotyöratkaisuaan halulla saada omia tuloja. Työn sanottiin kuitenkin olevan oman hyvinvoinnin kannalta
tärkeä osa-alue, ja sen pelkästään välineellinen merkitys kiellettiin. Kotiin jääminen puolestaan oli
mahdollista, kun perheen taloudellinen tilanne oli hyvä tai kun puolisot olivat valmiita tinkimään totutusta
kulutustasosta. Kun ratkaisusta oltiin eri mieltä, kotihoidon kustannukset saattoivat jäädä suuremmaksi
osaksi äidille itselleen. Tämä hinta oltiin valmiita maksamaan, kun kotihoitoa pidettiin tärkeänä.
Julkisen keskustelun aineistossa esitettiin ihanteena joko symmetriseen työnjakoon perustuva vanhempien
suhde tai toisaalta keskinäisiin neuvotteluihin perustuva erilaisia valintoja salliva suhde. Harjoitettu
perhepolitiikka nähtiin merkittävänä vanhempien toimintaa ohjaavana tekijänä ja näin ollen käytiin kiistoja
siitä, mihin suuntaan vanhempien ratkaisuja tulisi ohjata. Aikakauslehtien henkilöhaastatteluissa äidit
kertoivat voineensa tehdä omien mieltymystensä mukaisen valinnan, jolle esitettiin usein jokin ratkaiseva
syy. Muun tyyppisessä julkisissa keskusteluissa puolestaan tuotiin esille rakenteellisia tekijöitä, joista käsin
puolisojen keskinäisten taloudellisten neuvottelujen nähtiin ohjautuvan. Tutkimushaastatteluissa ratkaisu
tuotiin esille monien yhteen kietoutuneiden syiden tuloksena ja puolisojen väliset eksplisiittiset ja implisiittiset
neuvottelut olivat keskeisiä ratkaisun muotoutumisen kannalta. Aineistot siis painottavat joko yksilöllisiä
tavoitteita, keskinäisiä neuvotteluja tai rakenteellisia tekijöitä sidosten muotoutumisessa.
Elämän mittainen matka. Tutkimus saamelaismiesten suomalaisvaimoista
Outi Korpilähde, FL, jatko-opiskelija, Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto (okorpila@ulapland.fi)
Pohdin tutkimuksessani saamelaismiesten suomalaispuolisoiden positiota, sen kehittymistä sekä toimijuutta:
minkälaista on tulla, olla ja elää suomalaisvaimona saamelaisperheessä ja -yhteisössä; olla ikään kuin
Saamenmaan maahanmuuttaja.
Suomalaisnaisten vaikutus, rooli ja positio saamelaisyhteisössä on paljon puhuttu ja spekuloitu asia: on
epäilty suomalaisvaimojen suomalaistavan/-taneen saamelaisyhteisöä entisestään ja tuputtaneen omia
“parempia” tapojaan. Näistä spekuloinneista ovat puuttuneet suomalaisvaimojen omat kokemukset,
kertomukset kokemuksista. Tutkimukseni painopiste on em. suomalaisvaimojen omissa kokemuksissa ja
empirisenä aineistona haastatteluilla kerätyissä kokemuskertomuksissa. Kokemuskertomuksissaan naiset
kertovat asettumisestaan saamelaiseen perheyhteisöön, yhteisössä tarvittavista tiedoista ja taidoista sekä
sopeutumisestaan yhteisön ”voimakenttään”.
Leimallista saamelaisyhteisölle on vahva perhe- ja sukukoheesio. Naisen positioita tutkimuksessani ovat
vaimona ja miniänä olo sekä asema yleensä yhteisön jäsenenä. Määrittelen tutkimani ilmiön
kulttuurienväliseksi parisuhteeksi naisten kokemuskertomuksissa saamelais-suomalaisessa kontekstissa.
Rajaan ilmiön vaimouden ja parisuhdeproblematiikan sekä kulttuurienvälisten parisuhteiden kautta
saamelaisalueen suomalais-saamelaisiin parisuhteisiin ja niissä elävien suomalaisnaisten kokemuksiin,
positioitumiseen ja tunnustetuksi tulemiseen.
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Työni sijoittuu feministiseen tutkimuskenttään. Feministisen metodologian mukaan olennaista on se, miten ja
missä tietoa tuotetaan, minkälainen on tiedon luonne ja sen tietäjän paikantuneisuus. Tieto on aikaan,
paikkaan ja henkilöön/henkilöihin sidottua. Haluan korostaa tiedon vapauttamista ja erityisesta kokemuksiin
perustuva tiedon merkityksellisyyttä. Yksittäisten kertomusten, ”elämänkohtaloiden” lisäksi olen kiinnostunut
niistä kulttuurisista merkitysjärjestelmistä, joiden kautta kokemuksia voidaan tulkita ja joita tulkinnoista
(kertomuksista) muodostuu. Kulttuurin jäseneksi kasvetaan ja näenkin meidän suomalaisnaisten
”asettumisen” saamelaisyhteisöön myös kulttuuriin kasvamisena, sen lainalaisuuksien, sääntöjen ja normien
sekä arvostusten oppimisena. Käytän tästä toimijuudesta nimitystä saamelaistapaisuus. Keskeiset
teoreettiset käsitteet tutkimuksessani ovat toimijuuden ohella kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma.

17. POLITICAL SOCIOLOGY
Coordinators: Eeva Luhtakallio (eeva.luhtakallio@helsinki.fi) and Tuomas Ylä-Anttila (tuomas.ylaanttila@helsinki.fi), University of Helsinki
The group welcomes presentations on social movements, civil society, party politics, political culture,
governance and other topics in political sociology. Professor Donatella Della Porta will act as a discussant
for part of the sessions. The working language for this part of the sessions is English. The group is organized
by the Helsinki Research Group for Political Sociology (www.politicalsociology.org).
ABSTRACTS:
Resisting Neoliberal Development in India:
Movements against Forced Displacement and Slum Evictions
Tiina Seppälä, University of Lapland (tiina.seppala@ulapland.fi)
Neoliberal development, the main cause of forced migration and internal displacement in many developing
countries, is strongly resisted by social movements in the global South. While some movements co-operate
with the (neoliberal) state and its political institutions, others refuse to collaborate with them, and try to
remain as autonomous as possible. It is argued that studying the latter category of movements in postcolonial localities through the Foucauldian perspective of biopolitics it is possible to conceptualize new kinds
of resistant, critical subjectivities capable of challenging the dominant, neoliberal development paradigm.
By drawing on an empirical case study that explores social movements’ resistance to neoliberal development
in Kolkata (Calcutta), India, this paper reflects on the above mentioned themes, discussing also some
critiques that the Foucauldian approach has encountered. The paper demonstrates how poor peasants and
slum-dwellers are governed through ‘development’, and how they resist development projects by
participating in social movements. It also describes how the state governs their resistance, and how they
reframe strategies of resistance in order to gain autonomy. Based on critiques presented by both South
Asian scholars and social movement activists, the article highlights problems in western theory and
knowledge production and discusses the possibility of crafting genuinely movement-relevant theories of
resistance that transcend the dualistic separation between theory and practice.
The visions of social movements on post-growth society
Satu Husso, University of Turku (sathus@utu.fi)
Perpetual economic growth is hanging over the limits of the Earth’s finite natural resource base especially in
high-income countries. However, in the political agenda the discourse of economical growth is still
hegemonic. While the criticism of growth emerged already in the early 1970’s, the recent degrowthmovements aim to operationalize and mobilize societal dynamic. Degrowth is an international movement,
which gathers projects and thinkers who proceed a radical criticism of development and outline an
alternative for a post-development politics.
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This study is focused on two degrowth-movements in Finland: Degrowth.fi and Moderation In Danger. In
particularly, this study has interest in the visions of society created by these two movements. The main
research question is: what kind of narrative the Finnish degrowth-movements construct of a post-growth
society? In order to examine it, the movements’ blogs are analysed with the tools of semiotic narrative analysis.
Early findings from the analysis suggest that the counter narrative of the studied degrowth-movement share
a similar storyline, although the tone and the style of the stories differ. The counter narratives base their
foundation of being in the world on the balanced relation between human and nature and on the value of
moderation. Their claims can be seen as directed at two levels: (1) the institutional level, that is the necessity
to re-politicize economy and bringing out moral economic considerations, and (2) the individual level, the
internal insight into material needs and questioning of living in a consumer culture. Hence, these movements
are making conceptualizations of citizenship by calling for a shift from a consumer-producer citizen to a
political-cultural citizen. They politicize the issues that exist beyond the institutional political powers by
deconstructing the assumption about the economical development as source of good life.
Organizing Nature – Naturalizing Society.
The Politics of Organic Production and Consumption in Finland
Tomi Lehtimäki, University of Helsinki (tomi.lehtimaki@helsinki.fi)
Organic production emerged as a public issue during the 1970s and 80s, and since then it has been seen as
an alternative and sustainable form of agricultural production, criticizing conventional forms of agricultural
production. Generally, organic production measures are claimed to be a more ecological form of agriculture
due to, for example, the rejection of pesticides and synthetic fertilizers, which sustains biodiversity in the
agro-ecosystems. But in addition to its claimed ecological benefits, “organic” is also connected to issues of
personal health, fairness and social justice, as well as to market value and economic feasibility (and, partly,
spirituality in the case of biodynamic farming). Debates related to all of these different issues have been
used to both criticize and justify organic production. My study focuses on the practices through which the
(Finnish) organic production movement has attempted to justify their cause and to construct a legitimate
public category out of organic production. The focus of the study is on the initiation of the certification of
organic production as a way of legitimizing and objectifying organic production. Using the perspectives of
both justification theory and science and technology studies my attempt is to analyze how have those
promoting organic production tried to manage the knowledge and heterogeneity in the process of
constructing the certification system. These practices include the founding of associations, conducting
agroscience field experiments, marketing goods – and making all of the different aspects compatible.
The social significance of the Facebook Like button
Markku Lonkila, University of Jyväskylä (markku.lonkila@jyu.fi) ja Veikko Eranti, University of Helsinki
(veikko.eranti@helsinki.fi)
In this study we examine social practices and meanings attached to the Facebook Like button based on
empirical data of a classroom survey among 26 Finnish university students. The Like button was originally
designed to give users easy and simple way of expressing their positive evaluation n actual fact mine the
multiple social practices and meanings of the contents of various objects published in Facebook. Our results
show, however, that the Like button is in actual fact used for an astonishingly wide variation of purposes
ranging from dating efforts to maintaining social ties and regulating the flow of Facebook conversations. The
results also reveal that the most important factors affecting the Like button use are related, in addition to the
contents of the liked object, to the social expectations and pressures from one’s Facebook friends.
Theoretically, our investigation combines insights from Erving Goffman’s notion of face-work and impression
management with the concepts of social network analysis. The research sheds light on factors influencing
behavior and impression management practices on social networking sites
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What democracy means to city councilors? City councillors´conception of democracy in Turku
Ritva Salminiitty, University of Turku (ritsal@utu.fi)
My research motive arises from the fact that political decision-makers´ attitudes and values are rarely
investigated. However, previous research and practical experience have noted both the significance of
decision-makers opinions in developing local democracy and the distinction between decision-makers´ and
citizens´ opinions on participation. In my study I ask what does democracy mean to city councilors and to
what point they are willing to promote citizen participation in Turku.
This research is based on two similar surveys, which were conducted in Turku during years 2005 and 2013.
The first survey (2005) was analysed as a part of my master´s thesis. Currently I am analysing the second
survey (2013) and exploring the changes of attitudes between the years 2005 and 2013. In both studies I
used research frame, which was formed in my master thesis and in which I will concentrate in this
presentation. It also forms the methodological base of my doctoral thesis. Additionally I present some
preliminary results of my study of attitude changes.
In this research frame I approach the conception of democracy from two angles: 1. city councilors´ attitudes
and 2. councilors´ values. At first, by using clusteranalysis, I generate clusters, which differ by the view of
democracy. In my master´s thesis they were: 1. Minimalist democracy supporters, 2. Approvers of
participatory democracy and 3. Participatory democracy supporters. Secondly, in investigating democracy´s
values, I apply Charles R. Beitz´s1 classification of democracy theories in order to separate two value
categories: 1. Prosedural category and 2. Outcome-oriented category. In category 1, the value of democracy
is conceived as an intrinsic property of decision making procedures. In category 2, procedures have only
instrumental significance and the justification of democracy is based on the results of procedures.
Using this research frame, my master thesis results indicated that these attitude clusters and value categories
did not correlate together. They seemed to be two different aspects of the concept of democracy. By
crosstabulating these, it was possible to define six different kinds of conceptions of democracy. In my doctoral
thesis I continue to develop this methodological frame with the view to clarify the conception of democracy.
Mapping the differences in local democracy participation
Veikko Eranti, University of Helsinki (veikko.eranti@helsinki.fi)
Finnish law regulating land use and planning grants each citizen the opportunity to voice their concerns
regarding planning changes in each area. In this presentation, I present preliminary results of the analysis of
all citizen comments that were received by the planning board of the City of Helsinki in 2012.
These comments are on a variety of planning changes – some are produced by lawyers, some are handwritten post cards by children. They display an equally wide range of argumentation. This argumentation is
analyzed using the justification theory of Boltanski and Thévenot, and grammars of common affinities by
Laurent Thévenot. Main analytical question is: what is the implied concept of democracy in the comments?
This is approached by focusing on the division between private interest and different definitions of common
good. I work on the assumption, that everyone taking the time to send a comment believes, at least partly,
that the argumentation used might be able to persuade the planning officials to make a change in the plans.
Another dimension of this presentation is the spatial and socio-economic distribution of the comments. The
500-odd comments are spread throughout Helsinki. The background of the commenters is analyzed using
aggregate-level data of basic socio-economic indicators. The nature of the data used makes it possible to
create links between the both the frequency of commenting and the argumentation used by different socioeconomic groups. The results are interesting, both for policy (who is using these participation channels? What
are the implications for de development of political culture) and for the development of the justification theory.
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”Nyt paloivat päreet” – Osallistumisen odotusten luhistuminen paikallisen vastustuksen moottorina:
tapaus Nokian Luhtatien konflikti
Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen (anna-kaisa.kuusisto@uta.fi), Markus Laine (markus.laine@uta.fi) & Marianna
Rauhala, University of Tampere (Marianna.Rauhala@uta.fi)
”Nyt paloivat päreet” , muun muassa tällaisin tuntein reagoitiin Nokian kaupungin teknisen lautakunnan
marraskuussa 2012 tekemään päätökseen, jossa se päätti vuokrata Nokian Luhtatiellä sijaitsevan yleisten
rakennusten tontin (y-tontti) yksityiselle hoivayritykselle lastensuojeluyksikön rakentamista varten. Alueen
lähiasukkaat ryhtyivät voimallisesti vastustamaan vuokrauspäätöstä. Tontti sijaitsee vanhalla
omakotitaloalueella. Alueen asemakaava on laadittu 1950-luvun alussa. Kyseinen tontti on ollut vuoden 1952
sekä 1973 kaavoissa koko ajan y-tontti varauksella. Tontti on säilynyt rakentamattomana. Viimeisten
kolmenkymmenen vuoden aikana tontilla on kuitenkin ollut Nokian kaupungin pystyttämä leikkikenttä.
Luhtatien tapaus on tavanomainen, joka tekee siitä suunnittelukäytäntöjen näkökulmasta erityisen tärkeän
tutkimuskohteen. ”Luhtateitä” , näitä pieniä ilkeitä NIMBY-tapauksia, jotka eivät saavuta laajempaa
mediamielenkiintoa, on kaikkialla. Vaikka ne ovat paikallisesti merkityksellisiä, elinympäristön muutokseen
liittyviä kamppailuja, ne eivät johda ajattelun tai toimintatapojen muutokseen, koska analyysit niiden syistä
jäävät usein itse konfliktin ja muiden työkiireiden jalkoihin.
Tarkastelemme artikkelissa näiden toimijoiden tarinoita sekä peilaamme niitä Mary Douglasin
kulttuuriteoriasta johdettuihin rationaliteetteihin ja osallistumisen odotuksiin. Kysymme, miten ymmärrys
paikallisesta maankäytön konfliktista rakentuu erilaisten rationaliteettien, osallistumisen odotusten sekä
paikkakäsitysten kautta? Millaisia oikeuttamisen keinoja ja argumentteja käytetään tapausta kuvaavissa
tarinoissa? Missä ja millä keinoin kamppailua tilanteen hallinnasta käydään? Nojaudumme
analyysissammenarratiiviseen lähestymistapaan ja kysymme erityisesti, miten toimijoiden tarinat Luhtatien
tapauksesta, prosessin etenemisestä ja tapaukselle annetuista merkityksistä muotoutuvat. Narratiivit avaavat
mahdollisuuden tunnistaa asiasisältöjä tai tilanteita, joiden kautta kiistaa voitaisiin avata, sen sijaan, että
juututaan puhumaan prosessista tai tavoiteltavasta lopputuloksesta, joista vallitsee erimielisyys.
Tapauksen lähempi tarkastelu osoittaa toimijoiden vastustus- ja myötäilypositioiden liittyvän ainakin 1) erilaisista
rationaliteeteista (tieto- ja toimijakäsityksistä) kumpuaviin osallisuuden odotuksiin, 2) päätöksentekoon liittyvien
sisällöllisten sekä prosessuaalisten rajanvetojen argumentointiin sekä 3) kilpaileviin paikan ymmärryksiin.
The sidelined social: Tracing social sustainability in the Barents energyscape
Hanna Lempinen, University of Lapland (hanna.lempinen@ulapland.fi)
Projected growth in global energy demand, dwindling resources at known production sites, warming climate
and technological developments are pushing energy extraction activities further towards the previously
inaccessible Northern areas. In this process, also the Barents region has become a target of international
attention. Home to an estimated fifth of the world’s remaining hydrocarbon resources, the region has been
nicknamed the world’s new energy province. At the moment, there are several large-scale projects in
planning and unfolding in the region.
In political and popular debates revolving around different energy resources and individual energy projects,
sustainability is a key argument. However, the debates in the Barents energyscape focus on the economic
and environmental sustainability aspects, leaving the social (and cultural) dimensions associated with and
impacted by energy developments silenced and sidelined or reduced into socioeconomic indicators
measuring employment and income. In academic debates focusing on the question of sustainability, the
social dimension remains equally elusive; described as “fuzzy”, “fluid” and “a conceptual chaos”, the notion
of social sustainability remains difficult to define and operationalize. Much of this conceptual inclarity stems
from leaving the contents of the ‘social’ undefined in the first place.
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This presentation takes an explicit focus on the ‘social’ with an aim to challenge the implicit and taken-forgranted understandings of the concept especially in the context of the energy sustainability debate. Through
projecting the case study focus on the Barents energyscape against the theoretical backdrop of the social as
“more-than-human”, the presentation highlights the divergent, situated views of the social dimension and its
status and contents at play in the Barents energyscape.
A Sociological Framework fr the Analysis of Populism
via Laurent Thévenot’s Sociology of Engagements
Tuukka Ylä-Anttila, University of Helsinki (tuukka.yla-anttila@helsinki.fi)
In this paper, I propose a sociological framework for the study of populism, based on Laurent Thévenot’s
sociology of engagements. Populism is typically defined as a political ideology or style based on the
opposition of “the pure people” versus “the corrupt elite”. However, this definition is broad and includes
movements as diverse as the Russian 19th century Narodniki, contemporary Latin American leaders, 1960s
rural protests and modern anti-immigrant radical right parties. I propose to make a distinction between
traditional populism and radical right populism. I attempt this by using Laurent Thévenot’s three “grammars
of commonality”. First, within the grammar of public justification, actors settle disputes by making reference
to common goods. Second, the grammar of close personal ties deals with connections to shared cultural
items. Third, within the grammar of liberal individuals, self-advocacy of a group’s interests is legitimate. The
realm of democratic deliberation often operates within the grammar of public justification. However, the
divide of “us vs. them” inherent in populism does not fit this. Instead, it must use either the familiar
commonplaces of the grammar of personal affinities, or the legitimation of self-interest of the grammar of
liberal individuals, to make the division. This separates two types of populism: traditional populism and
radical right populism. These two populisms differ in the way they make the distinction of us vs. them.
Traditional populism primarily refers to shared commonplaces such as the “sacred farm”, whereas radical
right populism advocates the legitimacy of groups (nations) to further their own interests. This preliminary
proposition of a two-fold analysis framework of populism could be used to study shifts in populist politics in
contemporary polities. I will use excerpts of Finns Party politicians’ argumentation as examples.
Policy and Discourse Networks of Climate Change
Antti Gronow (antti.gronow@helsinki.fi) & Anna Kukkonen, University of Helsinki
(anna.k.kukkonen@helsinki.fi)
A growing sense of urgency has pushed the climate change issue on policy agendas on the international,
national, and local levels. Despite a scientific consensus regarding the nature of the problem, controversy
has arisen over how to address the issue, and the policy responses of governments remain widely divergent.
There is a considerable amount of research on the global politics of climate change. However, systematic
comparative research on the national variation in the politics of global warming is still lacking. Our study
examines how so-called policy networks, which are composed of organizations and the links between these
organizations, affect climate change policies in different countries.
Our study answers the following research questions: how are structures of policy networks related to
different national reactions to climate change, and how are these networks related to the discursive framing
of climate change in the media. Data on the policy and discourse networks of climate change will be
gathered in Finland, Sweden and India. The methods of our research are innovative since traditional analysis
of both social networks and framing will be combined to study discourse networks. The links of these
discourse networks consist of agreements and disagreements on particular issues. It is often argued that the
right institutions will produce the needed changes. We argue that institutions, in turn, depend upon social
networks and collective meanings. Based on existing communication channels and cultures, policy networks
build new ones, reframe issues, and transform institutions and policies.
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Theorizing youth and political engagements in contemporary Africa embedded engagements and situated agency
Elina Oinas, University of Helsinki (elina.oinas@helsinki.fi)
The paper will discuss the challenges and potential openings when theorizing recent political engagements by
young people in different contexts on the African continent. The paper draws from an ongoing research project
with seven researchers situated in Cairo, Tunis, Nairobi, Lusaka, Johannesburg and Cape Town. The project
constantly debates conceptual frameworks in youth research, feminist theory and political sociology, pondering
on the applicability and translational challenges when used and elaborated upon in various situations that are
both using and not using language familiar from global protest movements and civil society engagements. In
this paper I will especially focus on the theme empowerment, embeddedness and freedom.

18. RASISMI KOSMOPOLITISOITUVASSA MAAILMASSA
Koordinaattori: Vesa Puuronen, Oulun yliopisto (vesa.puuronen@oulu.fi)
Rotujen välisten suhteiden ennustettiin nousevan viime vuosisadan keskeiseksi yhteiskunnalliseksi
kysymykseksi ja ongelmaksi. Rasismi on yksi tapa järjestää rotujen väliset suhteet. Kosmopoliittisuus,
kosmopolitanismi tai kosmopolitanisoituminen ovat käsitteitä, joiden avulla on yhtäältä viitattu uudenlaiseen
yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jonka keskinäisyhteyksien lisääntyminen ja tiivistyminen on aiheuttanut tai
aiheuttamassa maailmassa. Toisaalta näillä käsitteillä on viitattu sosiologian sisäisessä keskustelussa
siihen, että metodologinen nationalismi on tullut tiensä päähän. Mitä rasismi-käsite tarkoittaa, miten se
ilmenee arkielämässä, instituutioiden käytännöissä tai lainsäädännössä, minkälaisia ideologisia perusteluita
rasismille esitetään ja niin edelleen ovat kysymyksiä, joita tässä työryhmässä on mahdollista pohtia.
Kosmopolitanismi metodologisena avauksena tai kosmopoliittisuus tekijänä, jonka kautta on mahdollisuus
tarkastella monikulttuurisuutta ja rasismia kriittisesti, voi olla alustusten teemana. Alustuksissa voidaan
käsitellä tutkimuksen teoreettisia ja käsitteellisiä ongelmia, tutkimuksen metodisia ja metodologisia
kysymyksiä sekä esitellä empiiristen tutkimusten tuloksia. Myös alkuvaiheessa tai suunnitteluvaiheessa
olevien tutkimusideoiden esittäminen ja niistä keskustelu on mahdollista.
ABSTRAKTIT:
Ksenofobia ja luottamus Euroopassa 2002-2012
Heikki Ervasti, Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, (heierv@utu.fi)
Tutkimuksessa tarkastellaan ksenofobian kehitystä Euroopan maissa vuosina 2002-2012. Tutkimuksen
tavoitteena on erityisesti testata Alessinan antisolidaarisuusteoriaa, jonka mukaan väestön
heterogenisoituminen ja ksenofobian yleistyminen vähentävät valtaväestön luottamusta instituutioita ja toisia
ihmisiä kohtaan. Empiirisenä aineistona käytetään European Social Survey –aineistoja kierroksilta 1-6 ja
tutkimusmenetelmänä monitasoista regressioanalyysiä. Tulokset osoittavat, että ksenofobia on pysynyt
useimmissa Euroopan maissa lähes samalla tasolla koko tarkasteluajanjakson ajan. Alessinan teoria ei saa
analyysistä tukea, sillä väestön heterogenisoitumisella ja ksenofobialla ei ole yhteyttä luottamukseen.
Kosmopoliittisuus vaihtoehtona monikulttuurisuudelle
Vesa Puuronen, Oulun yliopisto, (vesa.puuronen@oulu.fi)
Esitelmässä tarkastellaan monikulttuurisuuden erilaisia muotoja kansainvälisesti ja Suomessa sekä
monikulttuurisuuspolitiikan väitettyä epäonnistumista. Monikulttuurisuuspolitiikkojen kohtaamat ongelmat
ovat saaneet monet tutkijat ja teoreetikot pohtimaan mahdollisia vaihtoehtoja erilaisuuden hallitsemiseksi.
Muun muassa Ulrich Beck on tuonut esiin kosmopoliittisuuden yhteiskunnallisena tilana ja ideaalina, jonka
avulla voidaan käsitteellisesti ottaa haltuun nykyisen maailman tiettyjä muutostrendejä. Kosmopoliittisuus
voidaan nähdä yritykseksi löytää ratkaisu globalisoitumisen ja erilaisten monikulttuurisuuspolitiikkojen
tuottamiin ongelmiin. Esitelmässä pyritään hahmottamaan sitä, miten monikulttuurisuusdiskurssia voitaisiin
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muuttaa kosmopoliittisemmaksi. Gerard Delantyn ajatuksia mukaillen se voisi onnistua, jos hylätään
sosiaalisen ja kulttuurisen ero etnisten vähemmistöjen ja enemmistöjen määrittelyssä. Tämä veisi pohjaa
pois kulttuuriselta rodullistamiselta ja rasismilta. Toiseksi monikulttuurisuus tulisi uudelleen määritellä siten,
että sen puitteissa voitaisiin ottaa huomioon myös rasismin institutionaalliset ja arkipäiväiset muodot eikä se
supistuisi vain etnisen erilaisuuden hallinnoinniksi.
Nativismi ja itäsuomalaiset nuoret
Kari Saari, Itä-Suomen yliopisto, (kari.saari@uef.fi)
Yhteiskunnallista moninaisuutta ihannoivat tavoitteet ja ajattelutavat – kuten kosmopoliittisuus ja
monikulttuurisuus – ovat herättäneet yhteiskunnallisia vastareaktioita ja – ideologioita eri puolilla maailmaa.
Maahanmuuttovastaisia, äärikansallis- tai muukalaisvihamielisiä liikkeitä, puolueita, ryhmiä ja yksittäisiä
ajattelijoita löytyy eri puolilta Eurooppaa, samoin Suomesta. Useiden radikaalien oikeistopopulististen
puolueiden poliittisiin ohjelmiin on kirjattu joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti käsityksiä ”oikeista”
kansalaisista, joilla on priorisoitu etuoikeus sekä yhteiskunnallisiin oikeuksiin ja palveluihin että ”todelliseen”
kansalaisuuteen ja päätöksentekoon, ja ”muista”, joilta nämä oikeudet on kielletty tai niitä on rajoitettu
verrattuna valtaväestöön. Esimerkiksi Cas Mudde on määritellyt yhdeksi radikaalin oikeuspopulismin
keskeiseksi piirteeksi nativismin. Käsitteellä hän viittaa ideologiseen ajatteluun, jossa yhdistyvät toisiinsa
nationalismi, ksenofobia ja hyvinvointisovinismi. Esityksen tarkoitus on valottaa tarkemmin nativismin
käsitettä ja sen erityispiirteitä sekä käyttöä empiirisessä tutkimuksessa. Alustuksen päähuomio kohdistuu
MYPLACE-tutkimushankkeen
(http://www.fp7-myplace.eu/)
alustaviin
empiirisiin
tutkimustuloksiin
Suomessa. Hankkeessa tutkitaan laaja-alaisesti ja moninäkökulmaisesti itäsuomalaisten nuorten
näkemyksiä ja kokemuksia suomalaisesta yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta.
Tutkimuksen kyselyyn osallistui yli 800 16–25 -vuotiasta nuorta Kuopiosta ja Pielisen Karjalan alueelta.
Lisäksi osallistuneista haastateltiin 59 nuorta uudelleen laadullisen teemahaastattelun menetelmin. Esitys
pohjautuu sekä kyselyn että jatkohaastatteluiden alustavaan analyysiin ja tulkintaan. Keskeisinä teemoina
nousevat esiin muun muassa nuorten käsitykset ja kokemukset eri etnisistä ryhmistä, kansalaisuudesta ja
siihen liittyvistä oikeuksista ja niiden rajoitteista sekä nuorten määritelmät meistä ja muista. Näiden teemojen
yhtäläisyyksiä ja eroja vertaillaan kahden tutkimusalueen konteksteissa.

19. RELATIONS OF CARE IN A GLOBALISED WORLD
Coordinator: Riitta Högbacka, University of Helsinki (riitta.hogbacka@helsinki.fi)
Care involves the provision of practical or emotional support. Care relationships form an integral part of
kinship and relatedness as well as of the broader organization of welfare services ranging from child care to
elderly and sick care. Today’s globalised world is characterized by various diasporas of care. These refer to
the reorganisations of care relations in transnational families as well as the movement of care workers and
nannies from the global South to the global North. Within countries there are changes in and between statebased, market-driven and kin-based organisations of care. This working group focuses on the ways care
relationships are managed and experienced at the micro-level and on the ways they are shaped by and
shape the larger political, social, economic and cultural hierarchies. How have the needs and practices of
care changed? What constitutes care relations? How do ‘proper’ or legitimate care relations get defined?
What is produced through care relations or the lack of them? Possible areas of interest include, but are not
limited to, neoliberalisation of care provision, comparative studies of care relations, transnational adoption
and fostering, migrant care workers, transnational families’ long-distance care practices, migrant families and
child welfare services, family reunification practices and policies, unaccompanied refugee children and their
care, cross-cultural marriages and parenthood. Theoretical or empirical papers dealing with some aspects of
care relations in a global or cross-cultural perspective are welcome. The language of the working group is
English.
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“Tools to Solve Problems”
Labor Migration as a Proposed Solution to Finland’s Health Care Deficit
Nelli Ruotsalainen, University of Helsinki (neruotsalainen@gmail.com)
It's one thing to hire international professionals; yet, it is another story to make this a mutual beneficial and
sustainable success. Raising cultural awareness and reconciling differences is the way to go. -Mijnd Huijser
The quotation above by Mijnd Huisjer is found in Hjuiser’s book Cultural Advantage and was given to the
participants of Opteam Oy’s ‘Seminar on Integrative Training in the Sending Country’ in 2010. Opteam Oy is
a Finnish staffing and recruiting agency that has profiled itself especially as a recruiting company for
imported labor. One of their primary ‘source’ countries is the Philippines. The international recruitment of
labor has specifically targeted the health care sector, because of what has been labeled the ‘global health
care deficit’. The focus of this essay is to examine how the historical myth of a homogenous Finnish nation
operates in the shifting context of immigration policy in Finland. I am interested in how the “mutual beneficial
and sustainable success” between Finland and the Philippines is depicted in the seminar synopsis published
by Opteam Oy. In order to critically engage with the seminar material, a thorough re-evaluation of Finnish
immigration history is necessary. Within my analysis of Finland as a country receiving labor from the
Philippines, I will draw on feminist postcolonial theory to articulate the economic relationship between
Finland and the Philippines. An example of this is how gender equality in the Nordic welfare states
contributes to an ethnically segregated labor market that is nonetheless imagined as a win-win for Finland
and the Philippines.
Shifting notions of ‘neoliberal mothers’:
rethinking long-distance care in migration between Latvia and the UK
Aija Lulle, University of Latvia and Laura Assmuth, University of Eastern Finland (laura.assmuth@uef.fi)
In our paper we look at how practices of care have changed for Eastern European migrants who search work
and a ‘better life’ in EU countries. We are particularly interested in cases where mothers engage in circular
migration which often means that those who are cared for stay at home while the care-givers work abroad
and provide long-distance care. The paper is based on long-term, intermittent ethnographic fieldwork among
Latvian families in the UK, in Latvia and on the way between the two countries. The research is part of the
project “Families on the move across borders: children’s perspectives on migration in Europe”.
We reveal shifting notions of a ‘good mother’ through investigation of distant emplacements of workplace
and home. The justifications by the mothers themselves emphasise the belief that care from a distance
should be prioritised over physical proximity with those in need of care. With examples from interviews with
migrant mothers we demonstrate how the outcomes of shifting notions of a good mother are placed within a
wider context of the gender regime in a transforming Latvia, and how a specific version of a ‘neoliberal
mother’, shaped by gender regimes in post-socialist Latvia and a demand for female labour in Western
Europe, emerges among women with care responsibilities.
The shift in the idea of who is capable of doing valuable work and where was justified by the mothers
themselves. The emotionally uneasy physical absence of a mother who cares for her family members over
distance became gradually accepted by the mothers and their family members and co-migrant workers.
Migrants gained the strength to claim that through their transnational mobility it is they, not the neo-liberal
post-socialist state of Latvia, that provided an alternative welfare network for those who stayed behind. Even
though a physical separation between a mother and her children could be a cause for shame, among
migrant women themselves it was accepted as a harsh but necessary reality, beneficial in the long run.
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Relations of care in transnational adoption and guardianships of unaccompanied minors in Belgium
Katrien De Graeve, University of Helsinki & Ghent University, Belgium (katrien.degraeve@ugent.be)
Although adoption and the care of unaccompanied refugee minors are often framed within a language of
help to children in need, the two modes of child support are very differently conceptualized and largely
researched in separate disciplines, i.e. kinship studies and immigration studies respectively. This paper aims
at bridging some of these disciplinary divides and compares the two modes of child support by looking at the
ways values and practices of care are similarly/differently interwoven with emotions and politics of national
and familial belonging.
The paper reports on in-depth interviews with people who have been involved in adoption and guardianships
of unaccompanied minors in the Flemish-speaking region of Belgium. This geographical focus is particularly
interesting due to prevailing discourses that tend to depict immigrants and refugees as a threat to the
‘autochthonous’ culture, while transnational adoption is generally accepted as a valuable way of building
families, often preferred over domestic foster care. The paper investigates the values and imageries of
relatedness, family and nation attached to the relationships of care that are forged within the two modes of
child support and how they relate to the institutional and ideological contexts, as well as to the raced,
gendered and classed unequal power relations in which they are embedded. This study of differences and
similarities between the cases provides insights in the ways families are forged and difference is ‘managed’;
and how these ways of managing diversity are able to empower subaltern groups, or on the contrary,
reinforce processes of racialization and hierachization.
Caring in the shadows of inter-country adoption:
South African birth mothers’ understandings of parenting and adoption
Riitta Högbacka, University of Helsinki (riitta.hogbacka@helsinki.fi)
Inter-country adoption is normally contextualized within and informed by the practices of adoptive families in
the Global North. Discussions hence start from ideas of the superiority of care in these families strongly
based on exclusivity. Very little is known about alternative views and realities of families placing their children
for adoption in the Global South. Utilising 39 thematic interviews with South African birth mothers, this paper
will concentrate on 1) their struggles at caring for their families within the context of the severely divided and
gendered post-apartheid South Africa and 2) their understandings of and concerns regarding the adoption of
their children within the hierarchical relations between the Global North and the Global South. It will be shown
how ‘family’ and ‘parenting’ are in these situations understood as based on extended kin networks instead of
nuclear forms and as increasingly composed of women only instead of the pair of man and woman. These
notions also have implications for the women’s understandings of adoption. Adoption starts to mean sending
the child to safety to ‘better parents’. At the same time it raises expectations of enduring ties between child and
its original kin. In the end these understandings will be juxtaposed with some current guiding principles of
inter-country adoption and their implications will be explored.

20. SISÄILMA, TYÖ, TILA JA VALTA
Koordinaattorit: Merja Kinnunen, Lapin yliopisto (merja.kinnunen@ulapland.fi) ja Virve Peteri, Tampereen
yliopisto (virve.peteri@uta.fi)
Vastuu siitä ilmasta, jota hengitämme, on neuvottelujen ja kamppailujen kohde. Työpaikkojen sisäilmasta on
muodostunut Suomessa suuri terveydellinen, taloudellinen, sosiaalinen ja rakennustekninen ongelma.
Työterveyslaitos (18.10.2012) on laskenut, että pelkästään kouluissa, päiväkodeissa, hoitolaitoksissa ja
toimistoissa vaurioituneet työtilat koskevat 563.000-851.900 työntekijää, asiakasta, potilasta ja oppilasta.
Sisäilmaongelmat eivät vain vaurioita yksilöiden terveyttä, vaan ne myös muuttavat työtä, työtilaa ja työpaikan
vuorovaikutus- ja luottamussuhteita. Sisäilmaongelmista saadaan erilaista tietoa riippuen siitä, tarkastellaanko
ongelmaa lääke- ja terveystieteellisenä, luonnontieteellisenä, oikeustieteellisenä, tekniikan alan vaiko
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ihmistieteiden yhteiskuntatieteellisenä tai psykologisena kysymyksenä. Samalla kysymykseksi tulee, millä
tiedolla ja keillä on määrittelyvaltaa nimetä sisäilma sisäilmaongelmaksi ja keiden ja minkä tiedon varassa
työpaikoilla tapahtuu konkreettisia muutoksia. Tässä työryhmässä pohditaan, miten tutkia sisäilmaongelmia
sosiologian ja etnografisen kulttuuritutkimuksen keinoin. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat
kiinnostuneita, mitä työntekijöille, työlle, tilalle ja työyhteisölle tapahtuu sisäilmaongelmien vuoksi.
ABSTRAKTIT:
Vastademokratia, terveyskansalaisuus ja vanhempien homekoulukamppailut
Tuure Tammi, Helsingin yliopisto (tuure.tammi@helsinki.fi)
Kuluneen kolmen vuoden aikana vanhempien homekoululakot ovat yleistyneet Suomessa. Koululakot ovat
käytännössä tarkoittaneet sitä, että vanhemmat ottavat lapsensa kotiopetukseen, vedoten siihen, ettei
Suomessa ole koulupakkoa. Lakoilla on sekä osoitettu huolta oppilaiden terveyteen liittyen että painostettu
kuntia toimimaan aktiivisemmin koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Vastaavanlainen vanhemmista
lähtevä toiminta on ollut suomalaisessa viitekehyksessä verrattain harvinaista.
Esityksessä tarkastelen erään homekoulukamppailun prosessia vanhempien kertomana. Olen erityisesti
kiinnostunut siitä, miten ja millaisiksi kansalaisiksi vanhemmat rakentavat itsensä puheessaan. Yhden
tapauksen tarkemman analysoinnin avulla pyrin myös ymmärtämään koululakkojen ilmiötä laajemmin.
Pääasiallisena aineistonani ovat kamppailussa keskeisesti mukana olleiden yhdeksän vanhemman haastattelut
ja ryhmätapaamiset, joita olen tarkastellut narratiivista lähestymistapaa hyödyntäen. Analysoin kansalaisuutta
suhteiden näkökulmasta, paikantaen sen erityisesti ihmisten ja ryhmien välisiin suhteisiin (Delanty 2003).
Erityisesti suhteessaan kuntaan, vanhempien puheessa korostuvat vastademokraattiselle toiminnalle
(Rosanvallon 2008) tutut epäluottamuksen, epäilyn ja valvonnan elementit sekä läpinäkyvyyden vaatimus.
Lisäksi he tuovat esiin, että lapsilla on oikeus terveellisiin työoloihin ja että vanhemmilla on velvollisuus pitää
huolta lasten terveydestä. Näin he velvoittavat itsensä lasten oikeuksien puolustajiksi, ”terveyskansalaisiksi”.
Lakolla vanhemmat kokevat kyenneensä haastamaan paikallisia valtajärjestyksiä sekä myös kontribuoimaan
laajempaan keskusteluun homeesta ja sisäilmaongelmista. Kamppailullaan he katsovat täten olleen
laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vahvaa kansalaistoimijuutta korostavien näkökulmien rinnalla monet
vanhemmat myös tuovat esiin, kuinka kamppailu aiheutti odottamattomia jännitteitä heidän arkisissa
toimintaympäristöissään sekä ihmissuhteissaan.
Saatavilla oleva tieto sisäilmaongelmien terveysriskeistä on lisääntynyt ja koululakkojen yleistymisestä
päätellen monet vanhemmat vaikuttavat olevan valmiita vastustamaan kuntaa ja kamppailemaan lasten
terveyden puolesta. Vanhempien ”terveyskansalaisuus” herättää kysymyksiä vanhempien ja
vanhempainyhdistysten poliittisen osallistumisen ja ajattelutapojen muuttumisesta. Vastademokraattiselle
toiminnalle ja toimijuudelle saattaakin olla tilausta Suomessa. Homekoulukamppailujen yleistyminen voi
myös viestiä ”äänekkäiden yhteiskunnasta”, jossa ne, joilla on resursseja nousta vastarintaan, kykenevät
nostamaan omien koulujensa asian ohi kuntien suunniteltujen korjausjärjestysten.
Puheenvuoro sisäilmaongelman sosiaalipsykologisesta tutkimuksesta
Eerika Finell, Helsingin yliopisto (eerika.finell@helsinki.fi)
Vaikka sisäilmaongelma usein mielletään ennen kaikkea rakennustekniseksi ja lääketieteelliseksi
ongelmaksi, sillä voi olla myös syvät vaikutuksensa ihmisten elämään laajemminkin. Se voi vaikuttaa
suoraan tai välillisesti muun muassa hyvinvointiin ja jaksamiseen ja laajemmin muun muassa
perhesuhteisiin, taloudelliseen tilanteeseen, työkykyyn ja työyhteisön toimivuuteen. Vaikka huonon sisäilman
psykososiaaliset vaikutukset ovat ilmeiset, sen sosiaalipsykologinen tutkimus on hyvin vähäistä. Tämä on iso
puute, koska olisi hyvin tärkeätä ymmärtää paremmin millaisiin eri psykososiaalisiin tekijöihin
sisäilmaongelma voi vaikuttaa, minkälaisten prosessien kautta tämä vaikutus etenee ja miten
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sisäilmaongelma näyttäytyy eri toimijoiden silmissä. Tämä tieto auttaa kehittämään toimintamalleja, joiden
päämääränä on estää, etteivät huonon sisäilman aiheuttamat ongelmat kumuloituisi.
Tässä puheenvuorossa esitellään kaksi alkuvaiheessa olevaa tutkimusprojektia, joiden tarkoituksena on
lähestyä sisäilmaongelmia juuri sosiaalipsykologisina ongelmina vähättelemättä lainkaan niiden
terveydellisiä vaikutuksia. Sisäilma ja koulut - projekti tutkii millaisia psykososiaalisia vaikutuksia koulun
huonolla sisäilmalla voi olla oppilaisiin. Tutkimuksessa analysoidaan vaikuttaako koulun sisäilmaongelma
oppilaiden hyvinvointiin, kouluviihtymiseen ja oppimistuloksiin. Kyse on Helsingin yliopiston, Turun yliopiston
ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen yhteisestä projektista, jossa aineistoina käytetään laajoja
valtakunnallisia kyselyitä. Tavoitteena on määrällisesti verrata huonosta sisäilmasta kärsivien koulujen
oppilaiden tilannetta niihin oppilaisiin, joiden kouluissa ei ole havaittu huonoa sisäilmaa sekä tutkia
mahdollisia välittäviä tekijöitä. Aineisto mahdollistaa myös ajallisen vertailun.
Sisäilma ja kokemus - projekti on Suomen Kirjallisuuden Seuran ja Helsingin yliopiston yhteistyöhanke, jossa
kerätään muistitietoa sisäilmaongelmasta. Aineiston keruu on aloitettu runsas kuukausi sitten ja aineistoa
kerätään marraskuun loppuun asti. Tarinan voi jättää SKS:n sivuilla http://www.finlit.fi/arkistot/keruut/sisailma/.
Tavoitteena on saada rikas laadullinen aineisto, jonka pohjalta on mahdollista lisätä ymmärrystä muun muassa
siitä, kuinka sisäilmaongelma näyttäytyy kokemuksen tasolla, minkälaisiin eri tekijöihin sisäilmaongelma voi
vaikuttaa ja mitkä tekijät vaikeuttavat tai edistävät tilanteesta selviämisessä. Kiinnostuksen kohteena on myös se,
miten ongelma näyttäytyy eri ihmisten silmissä riippuen siitä onko kokemus suora vai välillinen. Tarinat tullaan
arkistoimaan SKS:n arkistoon ja tutkimusprosessin päätyttyä myös Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
Työtila teknologiana
Virve Peteri, Tampereen yliopisto (virve.peteri@uta.fi)
Pohdin esitelmässäni, miten työtila voi olla tutkimuskohde ja teknologia, joka mahdollistaa asioita, synnyttää
tiettyjä käytäntöjä ja luo mahdollisuuksia ajatella ja toimia. Lähtökohtana on, että tilaa ei ymmärretä
kustannuseränä vaan työn osana, resurssina, työvälineenä ja kanssatoimijana. Tällainen näkökulma
työtilaan on tutkimuksellisesti uusi, sillä yleensä teknologioiden kehittäjät pyrkivät tuottamaan sovelluksia,
jotka ylittävät tilan ja paikan rajoitteet, kysymättä, mitä tila itsessään tarjoaa ja miten työ ja tilat muotoilevat
vastavuoroisesti toisiaan. Sisäilmaongelmien kautta tilan merkitys tulee näkyväksi, sillä niistä usein seuraa
työtilan menettämisen uhka, siirtyminen väistötiloihin, toisiin kerroksiin tai toisiin huoneisiin tai jopa kotiin
etätyöhön. Tilamuutokset ja väliaikaiset tilat voidaan nähdä myös metodologisena resurssina, silla
rikkoessaan totutut käytännöt ja vuorovaikutuksen muodot, tilamuutokset tuovat näkyville ne tavat, joilla
ihmiset työtiloja hyödyntävät arkisen työnsä resurssina.
Esitelmää taustoittaa sosiologiseen teknologiatutkimukseen kuuluvat työelämän tutkimus sekä
organisaatioiden materiaalisten käytäntöjen tutkimus. Näissä tutkimussuunnissa tarkastellaan hienosyisin
etnografisin menetelmin sitä, miten organisaatioiden kaikista itsestään selvimmät työvälineet ja tilaratkaisut
osallistuvat ihmisten toiminnan ja ymmärryksen rakentumiseen. Lähtökohtana on, että työn teon paikka
ohjaa ja muovaa työn tekemisen käytäntöjä ja että työpaikka tulisi huomioida materiaalisena realiteettina
teknologioita ja sovelluksia suunniteltaessa.
Sisäilmaongelmat rikkovat vakiintuneen tilan ajattelun
resurssina ja kysymykseksi tulee, miten työntekijät ymmärtävät, soveltavat, muistavat ja organisoivat
informaatiota, kun vakiintunut tila ajattelun resurssina ei ole toiminnassa mukana.
Sisäilmaongelmien
aiheuttamien tilallisten muutosten vuoksi voidaan kysyä, mitä tilojen materiaaliset järjestämisen tavat
kommunikoivat; mitä ne mahdollistavat ja rajaavat ja kuinka mahdollisia uusia työn tekemisen tapoja voidaan
säilyttää varsinaisen sisäilmaongelman ratkaisemisen jälkeenkin.
Sisäilma ja valta
Merja Kinnunen, Lapin yliopisto (merja.kinnunen@ulapland.fi)
Työpaikkojen sisäilmaongelmat eivät vain vaurioita yksilöiden terveyttä, vaan ne myös muuttavat työtä, tilaa
ja työyhteisön luottamussuhteita monin eri tavoin. Esitelmässä kysytään, millä tavalla sisäilmaongelmissa
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tiivistyvät työelämän määrittelyvallan suhteet. Työpaikan sisäilmaongelmien hallintaa voi kuvata Ulrich
Beckin (1990) käsitteellä järjestynyt vastuuttomuus. Arjen kokemus työpaikoilla on, että sisäilmaongelmia
käsitellään organisoidusti esimerkiksi työpaikkojen sisäilmatyöryhmissä, mutta näiden ryhmien valta ei ulotu
rakennusyhtiöiden vastuuseen eikä rahaan. Sisäilmaongelmien käsittely näyttäytyy siten helposti kehänä,
jossa vastuu esimerkiksi tiedottamisesta ja toimenpiteisiin ryhtymisestä ja siitä kuinka kauan ihmiset voivat
olla vaurioituneissa tiloissa tai millaisiin väistötiloihin he muuttavat, jää näkymättömäksi. Kysymys ei ole
minkään tahon huonosta toimijuudesta sinänsä vaan siitä, miten vastuu on neuvottelujen ja kamppailujen
kohde. Osapuolina tässä kamppailussa ovat ainakin työpaikan johto, rakennuksen omistajat, rakennusyhtiöt,
työsuojeluvaltuutetut, ammattiyhdistysliikkeen toimijat, työterveys sekä eri asemissa ja tehtävissä olevat
työntekijät. Kysymykseksi tulee, millä tiedolla ja keillä on määrittelyvaltaa nimetä sisäilma
sisäilmaongelmaksi ja keiden ja minkä tiedon varassa työpaikoilla tapahtuu konkreettisia muutoksia.
Esitelmässä tarkastellaan yliopistotyöpaikkojen etnografisen aineiston avulla, miten sisäilmaongelmissa ovat
läsnä työntekijöiden erilaiset hierarkkiset asemat ja sukupuolelle annettavat merkitykset.

21. SOSIAALINEN ERIARVOISUUS / SOCIAL INEQUALITY
Koordinaattorit: Jani Erola ja Elina Kilpi-Jakonen, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto (jani.erola@utu.fi ja
elina.kilpi-jakonen@utu.fi)
Työryhmässä käsitellään sosiaalisten ryhmien välistä eriarvoisuutta määrällisen tutkimuksen näkökulmasta.
Eriarvoisuudella tarkoitetaan tässä mitä tahansa sosiaalisen stratifikaation muotoa, joka luo systemaattista
eriarvoisuutta erilaisten sosiaalisten ryhmien välille. Tutkimuskohteena voi olla koulutus (ml. koulutusvalinnat,
ylin saavutettu koulutus, aikuiskoulutus), työmarkkinat (ml. luokka-asema, tulot, työttömyys, työn
mielekkyyteen liittyvät tekijät) tai muu eriarvoisuuden muoto (esimerkiksi omistusasuminen,
teinivanhemmuus, homogamia). Tutkittavat sosiaaliset ryhmät voivat perustua mm. perhetaustaan,
koulutustasoon, sukupuoleen, maahanmuuttajuuteen, etnisyyteen tai siviilisäätyyn. Työryhmään toivotaan
tutkimuksia, jotka tutkivat eriarvoisuuden ylisukupolvisuutta tai sen kumuloitumista elämänkaaren aikana,
sekä tutkimuksia, jotka pyrkivät selittämään sosiaalisten ryhmien välisiä eroja. Myös kansainvälisesti
vertailevat tai pitkittäistutkimukset, jotka tutkivat instituutioiden vaikutusta eriarvoisuuteen, ovat tervetulleita.
The working group focuses on quantitative research examining inequality between social groups. By social
inequality we mean any form of social stratification that creates systematic inequality between different social
groups. The research may relate to education (including educational choices, highest educational
attainment, adult education), labour markets (including social class, earnings, unemployment, quality of
work) or another form of inequality (for example home ownership, teenage parenthood, homogamy). The
social groups researched may be based on social origin, education, gender, migrant status, ethnicity or
marital status, for example. The working group invites presentations that examine the intergenerational
transmission of inequality or how inequality accumulates over the life course, as well as presentations that
aim to explain differences between groups. In addition, cross-nationally comparative and longitudinal studies,
which examine the influence of institutions on inequality, are also welcome.
ABSTRAKTIT/ABSTRACTS:
Accumulation of disadvantage among young adults in Finland
Ilari Ilmakunnas, Sosiaalipolitiikka / Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto (ijilma@utu.fi)
Those suffering from accumulation of disadvantage are individuals experiencing different kinds of social
problems simultaneously (such as poverty, unemployment, health problems). Those facing these kinds of
problems are more vulnerable exposing also to other problems. Furthermore, accumulation of disadvantage
is tightly related to social exclusion. However, there are a relatively few studies analyzing dynamics of
accumulation of disadvantage in Finland. Moreover, there is not much research on the youth population
using representative quality longitudinal data even though social exclusion of young adults and the youth
population has received attention in the recent years in Finland. A wide range of research has shown that
young adults are a particularly vulnerable group.
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In this research, accumulation of disadvantage is measured using relative income poverty, health problems,
unemployment and educational status. These dimensions are analyzed also separately but a special interest
is devoted to the overlapping of these dimensions. Hence, in the analyses the most disadvantaged are those
suffering from all of the dimensions. The aim is to analyze the trajectories of different kinds of disadvantage
dimensions and the development of the accumulation of disadvantage while young adults age and approach
the late 20s. It will be analyzed whether the vulnerable situation in the early twenties improve while aging.
Furthermore, the aim is to analyze if disadvantage in a particular dimension result in disadvantage also in
other dimensions. The analyses in this paper will be based on high quality Finnish population register data. It
contains information of those born in 1977–1990 and have lived at least during one year in 1991–2008 in
Finland. This sample population is collected by taking a random sample of twenty-five percent. In this
research interest is in population aged 18–30.
Income trajectories after graduation: an intergenerational approach
Outi Sirniö, Timo M. Kauppinen & Pekka Martikainen, väestöntutkimuksen yksikkö, sosiaalitieteiden laitos,
Helsingin yliopisto (outi.sirnio@helsinki.fi)
Educational qualifications are considered to be the key mediator of the intergenerational transmission of
social standing: parental background is associated with one’s achieved educational level, which
consecutively determines one’s labor market outcomes, such as income. However, not solely educational
level but also labor market outcomes can be directly influenced by one's parental background. This study
estimates the association between educational level and income after graduation and assesses the
contribution of parental background to this relationship in Finland. We follow those who graduated between
1995 and 2000 for 8 years after graduation using register-based data on Finnish population. We analyze the
level and the temporal trend of income development comparing those with higher parental background to
those with lower. Analyzes are conducted using OLS regression and repeated measures linear regression
implementing the method of generalized estimation equations.
Overall, achieved educational level predicts one’s income more strongly than parental background. However,
we find some evidence on benefit gained from higher parental background within all educational levels
except for the higher-level tertiary educated. The direct parental background effect varies differently over
time since graduation between educational levels. This implies that life course approach should be
implemented into the studies of intergenerationality and social stratification in order to be able to describe the
underlying mechanisms in more detail.
Parental unemployment, socioeconomic status and economic recession
Aleksi Karhula, Hannu Lehti & Jani Erola, Department of Social Research, University of Turku
(aleksi.karhula@utu.fi)
We study the intergenerational impact of parental unemployment on the socioeconomic status of the
children. We compare the Finnish children facing parental unemployment during the rapid economic growth
of the late 1980s and the recession of the early 1990s at the age of 1218, taking into account the length of
parental unemployment spell. The recession was one of the worst in the OECD history and in Finland far
more severe than the recession of the 1930s. The ISEI status of the children was observed when they were
30 years old in the mid2000s, after a decade of growing economic prosperity.
We use propensity score matching to analyse high quality Finnish register data, including 15991 children.
We match each individual experiencing parental unemployment in childhood to a pair with similar parental
background according to matching variables and calculate the average treatment effect (ATE) to measure
differences in ISEI. The matching variables include the occupational class status and educational
background of both parents, whether the parents were divorced or separated and household income during
the examined period. In general the results in the study underline the importance of economic mechanisms
behind the negative effects of parental unemployment. The hypothesis for stigmatization effects did not gain
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support. We also underline that the parental unemployment during recession leads to negative
consequences for the child.
Inequality in post-Soviet rural Baltic areas
Rasa Zakeviciute, Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä
(rasa.r.zakeviciute@student.jyu.fi)
The post-communist transformation of the 1990s has brought rapid changes to the social stratification of the
Baltic societies. Hurried transition to capitalist market economy and low level of social security created
conditions for the formation of social polarization and inequality. Baltic countryside, which still covers about a
third of the total population, experienced extremely destructive changes in the shape of the radical rural
reforms. This resulted in low infrastructure, intense rural poverty, high levels of long-term unemployment, and
lack of economic opportunities. Nevertheless, there is only vague knowledge of its socio-economic
differentiation. Therefore, this research analyses new social stratification structures and rural inequality in the
post-Soviet Baltic states. The data consists of a monitoring-based longitudinal study. During the period of
1990-2005 same individuals were observed four times at regular intervals in the former kolkhoz areas in
Estonia, Latvia and Lithuania. Altogether, information on about 1,111 individuals was gathered and analysed
in this study.
It was determined that post-Soviet socio-economic differentiation and inequality in the rural Baltics is best
determined by two criteria - income source (income from farming against income from other sources) and
land holdings (large to small). Using these criteria four new post-Soviet rural strata are distinguished – large
landowners with commercial production of agricultural goods, upper-middle strata with medium or small size
farms but main income from other sources than farming, lower-middle strata with medium or small size farms
and main income from farming, and people with no farming activities having other than agricultural income
sources. The difference between these groups and the reasons for their position in the social stratification
system will be explained during this presentation.
Naimisissa olevien miesten tulopreemio – mistä ilmiö johtuu ja mikä on naisten rooli siinä
Juha Knuuti, Eläketurvakeskus (juha.knuuti@etk.fi)
Avo- ja avioliitolla on aikaisempien tutkimusten mukaan erittäin suuri merkitys varsinkin miesten tulotasoon.
Sen sijaan naisten ansioissa ei ole havaittu olevan samanlaista yhteyttä. Yhteiskunnan toimintaa ajatellen asia
on erittäin oleellinen. Minkä takia suomalaisessa yhteiskunnassa on havaittavissa tämäntyylinen ilmiö?
Päätyvätkö avioliittoon todennäköisimmin sellaiset miehet, joilla on jo lähtökohtaisesti asiat paremmin.
Tarkastelen kokonaistuloja 30–40-vuotiailla henkilöillä, jotka ovat syntyneet vuosien 1957–1967 välisenä aikana.
Arvioin kokonaistuloeroa sukupuolen, parisuhteen, koulutuksen, lapsien iän ja periodien avulla. Tarkastelen
ensisijaisesti avo- ja avioliitossa elävien tuloeroa suhteessa yksinäisiin. Omana muuttujana ovat myös ne henkilöt,
jotka ovat aikaisemmin olleet joko avo- tai avioliitossa, mutta eronneet jossain vaiheessa. Suomessa tätä
maailmalla laajasti tutkittua ilmiötä ei ole paljoakaan selvitetty. Tutkimusaineistona käytän Tilastokeskuksen
väestö- ja asuntolaskentojen pitkittäisaineistoa (VAL 1970–2007), joka kattaa 10% Suomessa asuvasta
väestöstä. Aineistossa seurataan henkilöitä yksilötasolla vuosilta 1987–2007. Tarkastelen artikkelissa
kokonaistuloja, jotka sisältävät työ- ja yrittäjätulojen lisäksi työttömyysturvaetuudet, lasten kotihoidontuen sekä
päivä- ja äitiysrahan. Analyysit on tehty lineaarisia sekamalleja käyttäen erikseen miehille ja naisille.
Tuloksista voidaan alustavasti todeta, että avio- tai avoliitossa olevat miehet ansaitsevat enemmän kuin
naimattomat miehet. Lisäksi tuloerot lisääntyvät iän myötä. Yksinään elävien naisten kokonaistulot ovat
työssäkäyvillä sen sijaan koko ajan suurempia kuin avio- tai avoliitossa elävillä naisilla. Palkkaero kuitenkin
vähenee lähemmäksi 40-ikävuotta siirryttäessä ja lopulta häviää 45-ikävuoteen mennessä. Avio- tai
avoliitossa elävien miesten kokonaistuloihin on lasten saannilla tutkimuksen perusteella yllättävän vähän
merkitystä. Naisilla lasten saanti vähentää luonnollisesti kokonaistuloja. Yksinään elävien naisten, joilla ei ole
alle 7-vuotiaita lapsia, kokonaistulot ovat suurimman osan ajasta korkeampia kuin avio- tai avoliitossa
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elävillä. Lähempänä 40-ikävuotta tilanne kuitenkin muuttuu ja sekä lapsettomat että lapselliset avio- tai
avoliitossa elävät naiset ajavat lopulta kokonaistuloissa mitaten yksinään elävien naisten ohi.
Asuinalueen heikko koulutustaso lisää vastauskatoa?
Teemu Kemppainen & Seppo Laaksonen, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
(teemu.t.kemppainen@mappi.helsinki.fi)
Kyselytutkimusta on arvosteltu episteemis-poliittisesta keskiluokkaisuudesta, sillä yksikkövastauskato
tunnetusti karsii vastaajajoukosta heikommassa sosio-ekonomisessa asemassa olevia. Kun tiedetään, että
valikoiva vastauskato vain jatkaa kasvamistaan, on ongelma otettava sekä kyselyteknisessä että
sosiaalipoliittisessa mielessä vakavasti ja kohdattava se mitä pikimmiten ajantasaisilla työkaluilla. Näin
kyselytutkimuksen käyttöikää sosiaalisen epätasa-arvon kartoittamisessa voidaan ainakin pidentää, vaikka
kyselyiden tulevaisuus näyttää varsin hälyttävältä.
Tässä esitämme innovatiivisen tavan hyödyntää rekisteriaineistoa katoanalyysissä ja painojen
muodostamisessa. Mallinnamme katoa käyttäen yksilötasoisen rekisteriaineiston lisäksi alueesta kertovaa
informaatiota. Tämä tieto on saatu Tilastokeskuksen ylläpitämästä Ruututietokannasta, joka sisältää tietoa
tilastoruudun (tässä 250 m * 250 m) väestörakenteesta sekä sosiaalisesta, taloudellista ja fyysisestä
rakenteesta.
Havaitsimme, että naapuruston tulo- ja koulutusrakenne oli kadon merkitsevä ennustaja. Vastaamisen
suhteen todettiin koulutusgradientti: yksilön vastaustodennäköisyys kasvaa asuinruudun koulutustason
myötä, mikä selitti tulorakenteen aluksi havaitun yhteyden. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole
naapurustovaikutusta. Emme nimittäin saaneet pyynnöistä huolimatta yksilötason koulutustietoa
Tilastokeskuksesta brutto-otoksen henkilöille. Näin ollen alueen koulutustaso poiminee jotakin tästä
varianssista. Joka tapauksessa lähestymistapamme oli kekseliäs siinä mielessä, että yritimme käyttää
kaikkea relevanttia saatavilla olevaa tietoa kadon mallintamisessa ja painojen oikaisussa vastaamaan
paremmin perusjoukkoa: näin saatavat tulokset kärsivät vähemmän keskiluokkaisuuden yliedustuksesta.

22. SUKUPUOLI ERI SOSIAALISISSA KONTEKSTEISSA / GENDER IN DIVERSE SOCIAL
CONTEXTS
Koordinaattori: Irene Prix, RUSE, Turun yliopisto (irepri @ utu.fi)
Tämä työryhmä kutsuu esitelmiä, jotka vertailevat sukupuolen sosiaalista merkitystä eri paikoissa
sosiaalisessa hierarkiassa, erityisesti eri yhteiskuntaluokissa, koulutusryhmissä tai/ja etnisissä ryhmissä.
Vaikuttaako sukupuoli eri tavalla vähemmän ja enemmän koulutettujen ihmisten elämään ja toimeentuloon?
Miten sukupuolinormit ja -identiteetit vaihtelevat yhteiskuntaluokan mukaan Suomessa? Tukeeko
institutionaalinen, historiallinen tai kulttuurinen konteksti sukupuolikäsitteiden eroa sosiaalisten ryhmien
välillä? Miten kannattaa metodologisesti tai teoreettisesti käsitellä sukupuolen, yhteiskuntaluokan ja
etnisyyden risteys sosiologisessa tutkimuksessa?
Esitysten konkreettinen tarkastelukohde voi olla monenlainen, esim. perhe, työelämä, tunteet, identiteetti,
terveys, kulttuuri, elämäntavat, kulutus, uskonto, jne. Tärkeintä olisi keskustelu siitä, miten sukupuoli ja
sosiaalinen asema toimivat yhdessä tuottamassa käsiteltyä ilmiötä. Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset
ovat yhtä tervetulleita kuin teoreettiset tai menetelmälliset pohdinnat tästä aiheesta. Esitellä voi sekä valmiita
projekteja että sellaisia, jotka ovat vielä kesken tai vasta suunnitteluvaiheessa. Kieli voi olla suomi tai englanti.
ABSTRAKTIT/ABSTRACTS:
Resisting bodily ageing: Negotiating between self, gender, age and emotions
Daria Krivonos, University of Helsinki (Daria.krivonos@gmail.com)
Despite populating ageing, contemporary Western culture can be still described as a “masquerade of
youthfulness” (Woodward, 1999) perpetuated itself through such practices of simulation of body youth like
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plastic surgery, anti-age cosmetic and pharmacological products. Low-risk and lower-price treatments and
injections like Botox and mesotherapy make the control of body ageing a more available and routinized
practice. Basing on interviews with Russian women having anti-age cosmetic treatments in Helsinki and
St.Petersburg, I argue that my participants construct a certain type of feminity based on neo-liberal
subjectivity with emotion work and emotion management as its integral part. Young ageing women present
their decision to do anti-age cosmetic treatments as an independent choice of taking control over their body
ageing, which they problematize as personal empowerment and work on their better selves. Body and face
are constructed as the reflection of inner self, when chronological or biological age should be adjusted to the
“real” self: youthful and fresh. In this context emotion work becomes a part of the project of reflexive selfmanagement. Botox, paralyzing facial muscles, dishabitiates the body from undesirable emotional display
like frowning or using forefront while speaking or getting surprised. Also, some signs of ageing like a line
between eyebrows are regarded as a transmission of negative personality traits like gloominess and
grumpiness, which anti-age treatments tend to erase. Therefore, besides taking control over bodily ageing,
my participants become involved in the surface and deep emotion management. The self, therefore,
becomes a reflexive emotion manager, who efforts to display or/and experience emotions in a way
demanded by gendered beauty regimes.
Sukupuolen tilat
Irmeli Kari-Björkbacka, Lapin yliopisto (Irmeli.Kari@ulapland.fi)
EU:n jäsenyyden myötä luovuttiin kansallisiin seikkoihin perustuvasta aluepolitiikasta ja Suomen maakunnat
saivat laajemman vastuun aluekehityksestä. Maakunnat määriteltiin aktiivisiksi alue- ja innovaatiopolitiikan
toimijoiksi ja kirjallisten asiakirjojen laatimisesta tuli alueiden selviytymisen kannalta välttämättömiä. Kun
maakunnat luovat alue- ja innovaatiopolitiikkaansa, niiden tulee nimetä alueen tulevaisuuden ja
selviytymisen kannalta tärkeitä toimialoja, joihin EU-tukea kohdennetaan. Samalla tullaan määritelleeksi
työn ja talouden välisiä hierarkkisia valtasuhteita.
Esitelmäni käsittelee meneillään olevan väitöstutkimukseni, Alueen ja työn sukupuoli (työnimi),
johtopäätöksiä, joissa tulen pohtimaan sukupuolen tekemistä eri sosiaalisissa yhteyksissä.
Maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat tekevät alueen kehittämistä kirjoittamalla. Samalla ne järjestävät työtä ja
ihmisiä siten, että lopputuloksena on hegemoninen kertomus kehittämisestä, alueen työstä ja ihmisistä.
Samalla tekstit erottelevat ja järjestävät sukupuolten paikkoja eli aktiivisesti tekevät sukupuolta.
Esitelmässäni pohdin sitä, millaisia sukupuolten tiloja ja paikkoja alueen kehittämistä tekevissä teksteissä
tuotettu puhe työstä, rahasta ja ihmisistä rakentaa ja mitä seurauksia tällä kaikella on alueen tulevaisuudelle.
Tutkimusaineistoni muodostuu Lapin alueesta kirjoitetuista maakuntaohjelmista ja –suunnitelmista vuosilta
2003-2009 sekä samaa aikakautta, työtä ja taloutta koskevista Suomen virallisista tilastoista. Analyysissäni
kiinnitän huomiota myös tilastojen ja tekstiaineistojen ristiriitoihin. Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana
ovat Doreen Masseyn (1995; 2008) käsitteet alueen, työn ja sukupuolen välisistä yhteyksistä sekä hallinnan
(governmentality) ja sukupuolisen oikeudenmukaisuuden käsitteistöt. Niiden avulla sidon havainnot osaksi
aluekehittämisen politiikkaa, joka kätkee sisäänsä sukupuoliin ja kehittämiseen liittyviä käytäntöjä, joilla on
taipumus järjestää sukupuolen, talouden ja elinkeinojen välisiä suhteita sekä hegemonisoida kehittämistä ja
kehittymistä ilman kritiikkiä.
Fathers first, mothers more: The intergenerational influence of
parental socioeconomic status during childhood and youth in Finland
Sanni Jalonen (sanni.jalonen@utu.fi), Hannu Lehti (hannu.lehti@utu.fi) & Jani Erola, University of Turku
(jani.erola@utu.fi)
We analysed the impact of paternal and maternal socioeconomic status during childhood and youth on
children’s adult socioeconomic achievements. Using the Finnish register-based data of 1,000,000 Finns we
computed the sibling correlations by using ISEI occupation scale for measure for socio-economic attainment.
The data include 29 281 children born in 1966–75, matched with information on their parents’ occupational
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status (ISEI scores) at the age of 0–4, 5–9, 10–14, 15–19, 20–24 and 25–29 years. Children’s status was
observed at the age of 25–29 and 30–34. We fitted three-level linear regression models, and to make
mother-father comparison we concentrated on the changes in the family level variance. For decomposing the
family background effect according to different sources we compared how much family-level unobserved
heterogeneity was being reduced with separate controls. Fathers’ status at the age of 0–4 explained about
45 % of the family level variance of the sons’ and 36 % of the daughters’ adult status, and mother’s status
about half of those. Together they explained few percentages more than father’s status. Mother’s influence
grew until the age of 15–19 years, faster for daughters. Father’s influence reduced slowly for boys but
increased for daughters. There was a stronger reduction at the age of 15–19, the main period of making the
educational choices in Finland, when correlation between mother’s and children’s adult statuses actually
peaked, like we anticipated. The results also suggested that our expectation about the increasing impact of
mother’s status over time was confirmed.
Schooling and the effects of gender-atypical employment on earnings in Finland
Irene Prix, University of Turku (irepri@utu.fi)
In Finland as much as elsewhere in the world, men and women tend to work in different jobs on the labour
market and specialize in different educational subjects. This phenomenon of gender segregation has been
frequently linked with the persistent pay gap between men and women, given that jobs in industries and
occupations typical for women tend to be lower paid. So is it an irrational choice for women to work in
female-typical occupations? Most sociological explanations of individuals' educational and occupational
choices highlight the power of gender-normative socialization, which shapes children's interests and their
views on appropriate occupations and educational fields as they grow up. But what complicates this
explanatory approach is the empirical fact that gender segregation varies between educational groups. In
Finland, those occupations and fields of study that require lower levels of education tend to be more strictly
segregated into men's and women's spheres than jobs or fields linked to university education.
Does that necessarily mean that lower-educated social classes experience a more gender-traditional
socialization than higher-educated individuals? Or are the financial and personal risks to choose a genderatypical job greater for social groups with lower education? I present an idea for a research project aiming at
clarifying whether lower-educated and higher-educated educational groups face different risks in terms of
earnings when they work in occupations that are not typical for their gender. The hypotheses central to this
research derive from a variety of quantitative and qualitative studies on the role of gender segregation and
gender stereotypes on the labour market and will be analysed using quantitative methods.

23. TAITEILIJAT YHTEISKUNTATIETEELLISEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA
Koordinaattorit: Sari Karttunen (sari.karttunen@cupore.fi) Cupore ja Pauli Rautiainen (pauli.rautiainen @
uta.fi) Tampereen yliopisto
Viime aikoina on julkaistu tai pian on valmistumassa useita taiteilijatutkimuksia, joiden näkökulmaa voidaan
luonnehtia täysin tai osittain yhteiskuntatieteelliseksi. Niissä tarkastellaan vaihtelevin painotuksin
taidemaailman rakenteita sekä taiteilijoiden työtä, toimeentuloa, sosiaalista asemaa ja identiteettiä.
Tutkimuksissa on analysoitu myös yhteiskunnan suhtautumista taiteilijan ammattiin ja taiteen tekemiseen.
Sektoritutkimuslaitoksista Työterveyslaitos julkaisi viime vuonna laajan Taiteilijan työ -nimisen tutkimuksen.
Taiteen edistämiskeskuksessa on valmistumassa taiteilijoiden sosiaalista ja taloudellista asemaa koskeva
tutkimus, joka mahdollistaa vertailun vuoden 2000 tilanteeseen. Cuporessa on tehty katsaus
taiteilijapolitiikan painopisteiden muutoksiin 1990-luvulta lähtien. Itä-Suomen yliopistossa on käynnissä
Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke, jossa käsitellään taidemaailman reaktioita kulttuuripolitiikan
kilpailuvaltiolliseen käänteeseen. Taiteilijoiden ”osaamistarpeita” tulevaisuuden työelämässä on pohdittu
useissa Opetushallituksen tai ESR:n rahoittamissa hankkeissa. Akateemisissa opinnäytteissä taiteilijoiden
yhteiskunnallista asemaa, työtä ja identiteettiä on tarkasteltu niin tiede- kuin taideyliopistoissakin; osa
viimeaikaisista taiteilijatutkimuksista on ammattitaiteilijoiden itsensä tekemiä (väitöstöitä).
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Katsaus viimeaikaiseen yhteiskuntatieteelliseen taiteilijatutkimukseen suomessa
Sari Karttunen, Cupore (sari.karttunen@cupore.fi) ja Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto
(pauli.rautiainen@uta.fi)
Teemme työryhmän koollekutsujina alustuksessamme katsauksen viimeaikaiseen yhteiskuntatieteelliseen
taiteilijatutkimukseen. Käymme läpi tutkimusten kontekstia, kysymyksenasettelua ja keskeisiä tuloksia.
Tarkoituksenamme on virittää keskustelua yhtäältä taiteilijatutkimusten moninaisuudesta ja toisaalta
keskinäisistä inspiroitumisen ja yhteistyön mahdollisuuksista. Näkeekö taiteilijapoliittinen tutkimus edelleen
taiteilijan aseman ennen kaikkea sosiaalipoliittisena ongelmana (ja taiteilijan toimenpiteiden kohteena) vai
onko se rakentanut uusia tapoja taiteilijan aseman jäsentämiseen? Onko akateemisella taiteilijatutkimuksella
kiinnittymäkohtia käytäntöön? Entä millaisesta näkökulmasta taiteilijat tutkivat omaa työtään ja miten he
kokevat ulkopuolisten tutkijoiden näkemykset taiteilijan identiteetistä ja tehtävästä yhteiskunnassa?
Työryhmässä esitettävien papereiden ohella viittaamme taiteilijaa koskeviin tutkimuksiin mm. oikeustieteen,
työntutkimuksen ja ns. taiteellisen tutkimuksen aloilla.
Taiteilijan asema – työssä ja tulotasossa tapahtuneita muutoksia 2000-luvulla
Kaija Rensujeff, Taiteen edistämiskeskus (kaija.rensujeff@minedu.fi)
Vuosiin 2000 ja 2010 suunnattujen Taiteilijan asema -tutkimusten perusteella taiteilijan työhön ja
tulonmuodostukseen sekä taiteilijakunnan rakenteeseen liittyvät muutokset on koottu Taiteen
edistämiskeskuksen julkaisemaan verkkojulkaisuun tänä keväänä. Sen mukaan ammattitaiteilijoiden määrä
Suomessa on kasvanut melko maltillisesti. Kokonaisuudessaan taiteilijakunta on rakenteeltaan entistä
koulutetumpi naisvaltaisempi, ikääntyneempi ja pääkaupunkikeskeisempi. Nämä rakenteeseen liittyvät
piirteet ja muutokset ovat taiteilijakunnalle tyypillisiä myös muissa maissa, joissa taiteilijakunta on ollut
tutkimuksen kohteena. Taiteenalajakaumaltaan taiteilijakunta on pysynyt 2000-luvulla lähes entisellään,
ainoastaan monialaisten taiteilijoiden osuus on noussut huomattavasti.
Tutkimus perustuu kyselyaineistoon (n 2 475), joka tehtiin taiteilijajärjestöjen jäsenille ja valtion apurahan
saajille. Aineisto sisältää sellaista tietoa taiteilijoiden työstä ja tulonmuodostuksesta, joita ei voi löytää
rekistereistä tai tilastoista, esimerkiksi työhön käytetystä ajasta (taiteelliseen työhön käytetty aika ja
kokonaistyöaika), moniammatillisuudesta (taiteellinen työ, taiteelliseen työhön liittyvä työ, muu työ),
apurahoista, veronalaisten tulojen lähteistä ja taiteelliseen työhön liittyvistä menoista.
Tutkimuksen perusteella taiteilijoiden työ on ollut epävarmaa ja sirpaleista. Perustoimeentulon hankkimiseksi
taiteilijat joutuvat usein tekemään taiteellista työtä sivuavaa tai muuta työtä. Tulotason kehitys on useilla
taiteenaloilla ollut jopa negatiivinen 2000-luvulla.
Tutkimuksessa taiteilijoiden asemaa kuvataan enimmäkseen taiteenaloittaisina jakaumina, mutta
aikaisemmasta poiketen taiteenalojen sisällä toimivien taiteilija-ammattien välisiä eroja on myös esitetty
taiteenaloittaisissa yhteenvedoissa. Vuoden 2010 tulosten lisäksi mukana on myös vuoden 2000 tuloksia
vertailua varten. Raportti sisältää taiteenaloittaiset yhteenvedot, joissa tärkeimmät jakaumat ja tunnusluvut
on koottu yhteen.
Ulkomaalaistaustainen taiteilija suomessa – tapaustutkimus vuoden 2009
taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusapurahan saajien kokemuksista
Katri Talaskivi (katri@talaskivi.net)
Pro gradu -tutkielmani, johon esitelmäehdotukseni perustuu, käsitteli niitä haasteita, joita ulkomaalaistaustaiset
taiteilijat kokevat kohdanneensa pyrkiessään suomalaiselle taiteen kentälle, sekä sitä, millaisiin tarpeisiin
valtion apurahat monikulttuurisiin taidehankkeisiin heidän mielestään vastaavat. Tutkielman kvalitatiivinen
aineisto koostui 11:stä teemahaastattelusta. Haastateltavat olivat ulkomaalaistaustaisia taiteilijoita, kirjailijoita ja
kulttuurialan työntekijöitä, jotka saivat Taiteen keskustoimikunnan monikulttuurisuusapurahan vuonna 2009.
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Monikulttuurisuusapurahan saajat pitivät ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden keskeisimpinä haasteina
suomalaiselle taiteen kentälle pääsyssä kielitaidon puutetta, julkaisukanavien löytämistä, suhdetta
tiedotusvälineisiin,
verkostojen
puutetta
sekä
taideapurahojen
piiriin
pääsyn
vaikeutta.
Monikulttuurisuusapurahojen
tärkeimpinä
funktioina
he
pitävät
tasavertaisuuden
lisäämistä
ulkomaalaistaustaisten ja kantasuomalaisten taiteilijoiden välille, kulttuurien välisten siltojen rakentamista sekä
suomalaisen yhteiskunnan kulttuurisen diversiteetin heijastamista. Toisaalta erillisapurahaa kritisoitiin sen
heijastamasta monikulttuurisuuskäsityksestä, joka erottelee erilaisista taustoista tulevat maahanmuuttajat
omaan yhtenäiseen lokeroonsa. Lisäksi kritiikkiä sai yksittäisten hankeapurahojen pienuus: muutaman
tuhannen euron suuruisina ne eivät tosiasiallisesti lisää tasavertaisuutta tai useinkaan riitä sen hankkeen
loppuun viemiseen, jota varten niitä on haettu, vaan toimivat lähinnä kannustavana eleenä.
Monikulttuurisuusapurahoja pidettiin kuitenkin tarpeellisena ”matalan kynnyksen” apurahana etenkin pakolaisja turvapaikanhakijataustaisille taiteilijoille, jotka muuttavat Suomeen ilman valmiita verkostoja ja vähäisin täällä
käyttökelpoisin taloudellisin ja kulttuurisin resurssein. Tulosten perusteella ulkomaalaistaustaisten taiteilijoiden
kohtaamat haasteet eivät poikkea merkittävästi niistä haasteista, joita koulutetut maahanmuuttajat yleensä
kohtaavat pyrkiessään löytämään ammattitaitoaan vastaavaa työtä Suomessa. Monikulttuurisuusapurahat
näyttävätkin vastaavan lähinnä kotouttamis- eivät taidepoliittiseen tarpeeseen.
Taiteilijuus työnä lapissa
Pälvi Rantala, Lapin yliopisto (palvi.rantala@ulapland.fi)
Alustukseni käsittelee aluillaan olevaa monitieteistä post doc -tutkimusprojektia, joka sijoittuu työn
sosiologian, kulttuurihistorian ja taiteensosiologian aloille. Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää, millaista
taiteilijuus on työnä Lapissa tällä hetkellä. Tutkimuksen näkökulmana on etnografinen, laadullinen
lähestymistapa, jossa yksilöiden kokemukset nostetaan esiin. Taiteilijat esiintyvät työssä omilla nimillään,
kertoen omista todellisista kokemuksistaan ja mielipiteistään. Tutkimuksessa pyritään tavoittamaan sekä
työelämän muuttuvia rakenteita että käytännön tapoja elää arjessa.
Lapissa asuvana ja toimivana kulttuurin ja historian tutkijana ja itsekin kulttuuriaktiivina haluan tarkastella,
millaisista asioista taiteilijan työ, ja sen myötä elämä ja arki, koostuvat. Arjella viittaan elämän jokapäiväisiin
käytäntöihin ja käytänteisiin, mutta myös kulttuurisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin rakenteisiin, joissa taiteilijat
elävät. Tutkimuksen pääkysymyksenä on se, miten taiteilijuus työnä jäsentyy Lapissa vapaan kentän
taiteilijoiden kokemassa arjessa. Olen kiinnostunut sekä taiteilijoiden omasta suhteesta työhön, siitä mitä he
pitävät työnä ja miten työnsä näkevät, että niin sanotuista ulkoisista rakenteista: rahoituksesta, ajankäytöstä ja
yhteisöistä. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat niin sanotun vapaan kentän toimijat, joilla tässä yhteydessä
tarkoitetaan eri taiteenalojen ammattilaisia joilla ei ole esimerkiksi vakituista työsuhdetta tiettyyn instituutioon.
Tutkimusaineistona ovat ensisijaisesti etnografisiin
menetelmiin
perustuvat aineistot kuten
seurantahenkilöiksi lupautuneiden kuuden taiteilijan (aloina tanssi, sirkus, nukketeatteri, kuvataide,
kirjallisuus, teatteri) haastattelut ja ajankäyttöpäiväkirjat.
Taiteilijuutta työnä on Suomessa tutkittu viime vuosina suhteellisen monipuolisesti, mutta Lappi erityisenä
alueena asettaa omanlaisensa kulttuuriset haasteet kulttuuri- ja taidealan työlle. Tutkimukseni tavoitteena
onkin pohtia, millaista tulevaisuutta Lapissa on mahdollista toteuttaa: ovatko taide- ja kulttuuriala
tulevaisuuden työllistäjiä? Entä nähdäänkö monenlaiset työn muodot osana Lapin tulevaisuutta, vai
rajoittuuko tulevaisuuden visiointi vain kaivos- ja matkailualaan, jotka sekä alue- ja maakuntasuunnitelmissa
että julkisessa keskustelussa esitetään alueen kehitysvetureina?
Laulaja-lauluntekijöiden työ kehollisuuden näkökulmasta
Tanja Ketola, Aalto-yliopisto (tanja.ketola@aalto.fi)
Tutkin väitöskirjassani fenomenologisen ja feministisen etnografian avulla, millaista kehollista tietoa ja taitoa
laulaja-lauluntekijät hyödyntävät työssään ja millaisia kehollisuuteen liittyviä odotuksia heihin kohdistuu
alalla. Taiteen tutkimuksen näkökulmasta tutkimuskohde on mielenkiintoinen, sillä laulaja-lauluntekijöiden
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voidaan ajatella toimivan ”korkean ja populaarin” välimaastossa. Laulaja-lauluntekijöiden työ on
lähtökohtaisesti vahvasti ruumiillista. Se liittyy esteettisten elämysten ja tunteiden tuottamiseen ja
välittämiseen yleisölle ruumiillisesti tuotetun äänellisen, kinesteettisen ja visuaalisen esittämisen kautta.
Kulttuurinen ja sosiaalinen konteksti on laulaja-lauluntekijöiden kehollisuuden tarkastelussa olennainen:
musiikin käytännöt kantavat tietynlaisia ruumiillisten ja sukupuolistuneiden esitysten ja tunteiden ilmaisun
tapoja ja merkityksiä. Laulaja-lauluntekijäperinnettä leimaavat yhtäältä vahvasti feminiinisiksi määrittyneet
herkkyyden ja omakohtaisuuden ja toisaalta tekijyyden ja autenttisuuden osalta maskuliiniset ulottuvuudet.
Kehollisuuden näkökulmasta esimerkiksi herkkyyden ja autenttisuuden ilmaisu liittyy myös kysymyksiin
kehollisesta läsnäolosta, kehon sisäiselle kokemukselle ”herkistymisestä”. Paperini keskittyy empiirisiin
kysymyksiin yksilön ja sosiaalisen välisistä suhteista. Ajattelen, että subjektikeskeisen analyysin avulla voin
tavoittaa tietoa myös alan käytännöistä ja niihin liittyvistä subjekteja yhteisöön liittävistä tai toisaalta
etäännyttävistä elementeistä.

24. TERVEYS, HYVINVOINTI JA HOIVA HYVINVOINTIVALTION JÄLKEEN
Koordinaattorit: Anna Leppo, HY ja Riikka Perälä, HY (anna.leppo@helsinki.fi, riikka.perala@helsinki.fi)
Uusliberalistiset johtamisopit ja kustannusten karsimiseen tähtäävät käytännöt ovat muokanneet
suomalaisen sosiaali- ja terveyspolitiikan ja -palveluiden kenttää aina 1990-luvun alun lamasta lähtien.
Kriitikoiden mukaan tehokkuudesta ja taloudellisuudesta on tullut kaiken mitta ja olemme siirtyneet jälkihyvinvointivaltioon, jossa julkinen valta ei enää suojele kansalaisia entiseen tapaan, vaan odottaa heiltä yhä
enemmän vastuullisuutta ja aktiivisuutta erilaisilta riskeiltä suojautumisessa. Toimivatko sosiaali- ja
terveyspalvelut enää sairautta, pahoinvointia tai syrjäytymistä ennaltaehkäisevinä ja korjaavina
”kiinnipitävinä siteinä”, kun palveluita on monin tavoin karsittu sekä ulkoistettu ja esimerkiksi palvelujen
kilpailuttaminen asettaa toteutettaville palveluille tiukat taloudelliset raamit? Onko pahoinvointiin tarjolla juuri
muuta apua kuin pilleri?
Työryhmään ovat tervetulleita empiiriset ja myös teoreettiset esitykset, joissa pohditaan esimerkiksi
kysymyksiä siitä mitä hoitaminen, auttaminen, kontrolli, asiakkuus tai kansalaisuus voi tarkoittaa
”hyvinvointivaltion jälkeen”. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tai laajemmin hyvinvointivaltion muutosta tai
nykytilaa voidaan esityksissä pohtia esimerkiksi asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden, materiaalisten
toimijoiden (kuten erilaisten teknologioiden tai lääkkeiden) tai politiikan näkökulmista.
ABSTRAKTIT:
Murusia yhteiskunnan pohjalla - ruoka-apua hyvinvointivaltiossa 2010-luvulla
Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto (maria.ohisalo@uef.fi)
Leipäjonot vakiintuivat osaksi suurimpien suomalaisten kaupunkien katukuvaa 1990-luvun laman aikana.
2010-luvun puoliväliä lähestyttäessä ruoka-apu kattaa lähes koko maan. Väliaikaiseksi avuksi tarkoitetusta
avusta muodostui osa suomalaista köyhyyspolitiikkaa ja sosiaalityön epävirallinen jatke. Ruoka-apu on yksi
hyvinvointivaltiollisen avun jälkeinen viimesijaisen avun muoto, johon turvautuu jopa yli 20 000 ihmistä
säännöllisesti tai epäsäännöllisemmin. Kahdessa ruoka-apuun liittyvässä tutkimushankkeessamme olemme
sekä tutkineet, että tutkimme suomalaisen ruoka-avun organisointia ja ruoka-avussa käyvien ihmisten
hyvinvointia. Tutkimuksissa on haastateltu lähes 3500 ruoka-avussa käyvää ihmistä survey-lomakkeella, yli
170 ruoka-avun toimipaikkaa sähköisellä kyselyllä ja 20 toimipaikkaa puolistrukturoiduin haastatteluin.
Haastatteluissa on selvitetty ruoka-avun organisoitumista, erilaisia ruoka-avun jakotapoja, paikallisia
käytäntöjä, logistiikkaa, vapaaehtoistyön roolia sekä ruoka-apuun turvautuvien koettua hyvinvointia,
terveyttä, palveluiden ja tulonsiirtojen käyttöä, luottamusta ja sosio-ekonomista asemaa. Kattavan aineiston
vuoksi ruoka-avusta on nyt tarjolla tietoa, siis muutakin kuin oletuksia ja ennakkoluuloja. Laajempi ruokaavussa käyvien hyvinvointiin liittyvä tutkimus valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä ja sitä rahoittaa
Kunnallisalan kehittämissäätiö. Organisointiin liittyvä tutkimus toteutettiin syksyn 2013 aikana tilaustyönä
Raha-automaattiyhdistykselle. Esityksessä pohditaan suomalaisen ruoka-avun roolia maamme kaikista
heikoimmassa asemassa olevien auttamisessa. Vaikka ruoka-apua on Suomessa nykyään laajemmin kuin
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ehkä koskaan aiemmin, ei sitä tunnusteta sosiaaliseksi tai sosiaalipoliittiseksi ongelmaksi. Yhteiskunnallinen
diskurssi ruoka-avun ympärillä pyörii lähinnä ruokahävikin ympärillä. Esityksessä pohditaan mitä voitaisiin
tehdä nykytilanteen muuttamiseksi: Olisiko hävikin ja ruokaköyhyyden torjunta yhtä aikaa keino edetä
ongelman tunnustamisessa? Kuinka taata, että julkisen vallan perustuslakiin kirjattu vastuu (19§)
perusturvasta ei siirtyisi enempää kolmannelle sektorille? Kuinka suomalaisen järjestökentän nykyisellään
ruoka-apuun menevät resurssit voisi käyttää tehokkaammin esimerkiksi avuntarvitsijoiden auttamiseksi
takaisin töihin?
Projekti hoivaa hyvinvointivaltion jälkeen
Iiris Lehto, Itä-Suomen yliopisto (iiris.lehto@uef.fi)
Tarkastelen esityksessäni julkisen ja kolmannen sektorin välimaastossa ”tuotettua,” projektihoivaksi
nimeämääni hoivapalvelua. Projektihoivalla tarkoitan hoivan järjestämistapaa, jossa tietyistä hoivan osaalueista ovat vastuussa työllisyysprojektit ja muut lyhytkestoiset toimijat. Projektihoiva kertoo myös ilmiöstä,
jossa markkinoiden logiikka, toimintojen osiin pilkkominen kustannustehokkuuden nimissä, on ulottunut
hoivasektorille ja julkisen sektorin rooli hoivan järjestäjänä on muuttunut ja kaventunut. Käynnissä oleva
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä kuntauudistus vaikuttavat myös hoivan organisointiin ja
hoivatoimijoihin.
Tutkimuskohteeni on itäsuomalainen työllisyysprojekti, johon on työllistetty pitkään, yli 500 päivää,
työttömänä olleita miehiä ja naisia auttamaan vanhuksia heidän arkensa ylläpidossa. Työtehtäviin kuuluu
muun muassa kodin ylläpitosiivous, juttuseurustelu, puiden kantaminen, nurmikon leikkuu ja lumenluonti.
Työtä voidaan kutsua hoivaksi, sillä vanhukset eivät pysty suoriutumaan tehtävistä ilman toisen apua.
Samalla kun työntekijät tekevät konkreettista hoivatyötä, heidän on aktiivisesti haettava työ- tai
koulutuspaikkaa avoimilta työ- ja koulutusmarkkinoilta. Tämä kaksisuuntaisuus kytkee projektihoivan
osaksi kansallisesti ja kansainvälisesti harjoitettua hoiva- ja työpolitiikkaa. Kysyn miten projektihoivan
kaksisuuntaisuus eli toimiminen kahden eri politiikan keskiössä vaikuttaa mahdollisuuksiin hoivata ja olla
hoivattavana?
Hoivaajat ja hoivattavat kohtaavat arjessaan myös materiaalisen maailman, eri tavoin hoivaan linkittyviä
esineitä. Esineet toimivat hoivatilanteiden mahdollistajina, estäjinä ja ohjaajina, tunteiden, tapahtumien ja
toiminnan kulun vaikuttajina. Esimerkiksi hoivattavan rahojen käsitteleminen ja kuljettaminen omalla tai
asiakkaan autolla palvelujen luo, on kiellettyjen listalla. Auton puuttuminen voi toisaalta myös estää
potentiaalisen työntekijän, hoivaajan työllistämisen. Erityisesti maaseudulla hoivakäyntipaikkojen välit voivat
olla pitkiä ja ilman autoa kulkeminen on hankalaa. Tarkastelenkin millaisia merkityksiä esineillä on hoivassa
ja hoivan toteutumisessa. Aineistonani on hoivakäyntikerroilla hoivaajien (projektiin työllistettyjen
työntekijöiden) ja hoivattavien (projektin palvelunsaaja-asiakkaiden) kanssa käymäni etnografiset
keskustelut. Esitys pohjautuu työn alla olevaan väitöskirjaan.
Omaishoidon arki ja palvelujärjestelmä
Ulla Tikkanen, Helsingin yliopisto (ulla.tikkanen@helsinki.fi)
Tutkimukseni lähtökohtana on näkökulma, jonka mukaan sosiaalinen todellisuus on monikerroksinen ja
rakentuu eri tasojen välisessä vuorovaikutuksessa. Derek Layder mukaan tasot ovat yksilön taso (self),
toiminnan taso (situated activity), puitteet (organisaatiot ja ympäristö, setting) ja makrotaso (konteksti).
Norbert Eliasin käsittein toisistaan riippuvaisia ja yhteenkietoutuvia prosesseja voi kuvata figuraation
käsitteellä. Omaishoitoon johtava tilanne (esim. äkillinen sairastuminen) sysää liikkeelle tapahtumaketjun,
joka vaikuttaa näiden eri tasojen väliseen ja niiden sisällä tapahtuvaan dynamiikkaan ja
vuorovaikutussuhteisiin, jolloin syntyy uusia figuraatioita, muodostelmia. Muodostelmat eivät ole kontekstista,
yhteiskunnan makrotasosta, irrallaan vaan se on niissä kaikissa.
Omaisille ja läheisille on siirretty vastuuta vanhusten huolehtimisesta. Kotihoidosta ja sen osana
toteutettavasta omaishoidosta toivotaan ratkaisua tulevaisuuden vanhuspalvelujen haasteisiin. Arviointien
mukaan suurin osa omaishoidosta on edelleen informaalia puolison ja lähiyhteisön antamaa hoivaa.
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Omaishoitajista vain osa, noin 40 000, on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Kun julkinen sektori
ja omaiset jakavat hoitovastuuta, informaalin ja formaalin hoivan rajan rikkoutuu. Kodista tulee hoivan paikka
ja puolisosta hoitaja, jonka työtä tukevat ja seuraavat, kontrolloivat, julkisen sektorin toimijat. Omaishoito
toteutuu pääasiassa puolisoiden välisessä tiiviissä suhteessa, mutta relaatioita on myös läheisiin, ystäviin,
vapaaehtoistyöntekijöihin ja palvelujärjestelmän moniin toimijoihin. Omaishoitoon liittyy myös lukemattomia
ei-inhimillisiä aineksia: koti fyysisenä ympäristönä, apuvälineet ja lähiympäristö.
Tutkin puolison hoivan tarpeen vaikutusta arkeen, sen toimintoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja tilallisuuteen.
Alkuvaiheessa oleva analyysini perustuu haastatteluaineistoon, etnografisiin havaintoihin ja omaishoitoa
koskeviin dokumentteihin. Esityksessäni pohdin palvelujärjestelmän tarjoaman vähenevän tuen ja
omaishoitajien tarpeiden kohtaamattomuutta ja siitä syntyviä jännitteitä. Ketkä ja mitkä ei-inhimilliset tekijät
kiinnittyvät omaishoidon figuraatioihin ja millaisia katkoksia järjestelmän ja omaishoidon arjen
muodostelmassa ilmenee?
Mitä hoitamisesta jää jäljelle? Huumehoidon lääkkeellistyminen jälkihyvinvointivaltiossa
Anna Leppo & Perälä Riikka, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)
Terveyssosiologiassa ja lääketieteellisessä antropologiassa on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän
huomiota kehityskulkuun, jota on kutsuttu lääkkeellistymiseksi: yhä useampia terveyteen ja muihin elämisen
ongelmiin liittyviä ongelmia hoidetaan lääkkeillä ja resurssipulan kanssa kamppailevien valtioiden ja kuntien
voimavaroista yhä enemmän kuluu lääkehoitoihin. Lääkkeellistymistä on kritisoitu mm. siitä, että vaikeasti
sairaiden tai moniongelmaisten ihmisten hoito esim. mielenterveyspalveluissa voi typistyä pelkäksi
lääkehoidoksi ja he jäävät liian yksin.
Esityksessä tarkastellaan sitä, miten lääkkeellistyminen muokkaa huumehoidon arkea ja mitä hoitaminen tai
hoiva tarkoittaa nykypäivänä korvaushoidon arjessa. Korvaushoito on opiaattiriippuvaisille annettavaa
lääkehoitoa, joka on yleistynyt Suomessa viimeisten 15 vuoden aikana. Aluksi korvaushoidon tavoitteena oli
päihteettömyys ja hoitoon kuului aina osana myös ns. psykososiaalinen kuntoutus. Vuoden 2008 uusi asetus
mahdollisti ns. haittoja vähentävän korvaushoidon, jonka tavoitteena ei ole päihteettömyys vaan
huumeidenkäytöstä aiheutuvien haittojen (esim. tartuntataudit, infektiot jne.) vähentäminen ja potilaan
elämänlaadun koheneminen. Haittoja vähentävä korvaushoito on kuntouttavaan hoitoon verrattuna
”minimalistista” ja siten merkittävästi edullisempaa kunnille kuin kuntouttava korvaushoito. Onkin esitetty
huoli, että potilaita ohjautuu halvempaan haittoja vähentävään hoitoon kuntien säästöpaineiden eikä
todellisen hoidontarpeen ohjaamina.
Esityksessä tarkastellaan sitä, millainen toimija korvushoitolääke on haittoja vähentävän korvaushoidon
arjessa: korvaushoitolääke vetää työntekijöiden toimintaa puoleensa ja vie valtaosan työntekijöiden ajasta ja
huomiosta potilaiden jäädessä hyvin vähälle huomiolle. Mitä hoitamisesta (lääkehoitoa laajemmassa
merkityksessä) jää jäljelle? Millaisen ratkaisun lääkehoito tarjoaa vaikean päihdeongelman kaltaiseen
pulmaan, joka ei ole pelkästään aivotoimintaa koskeva häiriötila vaan tavallisesti pitää sisällän monenlaisia
elämisen ongelmia ja usein myös syrjäytymistä?
Pakolaisnaisten resurssit raskauden ja äitiyden tuomien haasteiden kohtaamiseen
Annika Lillrank, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet (annika.lillrank@helsinki.fi)
Tutkimus selvittää pakolaisnaisten kokemuksia raskauteen ja vanhemmuuteen kasvamisen kokemuksia ja
sosiaalista kiinnittymistä paikallisen hyvinvointijärjestelmän, äitiyshuollon työntekijöiden kanssa. Meillä on
toistaiseksi vähän tietoa maahanmuuttajanaisten raskaus ja synnytyskokemuksista. Monet naiset tulevat
köyhistä maista joissa äitiyshuolto on kehittymätön (Malin 2011). Tutkimuksen tarkoitus on selvittää naisten
ja heidän perheidensä terveyttä edistäviä vahvuuksia, resursseja ja selviytymisstrategioita äitiyteen liittyen
(Cowen Rosa & Suong 2009) kotoutuessaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tutkimuksen
teoreettisena viitekehyksenä on Antonovskyn (1987) salutogeeninen teoria jonka lähtökohtana on se, että
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ihmisellä on käytössään ulkoisia ja sisäisiä vastustusvoimavaroja ja kykyä tarvittaessa käyttää niitä
hyväkseen. Tutkimusmateriaali koostuu tulkin välityksellä tehtyihin 11 naisen haastattelusta. Naisen ovat
Venäjältä, Somaliasta, Afganistanista ja Irakista kun heillä oli 1) oleskelulupa tai turvapaikka, 2) he olivat
asuneet Suomessa vähintään 2 vuotta ja 3) he hoitivat lastaan kotona.
Alustavien tulosten mukaan viisi naista kertoi kokeneensa äitiyshuollon palvelut hyväksi. Neljällä naisella oli
dramaattisia kokemuksia mutta kokivat siitä huolimatta mahdolliseksi ylläpitää suhteita äitiyshuoltoon. Kaksi
naista koki hoitosuhteen traumaattisena koska äitiyshuolto ei kyennyt tunnistamaan heidän hoidon
tarvettaan. Alustavien johtopäätösten mukaan pakolaisnaisilla on vastustusvoimavaroja ja kykyä
luottavaiseen vuorovaikutukseen. Naisten etninen tausta ei yksin selitä heidän kokemuksiaan. Tulos tukee
salutogeenista teoriaa joka painottaa vastustusvoimavarojen tärkeyttä ja edesauttaa ihmisten
ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä hyvinvointiin.

25. TYÖN SOSIOLOGIA
Koordinaattorit: Heikki Huilaja, Lapin yliopisto (heikki.huilaja@ulapland.fi), Milla Salin, Turun yliopisto
(milla.salin@utu.fi), Merita Jokela, Turun yliopisto (merita.jokela@utu.fi)
Lomautukset, irtisanomiset, ennusteet työn pysyvästä vähenemisestä, vuokratyön kasvu, määräaikaisen ja
osa-aikaisen työn yleistyminen, työurien katkoksellisuus, työn paikkasidonnaisuuden mureneminen,
työelämän ikä- ja sukupuolisyrjintä, työn ja työelämän kasvanut kuormittavuus, työn hallinnan etääntyminen
arjesta ja yksilöistä sekä työn ja työelämän ennustettavuuden rapautuminen ja mitä vielä! Nämä kaikki ovat
asioita ja ilmiöitä, joista saamme kuulla lähes päivittäin kaikista mahdollisista medioista ja joista työn
yhteiskunnallinen tutkimus on käynyt keskustelua vuosien ajan. Voisi jopa ajautua kuvittelemaan, että työ
yhteiskunnallista järjestystä, sosiaalista koheesiota ja arkista jäsennystä muokkaavana tekijänä on
hiipumassa tai ainakin merkittävästi muuttumassa.
Työn sosiologia –työryhmä kutsuu, päivien teemaan liittyen, keskustelemaan työstä ja työn yhteisöistä ja
yhteisöllisyydestä tai niiden puutteesta: jos työ edelleen on yhteen sitova voima, niin mitä nämä siteet ovat,
missä ne ovat sekä ketä ne sitovat ja millaiseen yhteisöön. Olisinpa iloinen, jos työryhmään saapuisi
tutkijoita esittelemään empiiristä tutkimustaan sekä pohtimaan ja jopa haastamaan työn tutkimuksen
menetelmällisiä ja käsitteellisiä välineitä. Tervetulleita ovat siis eri vaiheissa olevat työtä ja työelämää
koskevat empiiriset tutkimukset sekä teoreettiset avaukset ja kysymyksen asettelut.
ABSTRAKTIT:
Työterveysyhteistyön uudet mallit
Riikka Kivimäki, Tampereen yliopisto (Riikka.H.Kivimaki@uta.fi)
Työterveysyhteistyö on uuden työterveyshuoltoasetuksen keskeistä kehittämisaluetta. Monet yrittäjäksi
ryhtyneet – tai joutuneet – eivät ole työterveyshuollon piirissä. Työterveyshuollon tarkoituksena on oireita ja
sairauksia ennaltaehkäisevä työ, jossa yritys ja työterveyshuolto yhdessä pohtivat vaaroja ja uhkia sekä
työkyvyn ylläpitämisen edellytyksiä. Tällä hetkellä pienet yritykset eivät Suomen Yrittäjien tekemän
selvityksen mukaan vuonna 2012 edes tienneet työterveyshuollon palveluista eivätkä velvollisuudesta
järjestää työterveyshuoltopalvelut työntekijöille. Yrityksissä ei myöskään tiedosta huolimatta ehditä, osata
taikka haluta järjestää työterveyshuoltoa. Koetaan, ettei palveluista ole hyötyä. Työterveyshuoltoyritykset
eivät myöskään ole olleet kovin kiinnostuneita pikkuyritysten asiakkuuksista.
Pienten yritysten työterveyshuollon kehittämiseksi on toteutettu projekteja, joiden on toivottu tuovan pienet
yritykset työterveyshuollon piiriin. Tehtävässä ei ole kuitenkaan onnistuttu. Seinäjoen yliopistokeskuksessa
ESR- osarahoitteisen UUMA-hankkeen tavoitteena on pienyritysvaltaisen Etelä-Pohjanmaan työntekijöiden
työkyvyn ylläpitäminen ja parantaminen. Hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten työkyvyn
ylläpitämiseen liittyviä palveluja tarjoavat organisaatiot voivat yhdessä lisätä tietoisuutta työterveyshuollon
toimenpiteiden merkityksestä sekä kehittää entistä toimivampia yhteistyömalleja, palveluja ja alan osaamista
yhdessä oppien ja verkostoituen
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Tavoitteisiin pääsemiseksi hankkeen piirissä on koottu yhteistyöverkosto, joka koostuu työterveyshuoltoa
tarjoavista yksiköistä, niiden asiakasyrityksistä sekä UUMA- hankkeen projektiryhmän jäsenistä.
Yhteistyöverkostossa kehitetään uusia tai uudistettuja työkykyä edistäviä malleja työterveyspalveluja
tarjoavien toimijoiden ja pilottiyritysten välisenä yhteistyönä. Työterveyshuoltoyksiköiden ja asiakasyritysten
verkostotapaamisissa on asetettu tavoitteita uusien mallien kehittämiselle ja lähdetty kokeilemaan niitä.
Yhdessä työterveyshuollon asiakasyrityksessä on toteutettu työkykyä parantavien toimenpiteiden tarpeiden
kartoitus kyselynä. Kokeiluina on toteutettu uusia asiakaslähtöisiä malleja pienten yritysten ja yksinyrittäjien
työterveyshuollon järjestämiseksi. Työkykyä tukevia toimia työpaikkatasolla on lähdetty toteuttamaan
esimieskoulutuksena varhaisesta työkyvyn tukemisesta. Motivoivaa pienryhmätoimintaa on pyritty
käynnistämään liikuntaan ja elämäntapoihin liittyvissä asioissa. Tärkeäksi teemaksi nousee kehittää toimivia
työterveysyhteistyömalleja: miten työterveyshuolto-organisaatiot ja niiden asiakasyritykset voivat yhdessä
kokeilemalla toteuttaa entistä toimivampia palveluja ja alan osaamista yhdessä oppien ja verkostuen.
Oma vika, oma lupa: itsensä työllistäminen yksilöllisenä ratkaisuna työelämän epämukavuuksiin
Hanna-Mari Ikonen, Tampereen yliopisto (Hanna-Mari.Ikonen@uta.fi)
Esitys tarkastelee yksilöllistynyttä työelämää itsensä työllistämisen kautta. Itsensä työllistäjät liittyvät
nykyiseen työelämään monin tavoin: Uusliberalistisessa asenneilmastossa yksilöiden toivotaan huolehtivan
itse työllistyvyydestään. Pysyviä palkkatyösuhteita on yhä vähemmän, uudelleenkouluttautuminen ja
elinikäinen oppiminen ovat tavallisia vaateita ja epävarmuus, kiire ja ennustamattomat muutokset tekevät
työelämän monen mielestä epämukavaksi. Työttömyysjaksot sattuvat yhä useamman ammattiryhmän
edustajan kohdalle ja työsuhteiden erilaiset epätyypillisyydet lisääntyvät. Tällöin yrittäjyys on sekä poliittisesti
haluttu että yksilöllisesti valittu reitti etsittäessä parempaa työelämän laatua.
Tutkimukseni käsittelee ihmisiä, jotka ovat perustaneet yrityksen löytääkseen aikaisempaa työtä
itsenäisemmän ja tyydyttävämmän keinon ansaita elantonsa ja seurata intohimoaan. Tutkimuksen kohteena
on joukko yrittäjiä, jotka toimivat maaseudulla ja tarjoavat palveluita koiraharrastajille: osa tarjoaa
koulutuspalveluja omissa ja muiden tiloissa, kun taas osa tarjoaa majoituspalveluja yhden keskeisen
kohderyhmän ollessa koiraharrastajat. Tarkastelen näitä yrittäjiä prekaarin työelämän kontekstissa. Arvioin
yrittäjätapaisuuden käsitettä, joka viittaa juuri siihen tässä ajassa vaadittuun asenteeseen, jonka mukaan
yksilön on oltava tulevaisuutta ennakoiva, yritteliäs, innovatiivinen, valmis sopeutumaan nopeasti muuttuviin
tilanteisiin ja omaksumaan joustavasti uusia tehtäviä sekä muuten huolehtimaan menestymisestään
työmarkkinoilla.
Aineiston alustavan analyysin perusteella yrittäjätapaisuus saa nyansseja. Tutkimani yrittäjät jakavat kyllä
näitä piirteitä, mutta eivät samalla tavalla. Jotkut ihmiset ovat toisia kykenevämpiä omaksumaan
yrittäjämäisyyteen liitettäviä piirteitä muun muassa sosiaalisen taustansa takia. Joskus taas
yrittäjätapaisuutta on välttämätöntä löytää itsestään esimerkiksi entisen työn äkillisen loppumisen takia.
Reitistä huolimatta yrittäjätapaisuuden omaksuminen saattaa tarjota yksilöllisen keinon hädin tuskin
siedettävästä työelämästä työhön, joka on paremmin yksilön kontrolloitavissa.
Oma aineistoni kertoo intohimosta työtä kohtaan nimenomaan työskenneltäessä itselle, yrittäjän
itsenäisyydellä. Kuitenkin laajemmasta näkökulmasta on hyvä kysyä, mitä työelämälle yleensä merkitsee se,
että ihmiset enenevästi oppivat huolehtimaan vain omasta selviytymisestään. Jos työelämän laatu merkitsee
ainoastaan itselle kestettäviksi tai parhaassa tapauksessa miellyttäväksi tehtyjä työoloja, sitooko mikään
enää ihmisiä yhteen työpaikalla tai ammattialalla.
Uusi työkulttuuri ja opettajan ethos
Petri Kuhmonen ja Kirsi Saurén, Jyväskylän yliopisto (petri.kuhmonen@jyu.fi, kirsi-marja.sauren@jyu.fi)
Opetamme ja tutkimme työssä oppimista ja työnetiikkaa. Ilmiöt, joita tässä yleiskatsauksellisesti ja
teesimäisesti nostamme esille, koskevat omaa työtämme ja sitä maailmaa, jossa opiskelijamme elävät.
Samalla mielessämme ovat ne monet muut ihmistyön erilaiset ammatit, joille on kehittynyt vahva identiteetti
ja joissa työllä on normatiivinen sosiaalinen luonne. Näissä perinteisissä ammateissa työn tekemisen tavat ja
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rakenteet ovat muuttuneet nopeasti, mutta ymmärrys työn mielekkyydestä ja arvosta näyttää edelleen
kiinnittyvän ammattitradition luomiin vahvoihin merkityksiin. Tätä perinteistä työn ethosta voidaan ymmärtää
ammatillisten hyveiden kautta. Hyve-eettinen ajattelutapa näyttää välittyvän myös uuden työkulttuurin piiriin,
mutta sen näkökulmista ongelmaksi tulee perinteisten arvojen sovittaminen uusiin merkityksiin.
Uuden työkulttuurin ethoksen ymmärtämiseen tarjoaa laajemman näkökulman diskursiivinen
lähestymistapa. Ymmärrämme diskurssit tässä yhteydessä väljässä foucaultilaisessa mielessä puhetapoina,
jotka ovat kiinnittyneet toimintakäytäntöihin. Uudelle työlle on leimallista diskursiivinen runsaus ja samalla
diskurssien yhteismitattomuus ja niihin kytkeytyvien toimintakäytäntöjen teknistyminen.
Kun konkretisoimme tätä ajatusta opettajan työhön, on edessämme näkymä, jossa ns. substanssin hallinnan
ja pedagogisten taitojen rinnalle on syntynyt tehtäviä ja suorittamista, joihin kuluu omat erityiset diskurssinsa.
Näistä voi nostaa esille esimerkiksi erilaiset tulos- ja johtamisdiskurssit, joista on samalla tullut työtä
määrittäviä rakenteita. Kun perinteiset normatiiviset diskurssit opettajan työstä ovat koskeneet pedagogista
hyvää, opettamisen taitoa, sen tietopohjaa, suhdetta opiskelijoihin jne., uudet diskurssit näyttävät
kohdistuvan alueille, jotka perinteisestä näkökulmasta ovat epäolennaisia eivätkä lainkaan kosketa työn
eettistä ydintä. Kuitenkin uusilla diskursseilla on toiminnallinen pohja, joka näyttää tekevän niistä pakottavia.
Pedagoginen hyvä näyttää kietoutuvan erottamattomasti näihin käytäntöihin. Esityksessämme erittelemme
näitä käytäntöjä asiakassuhteen ja mediasuhteen kautta, jotka samalla avaavat näkökulmia työn uuteen
ruumiillisuuteen.
Uskomukset hyvästä kuntoutustutkimustyöstä
Kaisa Haapakoski, Jyväskylän yliopisto (kaisa.haapakoski@jyu.fi)
Tutkimukseni on käsitellyt teoreettisempiirisesti kuntoutustutkimustyön, professionalismiteorian (erit.
Freidson 2001) ja hyvän käsitteiden suhteita. Tutkimuksessa on kerätty valtakunnallinen kyselyaineisto
(n=76) ja haastatteluaineistoa (n=13), joissa vastaajina toimivat kuntoutustutkimuksiin osallistuvat työntekijät
ja yksiköiden vastuuhenkilöt. Työntekijät edustivat eri ammattiryhmiä mm. lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä ja
psykologeja. Kuntoutustutkimuksella on Suomessa pitkä historia ja se sai alkunsa invaliidihuollollisena
toimintana toisen maailmansodan jälkeen. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää, voiko vammautunut
henkilö hyötyä yhteiskunnan tarjoamista toimenpiteistä tai avustuksista. Nykyisin kuntoutustutkimuksia
toteutetaan sairaaloissa ja kuntoutuslaitoksissa. Työn luonne on kuitenkin muuttunut alkuajoista kuntoutustutkimuksissa pyritään muodostamaan kuntoutujalle esimerkiksi tulevaisuuteen suuntaavia
kuntoutussuunnitelmia.
Tämän esityksen avulla haluan tuottaa keskustelua siitä, voisivatko jaetut tai kootut uskomukset olla
edellytys jaetulle toiminnalle, esimerkiksi tietyssä työssä, kuten kuntoutustutkimustyössä. Suomalaisen
kuntoutuksen sirpaleisuutta on korostettu useissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Ovatko työntekijöiden
uskomukset kuntoutuksesta ja kuntoutukseen liittyvästä työstä olleet myös hukassa, toisistaan eroavia tai
julkilausumattomia? Käsittelen lyhyesti, mitä uskomuksella filosofisesti ja tutkimuskirjallisuudessa on
tarkoitettu. Lisäksi aion kuvailla, millaisia uskomuksia kuntoutustutkimustyössä toimivien työntekijöiden
haastatteluissa esiintyi erityisesti hyvästä ja onnistuneesta kuntoutustutkimuksesta. Aineisto analysoitiin
sisällönanalyyttisesti.
Esitän, että toisistaan erilliset ja julkilausumattomat uskomukset eivät ehkä luo edellytyksiä jaetulle
toiminnalle. Sen sijaan uskomusten verkostojen hahmottelu saattaa luoda pohjaa sille, miten samaan ilmiöön
(esimerkiksi työhön) liittyvistä uskomuksista muodostuu eksplisiittisiä kokonaisuuksia. Tällaisessa
systemaattisessa hahmottelussa voi olla kyse myös käytännöllisen teorian muotoilemisesta. Käytännöllisen
teorian muotoilu ei johda välttämättä jaettuun toimintaan käytännöissä, mutta voisiko se auttaa
ymmärtämään jaetun toiminnan mahdollisia perustoja myös kuntoutustutkimustyössä
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Ikiaikainen ihmistyö yhteiskuntien uudistaja - finanssismin kritiikkiä
Eeva Kaukoluoto, Helsingin kaupunki (eeva.kaukoluoto@hel.fi)
Työ, perhe, hyvinvointi ovat normatiivisia, eivät tieteellisteoreettisia käsitteitä. Tällaisia käsitteitä on kutsuttu
pakaneviksi, mikä tarkoittaa sitä, että ryhtyessämme määrittelemään niiden sisältöä emme tahdo päästä
”puusta pitkään”. Tämä johtuu näiden käsitteiden syvistä ja vahvoista historiallis-kulttuurisista juurista.
Käytännöt ja kulttuurit muovaavat koko ajan sanojen merkityksiä. Niitä on tarpeen arvioida kriittisesti.
Nykysosiologiassa esimerkiksi puhutaan hyvin yleistävästi työstä ja työelämästä, mutta tarkoitetaan
palkkatyötä, työelämästä perheeseen liittyen puhutaan usein kuin työ ja elämä olisivat irrallisia toisistaan:
perhe-elämää pitäisi sovittaa yhteen työelämän kanssa.
Ihmistieteiden tehtävä on selvittää ja selkeyttää inhimillis-yhteisöllisten kanssakäymisten lainalaisuuksia
inhimillistä elämä ja kehitystä hyödyttävällä tavalla. Ihmistieteiden tehtävä on tässä mielessä normatiivinen.
Ihmistieteet ovat pirstaloituneet ja sektoroituneet eikä niillä ole (ainakaan länsimaissa) ollut
tieteellisteoreettista perustaa ja siten anti yhteiskuntien ohjaamiseen inhimillis-ekologiseen suuntaan on ollut
olematonta. Vallan ovat saaneet erilaiset hallinnollisekonomistiset ideologiat, kuten ekonomismi, jonka
synnyttämä finanssismi, sokea irrationalismi on saanut pelottavalta näyttävän valta-aseman yhteiskuntien
ohjaamisessa.
Vuoden 2014 sosiologipäivät kysyvät ihmistieteiden peruskysymyksen kuinka yhteiskunta on mahdollinen,
mikä ihmisiä kiinnittää toisiinsa ja kuinka yhteisöt syntyvät? Vastaukseni on ikiaikainen ihmistyö.
Ihmisyhteiskunnat ovat mahdollisia vain ikiaikaisen ihmistyön, ihmistä itseään konkreettisesti rakentavan,
luovan ja uudistavan ihmiseen (yksilöön ja yhteisöihin) itseensä kohdistuvan päivittäisen, konkreettisen uutta
ihmismäistä luovan/rakentavan työn kautta. Ihmisyhteisöt ovat erilaisia historiallisilta ja konkreettisilta
muodoiltaan ja kehitysasteiltaan, ja ihminen kykenee muovaamaan itseään ja yhteisöjään toisin kuin mitkään
muut eläinlajit.
Perustelen ihmistieteiden teoriaperustan uudistamisen tarvetta väitöstutkimuksessani (Kaukoluoto 2010)
esittämäni holistisen ihmis- ja yhteisökäsityksen pohjalta sekä tarkastelen mitä yhteisöjä ja yhteisyyttä
muodostaville avainsiteille, kuten lapsuuden tuottamiselle sekä julkiselle hyvinvointityölle on tapahtunut
globalisoitumisen myötä.
Palkkaerolaskelman z-muuttujat
Pauli Sumanen, riippumaton tutkija (paulisumanen@gmail.com)
Palkkaerolaskelmat tehdään Suomessa siten, että kuukauden bruttoansioista vähennetään tuntiperustaisesti
maksetut ylityökorvaukset. Näin saatiin vuonna 1999 tulokseksi, että naisten ansiot olivat 82,1 % miesten
ansioista. Ainoa koko palkansaajaväestöä koskeva palkkaerotutkimus on Juhana Vartiaisen tutkimus
vuodelta 2001, jossa hän toteaa löytäneensä selityksen, että ammattiin valikoitumisella voidaan selittää 10 %
palkkaerosta. Selittämättömäksi osaksi jää lähes 10 %. Vartiaisen tutkimuksen jälkeen on kuitenkin
Suomessa ja kansainvälisesti löydetty useitakin ulkopuolisia muuttujia Z, joita ei oteta huomioon vanhoissa
tutkimuksissa. Palkkalaskenta-aineisto saadaan palkkalaskennasta, jonka funktiona yrityksissä on tuottaa
sentin tarkkaa palkkatietoa palkka-pankkiin järjestelmälle. Palkkatiedoista välitetään Tilastokeskukseen
seuraavat henkilöä koskevat tiedot: henkilötunnus, työsuhteen laji, yritykseen työhöntulovuosi,
ammattinimike ja –koodi sekä säännöllinen työaika. Yrityksen muiden laskentafunktioiden kuten
kustannuslaskennan ja työajan seurannan tiedot jäävät palkanlaskenta-aineistossa täysin huomiotta samoin
kuin henkilöstöhallinnon henkilötiedot pääosin. Tässä esityksessä käsitellään sellaisia Z-muuttujia, jotka
selittävät palkkaerojen syitä palkkatietojen ulkopuolelta. Näitä ovat esimerkiksi harmaat ylityöt, palkallinen
poissaolo töistä, eripituiset vuosilomat, eripituinen säännöllinen työaika, olosuhde- ja työaikalisät,
tuottavuuteen perustuvat palkkiot, työkokemus ja esimiesaseman vaikutus palkkaan. Tarkimmin käsitellään
tehtyihin vuosityötunteihin liittyviä tekijöitä. Suomessa niitä saadaan kahdesta eri tilastosta
Ajankäyttötutkimuksesta ja Työvoimatutkimuksesta.
Tutkimuksen yhteenvetona voidaan sanoa, että palkkalaskennan ulkopuolisista palkkaeroon vaikuttavista Zmuuttujista merkittävin on harmaat ylityöt. Seuraavina tulevat säännöllinen työaika ja palkalliset vapaat ja
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muut palkalliset poissaolot. Palkkalaskenta-aineistoon sisältyvistä Z-muuttujista merkittävimmät ovat työaikaja olosuhdelisät ja tuottavuuteen perustuvat palkkiot. Entä sitten Vartiaisen havainto ammattiin
valikoitumisesta? Se on tämän tutkimuksen mukaan oikea havainto, mutta se selittää miltei täysin
palkkaeron, ei vain puolet siitä. Ammattiin valikoituminen selittää valtaosan siitä, että miehet tekevät
enemmän harmaita ylitöitä, naisilla on lyhyempi säännöllinen työaika, naisilla on pidemmät vuosilomat sekä
sen että naisilla on vähemmän olosuhde- ja työaikalisiä ja osin sen että naisilla on pienemmät tuottavuuteen
perustuvat palkkiot. Sukupuoleen perustuvia eroja palkkaeroissa tuottavat naisten suurempi palkallisen
sairasloman pito, naisten pidemmät palkalliset perhevapaat sekä osin naisten pienemmät tuottavuuteen
perustuvat palkkiot.
Työaikojen epäsosiaalisuus ja perheiden ajankäyttö
Timo Anttila, Tomi Oinas, Jyväskylän yliopisto (timo.e.e.anttila@jyu.fi)
Jouko Nätti, Tampereen yliopisto
Yhteiskunnan aikarytmien muutosta, ja erityisesti työaikoja, koskevaa keskustelua on hallinnut (uhka)kuva
siirtymästä kohti 24/7 -yhteiskuntaa. Talouden palvelu- ja tietovaltaistumisen, aukiolojen vapautumisen,
kulutusrytmien muutoksen, paikallisen sopimisen lisääntymisen ja naisten työssäkäynnin yleistymisen on
oletettu rikkovan niin sanottua normaalityöaikaa. Jälkiteollinen tuotantomuoto ja palvelutalous lisäävät
epätyypillisiä ja epäsosiaalisia (unsociable, unsocial) työaikoja.
Jälkiteollinen 24/7-yhteiskunta viittaa teollisen ajan vahvojen jaettujen aikajärjestysten haurastumiseen.
Teollisen työn ajan puitteistamat aikajärjestykset ovat institutionalisoituneet itsestään selviksi ja
huomaamattomiksi käytänteiksi ja rutiineiksi. Tällaisia vahvoja työaikainstituutioita ovat päivätyö kahdeksasta
neljään ja viisipäiväinen työviikko. Jälkiteollinen aikajärjestys muuttaa vakiintuneita työn ja vapaa-ajan
käytänteitä. On esitetty, että epätyypillistyvät työajat uhkaavat biologisia rytmejä ja hankaloittavat sosiaalista
kanssakäymistä.
Tutkimuksessa tarkastellaan ensin työaikojen ajoituksen muutosta. Kysymme, missä määrin työn ajoitus on
viimeisen parin vuosikymmenen aikana siirtynyt normaalityöajan – kahdeksasta neljään, maanantaista
perjantaihin – ulkopuolelle. Tarkastelu perustuu kolmen viimeisimmän ajankäyttöaineiston (1987–1988,
1999–2000 ja 2009–2010) analyysiin. Toinen tutkimuskysymys liittyy epäsosiaalisten työaikojen vaikutuksiin
perheiden ajankäyttöön. Tarkastelussa käytetään vuosien 1999–2000 ja 2009–2010 ajankäyttöaineistoista
muodostettua puolisoaineistoa. Puolisoaineisto mahdollistaa puolisoiden työtuntien ajoittumisen
yksityiskohtaisen tarkastelun. Kysymme, miten puolisoiden työaikojen epäsosiaalisuus on yhteydessä
vanhempien ja lasten ajankäyttöön sekä toisaalta perheen yhteiseen aikaan.
Palkansaajien työhön sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät euroopassa
Teemu Turunen, Helsingin yliopisto (tgturune@mappi.helsinki.fi)
Eurooppalaiset maat yrittävät vastata heikkenevän huoltosuhteen, kiristyvän kansainvälisen kilpailun ja
vallitsevan talouskriisin haasteisiin esimerkiksi pyrkimällä nostamaan väestön työllisyysastetta. Erääksi
kriittiseksi kysymykseksi nousee näin ollen palkansaajien ja muiden työntekijöiden sitoutuminen työhön.
Voidaan myös väittää, että itse työhön sitoutuminen on erityisen tärkeää nykyään esimerkiksi tiettyyn
organisaatioon sitoutumisen kustannuksella, koska harva organisaatio pystyy tarjoamaan elinikäisiä
työsuhteita. Tutkin tekeillä olevassa artikkelissani palkansaajien työhön sitoutumista sekä siihen yhteydessä
olevia yksilö- ja maatason tekijöitä. Aineistona käytän vuonna 2010 kerättyä European Social Surveyaineistoa (ESS) (N=26 maata). Menetelmänä tutkimuksessa käytetään pääasiassa monitasoanalyysiä.
Maatekijöiden osalta artikkelissa tutkitaan kulttuuristen, institutionaalisten ja maita kuvaavien taloudellisten
tekijöiden yhteyttä palkansaajien työhön sitoutumiseen. Artikkelissa mitataan kulttuurisia tekijöitä Schwartzin
(2007) arvoteorian kautta. Schwartzin arvoteoriaa operationalisoiva kysymyspatteristo (Human Values Scale)
sisältyy käytettyyn aineistoon. Schwartzin kulttuuriulottuvuuksista ainoastaan ”itsensäylittämis”-arvot
(esimerkiksi universalismi ja hyväntahtoisuus) olivat yhteydessä työhön sitoutumiseen, lisäten työhön
sitoutumista. Lähemmässä tarkastelussa ”itsensäylittämis”-arvojen yhteys työhön sitoutumiseen selittyi maan
taloudellisella tilanteella (BKT tai BKTL). Institutionaalisia tekijöitä tutkimuksessa mitattiin muuttujalla
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hyvinvointivaltion anteliaisuudesta. Muuttujan yhteys palkansaajien työhön sitoutumiseen oli yllättävän
heikko. Hyvinvointivaltion anteliaisuus, eli tulojen uudelleenjako, lisäsi tutkimuksessa työhön sitoutumista.
Ammattiliitojäsenyys suomessa ja sitä selittävät tekijät
Eero Rantala, Jyväskylän yliopisto (eero.j.rantala@student.jyu.fi)
Ammatillinen järjestäytyminen Suomessa on laskenut tasaisesti 1990-luvulta lähtien. Huippunsa
järjestäytyminen koki 1990-luvun puolessa välissä jolloin, laskentatavasta riippuen, järjestäytyminen oli noin
80 % luokkaa ja maailmanhuippua. 2010-luvun taitteeseen tultaessa järjestäytymisaste oli laskenut
kymmenellä prosentilla, ollen tuolloin noin 70 % tienoilla. Selvää laskua on siis tapahtunut vaikka OECD:n
tilastojen mukaan Suomi on vielä kuitenkin maailman kärkimaita ammatillisessa järjestäytymisessä
esimerkiksi muiden pohjoismaiden kanssa. Vaikka lukujen osalta tilanne ei indikoi vielä mitään
järjestäytymisen kriisiä Suomessa, antaa tilanne aihetta sen peruskysymyksen pohdinnalle, miksi liittoihin
kuulutaan Suomessa 2000-luvun alkupuolella.
Tätä kysymystä on pohdittu suomessa systemaattisesti lähinnä taloustieteissä. Tutkimuskohteena on ollut
järjestäytymisasteen
ajallinen
kehittyminen
makrotaloustieteellisestä
näkökulmasta
esimerkiksi
inflaatioasteen, ansioiden muutoksen ja työttömyyden suhteen. Samalla myös yksilöiden valintaa
mikrotaloustieteellisemmästä näkökulmasta on tutkittu. Eräs keskeinen edellisen tutkimussuuntauksen tulos
on että riippumattomien työttömyyskassojen ilmaantuminen Suomeen on nakertanut jäsenyyden ja
ansiosidonnaisen työttömyysturvan välistä yhteyttä ja vähentänyt motivaatiota jäseneksi hakeutumiselle.
Osalle ihmisistä on ollut rationaalisempaa valita riippumattoman työttömyyskassan jäsenyys
ammattiliittojäsenyyden sijaan. Ammattiliittojäsenyyden teemaan liittyvä systemaattinen empiirinen tutkimus
on ollut lähinnä taloustieteellisestä näkökulmasta lähtevää. Tämän takia myös muunlaiselle tutkimukselle on
tilausta.
Työryhmässä esiteltävä paperi on tutkimussuunnitelma viime syksynä alkaneeseen väitöskirjaprojektiin
liittyen. Väitöskirjassani tarkastelen ammattiliittojäsenyyttä ja erityisesti sitä, miksi ammattiliittoihon kuulutaan.
Tarkoituksenani on tehdä valmiiden kyselyaineistojen pohjalta selittävää analyysiä ammattiliittoihin
kuulumisesta ja testata erilaisia sosiologisessa, sosiaalipsykologisessa ja taloustieteellisessä
tutkimuskirjallisuudessa esiintyneitä hypoteeseja koskien jäsenyyden syntymisen mekanismeja. Tutkimus on
kvantitatiivinen, otteeltaan poikkileikkausasetelmaan perustuva. Kuitenkaan kvantitatiivisia analyysejä
täydentävien teemahaastattelujen mahdollisuutta ei ole poissuljettu projektin tässä vaiheessa.

26. USKONTOSOSIOLOGIA
Koordinaattorit: Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto (aini.linjakumpu@ulapland.fi) ja Johanna Hurtig, Helsingin
yliopisto (johanna.hurtig@ulapland.fi)
Työryhmässä pohditaan, miten uskonnollisuus rakentuu nyky-yhteiskunnassa; miten uskonnolliset yhteisöt,
liikkeet ja kirkot asemoituvat nykyiseen maailmaan. Millaisia ovat uskonnollisuuden ja uskonnollisen
yhteisöllisyyden kipukohdat ja toisaalta niiden vetovoima- ja tukipisteet? On myös kiinnostavaa tarkastella,
miten yksilö sijoittautuu uskonnollisiin kollektiiveihin. Mitä yksilön ja yhteisön rajapinnalla tapahtuu? Millaisia
ristiriitoja ja konflikteja tähän suhteeseen liittyy; millaisia mahdollisuuksia sosiaalisuuden, hengellisyyden ja
autonomisen vakaumuksellisuuden sekä ruumiillisuuden rakentumiselle on olemassa yhteisöissä, joiden
opetus säätelee vahvasti myös sitä, miten yksilö elää uskoaan todeksi omassa kehossaan?
ABSTRAKTIT:
Vertaileva tutkimus uskonnollisten organisaatioiden osuudesta
sosiaaliseen koheesioon Etelä-Afrikassa ja Pohjois- Euroopassa
Anna Juntunen & Elina Juntunen, Kirkkohallitus (anna.juntunen@helsinki.fi) (elina.juntunen@evl.fi)
Esittelemme juuri käynnistyneen tutkimushankkeen, jota kutsutaan nimellä YOMA (Youth at the margins: a
comparative study of the contribution of faith-based organisations to social cohesion in South Africa and
Nordic Europe). Kyseisessä projektissa tarkastellaan, kuinka uskonnolliset organisaatiot vaikuttavat
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syrjäytyneiden nuorten sosiaaliseen koheesioon niin Etelä-Afrikassa kuin Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.
Kansainvälinen YOMA -projekti käynnistyi syksyllä 2013. Nuorten syrjäytyminen on ollut viimeaikaisen
tutkimuksen kohteena Pohjoismaissa, mutta myös Etelä-Afrikassa. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa ääni
niille nuorille, jotka elävät syrjässä.
Projektin tavoitteensa on selvittää, kuinka uskonnolliset yhteisöt tukevat ja auttavat nuoria, 16 -24-vuotiaita
syrjäytyneitä. Tutkimuksessa käytämme laadullisia tutkimusmenetelmiä, kuten havainnointia ja haastattelua.
Suomen tapaustutkimus sijoittuu Lammin maaseutuyhteisöön. Vuoteen 2009 asti Lammi oli itsenäinen
kunta, kunnes se yhdistyi osaksi Hämeenlinnaa. Ennen yhdistymistä Lammilla asui noin 5500 asukasta.
Lammilla on vain muutamia nuorten parissa työskenteleviä yhteisöjä. Näitä ovat esimerkiksi urheiluseurat,
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, helluntaiseurakunta ja vapaakirkko. Kirkon sisällä toimivia
herätysliikkeitä Lammilla ovat muun muassa esikoislestadiolaisuus ja herännäisyys. Lisäksi Lammilla on
Hämeenlinnan kaupungin järjestämää nuorisotyötä. Tutkimukset osoittavat, että suurin osa suomalaisista
syrjäytyneistä nuorista on maaseudulla asuvia nuoria miehiä ja maahanmuuttajia. Tämän vuoksi Lammi
valikoitui Suomen tapaustutkimukseksi. Lammi voidaan luokitella maaseutuyhteisöksi ja lisäksi siellä sijaitsee
vuonna 2009 avattu vastaanottokeskus turvapaikanhakijoille. Vastaanottokeskuksessa on erityisesti sellaisia
nuoria, jotka ovat saapuneet Suomeen ilman vanhempiaan. Monikulttuurisuus on aiheuttanut Lammilla
ongelmia ja paikallisten ja ulkomaalaisten nuorten välillä on ollut ristiriitoja. Lammin valintaan Suomen
tapaustutkimukseksi vaikutti myös kuntaliitos ja sen tuomat muutokset.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen koheesio. Sosiaalista koheesiota on tutkittu niin
sosiologiassa, psykologiassa kuin terveystieteissä. Sosiaalinen koheesio voidaan nähdä dynaamisena
prosessina, joka vaikuttaa ryhmän keskinäiseen kiinteyteen ja yhtenäisyyteen. Sosiaaliseen koheesioon
kuuluu tunne kuulumisesta ja moraalikäsitykset. Kotimaisella tutkimuskentällä sosiaalinen koheesio on
korvattu usein sosiaalisen pääoman käsitteellä. Sosiaalinen pääoma voidaan nähdä yhtenä sosiaalisen
koheesion ulottuvuutena. Yoma -projektin kesto on kolme vuotta (vuodet 2013- 2016). Tällä hetkellä
rakennamme tutkimuksen teoreettista ja käsitteellistä taustaa. Empiirinen tutkimus alkaa syksyllä 2014.
Mikä pitää kiinni osallistumattomien yhteisössä? Kirkon passiiviset jäsenet tarkastelussa
Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskus (veli-matti.salminen@evl.fi)
Kirkkoa voidaan pitää kansallisvaltion tavoin Benedict Andersonin kuvaamana kuviteltuna yhteisönä
(imagined community), johon samastutaan ja kuulutaan, vaikka se on liian suuri kasvokkaiseen
vuorovaikutukseen. Kuvitellun yhteisön jäsenet kokevat abstraktia luottamusta yhteisöön, vaikka enemmistö
jäsenistä ei osallistu sen toimintaan. Esityksessäni lähestyn evankelis-luterilaista kirkkoa tällaisena
”osallistumattomien yhteisönä”. Tarkastelussani ovat toimintaan harvoin osallistuvat kirkon jäsenet.
Evankelis-luterilaisen kirkon toistaiseksi laajassa jäsenistössä toimintaan osallistuvien osuus on vähäinen.
Lähes puolet jäsenistä osallistuu kirkon toimintaan korkeintaan kerran vuodessa jos lainkaan. Toisaalta
monet haluavat osallistua, mutta eivät välttämättä seurakunnan tai muunkaan ”perinteisen” yhteisön
puitteissa. Institutionaalisen uskonnollisuuden jatkuvasti heikentyessä yhteisönmuodostuksen ongelmana on
kirkkoa kohtaan koetun luottamuksen ja kirkon jäsenyyden henkilökohtaisen merkityksen heikkeneminen.
Empiirinen analyysini perustuu Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2011 keräämään Gallup Ecclesiastica kyselyaineistoon (N=4930). Kirkon jäsenet on aineistossa ryhmitelty osallistumisaktiivisuuden perusteella, ja
tarkemmassa analyysissä ovat aatteellisiksi ja osallistumattomiksi nimetyt jäsenryhmät. Ne muodostavat
määrällisesti noin puolet kirkon jäsenkunnasta. Analyysi osoitti, että osallistujaryhmät ovat sisäisesti varsin
heterogeenisiä. Passiivisen osallistumisen ja ohuen kirkkosuhteen taustasyyt ovat hyvin erilaisia. Näin ollen
myös aatteellisten ja osallistumattomien jäsenten kiinnikkeet ja kontaktipinnat kirkkoon eriytyvät paljolti sen
mukaan, minkälaisista arvo-orientaatioista käsin asiaa tarkastellaan. Osalle aatteellisista jäsenistä pelkkä
kirkkoon kuuluminen ilman osallistumista merkitsee perinteeseen sitoutumista ja sen ylläpitämistä, osalle
yleisen humanitaarisen auttamistyön kannattamista. Passiiviseen osallistumiseen voi liittyä myös
uskonnollisesti väljä, löyhä sitoutuminen tai kriittinen ja uskontokielteisempi irrallisuus.
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Shalom Schwartzin arvoteoriaa hyödyntämällä passiiviset jäsenet voitiin jaotella tarkemmin erilaisiin arvo- tai
identiteettiryhmiin. Näin hahmottuivat kriittisten, avomielisten henkisten, kirkkomyönteisten ja perinteiden
vaalijoiden ryhmät. Jokaisella heistä tietyt arvot näyttäytyivät muita korostuneempina. Tämän analyysin
jatkokehittelyssä pohdin kullekin ryhmälle ominaisia arvoja ja niiden yhtymä- ja erkanemiskohtia kirkon
jäsenyyteen ja toimintaan nähden.
Empiirinen lähestymistapa sisäisesti jännitteisen yhteiskuntauskonnon tutkimukseen
Valdemar Kallunki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu & Helsingin yliopisto (valdemar.kallunki@helsinki.fi)
Yhteiskuntauskonto on kiistelty uskontososiologinen käsite, jolla voidaan selittää yhteiskunnan integraatiota
uskonnosta riippumattomasti tai funktionalistiseen uskontokäsitteeseen nojaten. Keskeinen ongelma on
vaikeus mitata ilmiötä empiirisesti. Useimmiten yhteiskuntauskontoa on lähestytty historiallisten
dokumenttien, puheiden, lehtiartikkeleiden tai muun laadullisen aineiston kautta (esim. Bellah 1972; Bellah &
Hammond 1980: Lampinen 1984; Reeh 2011). Huomattavasti harvinaisempia ovat olleet pyrkimykset
kvantitatiiviseen mittaamiseen (esim. Wimberley 1976; Flare & Larvic 2007).
Tässä esityksessä käsittelen empiiristä lähestymistapaa, joka korostaa yhteiskuntauskonnon sisäisesti
jännitteistä ja myös yhteiskunnalliseen muutokseen kytkeytyvää luonnetta. Tähänastisessa tutkimuksessa
ilmiön kvantitatiivinen tutkimus on perustunut yhteiskuntauskontoon liitettyjen symboleiden, rituaalien ja
uskomusten mittaamiseen. Tällöin yhteiskuntauskonto on näyttäytynyt staattisena, historiallisiin uskomuksiin
liittyvänä ilmiönä. Keskeisessä roolissa on ollut Bellahin tulkinta yhteiskuntauskonnosta, ei ilmiön
yhteiskuntaa integroiva funktio. Omassa lähestymistavassani lähtökohtana on yhteiskunnan enemmistöä
edustavaan kollektiiviin liittyvä integraatio. Ilmiön jännitteisyys tuodaan esiin tarkastelemalla kollektiivia
tukevaa integraatiota suhteessa oppositioissa toimivaan vähemmistöön.
Esityksen empiirinen esimerkki liittyy yleiseen asevelvollisuuteen, jossa varusmiespalvelus edustaa
kansalliseen kollektiiviin kytkeytyvää ryhmää ja siviilipalvelus vähemmistönäkökulmaa (Kallunki 2013).
Esityksessä keskitytään aiemmin raportoitujen tulosten sijasta empiirisen tarkastelun teoreettisiin merkityksiin.
Tulokset vahvistavat pohjoismaisessa tutkimuksessa esitetyn näkemyksen, jonka mukaan suomalainen
yhteiskuntauskonto on yhteydessä luterilaisuuteen. Samalla tulokset korostavat aiempaa enemmän ilmiön
maallisuutta. Sosiaalisten tekijöiden lisäksi myös järjestelmillä kuten työelämällä ja kirkolla instituutioina on
yhteiskuntauskonnollinen rooli. Esityksessä hyödynnetään vuoden 2011 alkupuoliskolla kerättyjä kyselyjä
902:lta tammikuussa palvelukseen astuneelta peruskoulutuskauden varusmieheltä ja 461:ltä helmi- ja
kesäkuun saapumiserissä palvelukseen astuneelta peruskoulutusjakson siviilipalvelusmieheltä. Lisäksi
täydentävänä aineistona käytetään marraskuun 2012 ja lokakuun 2013 välisenä aikana siviilipalvelusmiehille
toteutettua kyselyä, joka kattaa yhden vuoden kaikki siviilipalveluksen suorittaneet.
Seurakunnan ja kunnan yhteinen kasvatussihteeri
Anne-Maria Trygg – Jouttijärvi, Laukaan seurakunta (anne-maria.trygg-jouttijarvi@laukaasrk.fi)
Kirkkohallitus lähetti v.1996 evl. seurakuntiin virikevihkosen, koskien lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyön yhteistä
painopistettä Elämän Syrjästä Kiinni (1997–1998). Materiaali kannusti kehittämään lasten, nuorten ja perheiden
syrjäytymistä ehkäiseviä menetelmiä, samalla rohkaisten moniammatilliseen yhteistyöhön. Kirkon haaste 1990luvulla käynnisti prosessin, jossa evl. seurakunta ja kunta tekivät tavoitteellista hankeyhteistyötä, toteuttamalla
Elämän syrjästä kiinni –kouluprojektin 1997-1998 ja 1998-1999, Alis –projektin 1999-2001 sekä jatkohankkeen
2002-2003.
Srk:n ja kunnan yhteistyö jatkuin vv. 2004–2006 Nuorisokasvatus koulussa –hankkeena. Hankkeessa
vakiinnutettiin peruskouluun nuorisokasvatuksen ammatillinen toimenkuva. Hanketta ohjasivat kunnan ja
srk:n edustajien lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lapuan hiippakunnan sekä Kirkkohallituksen
edustajat. Hankkeen rahoittivat kunta, srk ja Kirkkohallitus. Vuonna 2006 Sosiaalikehitys Oy:ssä perehdyttiin
srk:n ja kunnan yhteistyöhön, jonka johdosta Sosiaalikehitys Oy tarjosi srk:lle Kumppanuussopimusta.
Sopimus edellytti, srk:n ja kunnan selvittävän vuoden 2007 aikana mahdollisuudet vakiinnuttaa kehittämistyö
esim. perustamalla yhteinen virka Nuorisokasvatus koulussa -toimintaan. Vastavuoroisesti Sosiaalikehitys
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Oy sitoutui korvaamaan srk:lle kunnan ja srk:n yhteisen työntekijän vuoden palkkamenot. Srk vastasi
yhteisen kehittämistyön taloushallinnosta. Srk:taan perustettiin vuoden 2008 alusta koulu- ja oppilaitostyön
kasvatussihteerin virka. Palkka- ja työainekuluista vastaa srk 60 %, kunnan osuus on 40 %. Kasvatussihteerin
toimenkuvan neljä ulottuvuutta ovat: Rippikoulutyö, pedagoginen kasvatusyhteistyö (sis. mm.
oppilashuollollisen toiminnan), koulutustoiminta (oppilaille, henkilökunnalle, kunnan ulkopuolinen
koulutustoiminta) sekä koulu- ja oppilaitostyön kehittäminen. Rippikoulutyötä lukuun ottamatta toiminta on
samanaikaisesti kunnan ja srk:n toimintaa.
Suunnitteilla oleva poikkitieteellinen (kasvatus, historia, sosiologia ja teologia) väitöstutkimus on lähtökohdiltaan
praktinen ja kontekstisidonnainen tapaustutkimus, joka ei tähtää yleistyksiin. Alustavia tavoitteita ovat: a)
dokumentoida srk:n ja kunnan hankeyhteistyö hyödyntäen muistitietotutkimuksen avulla kerättävää
kokemustietoa, yhdistämällä sitä instituutiotietoon. Miten edellytykset yhteistyölle luotiin ja mitä siltä odotettiin?
b) Kuvailla, vertailla, analysoida Nuorisokasvatus koulussa -toimintaa suhteessa kunnan ja srk:n
nuorisotyöhön, koulun kuratiiviseen ja psykologiseen työhön sekä sosiaalityöhön koulussa. Mitä on
Nuorisokasvatus koulussa -toiminta? Sekä c) analysoida, mitä kasvatussihteeri tekee (kuvaileva ja vertaileva
tapaustutkimus) suhteessa esim. koulukuraattorin, opinto-ohjaajan tai erityisopettajan palvelukuvaukseen.
Miten toimenkuva suhteutuu piispainkokouksen hyväksymään oppilaitostyön ydinkuvaukseen?
Lasten sosiaalistuminen uskonnolliseen yhteisöön ja hengellinen väkivalta
Aini Linjakumpu, Lapin yliopisto (Aini.Linjakumpu@ulapland.fi)
Uskonnollisuuden ja hengellisyyden merkitys yksilölle on moniulotteinen. Yhtäältä se tuottaa vahvoja
myönteisiä kokemuksia, antaa turvaa ja luottamusta niin nykyisyydelle kuin tulevaisuudellekin.
Uskonnollisissa yhteisöissä voidaan kokea jäsenten kesken yhteisen päämäärän ja elämänkäsitysten
tiivistämää sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Toisaalta uskonto ja uskonnollinen yhteisöllisyys tuottavat
yhdenmukaisuuden painetta, johon sisältyy riski vallankäytön totalisoitumiseen ja väärinkäyttöön.
Nämä piirteet voivat tuottaa ristiriitoja yksilön ja yhteisön sekä yhteisön ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin.
Uskonnolliset yhteisöt, liikkeet ja organisaatiot puolestaan tasapainottelevat monien sisäisten ja ulkoisten
vaatimusten kanssa. Uskonnollisten kollektiivien tulee ylläpitää uskonnollisiin normeihin perustuvaa
yhteisöllisyyttä, mutta samalla ne joutuvat kamppailemaan jäsenistään yhteiskunnan sekularisoitumisen ja
yksilöitymisen kehitystä vastaan. Yhteiskunta eri toimijoineen osallistuu monin tavoin keskusteluihin
uskontojen ja uskonnollisten yhteisöjen toimintakäytännöistä ja rakenteista: mikä nähdään suotavana ja
mitkä asiat näyttäytyvät ongelmallisina. Uskonnon kollektiivinen kokeminen on monille ihmisille välttämätön
osa omaa hengellisyyttä, mutta samalla se altistaa ongelmille, joiden tarkastelu myös hengellisen
merkitysjärjestelmän ulkopuolelta on tärkeää.
Lestadiolaisuus Lapin kunnallispolitiikassa
Tapio Nykänen, Lapin yliopisto, (Tapio.Nykanen@ulapland.fi):
Tutkimukseni käsittelee vanhoillislestadiolaisten verkostojen merkitystä Lapin kunnallispolitiikassa.
Lestadiolaiset ovat perinteisesti kannattaneet oikeistopuolueita, erityisesti Keskustaa sekä Kokoomusta.
Erityisesti Etelä-Lapin kunnissa Keskustalla on ollut vuosikymmeniä hallitseva asema, joissain tapauksissa
yksinkertainen enemmistö. Millainen rooli vanhoillislestadiolaisilla on tarkemmin sanoen kunnallispolitiikassa
ollut? Ovatko he kyenneet esimerkiksi johtamaan koko Keskustan ja siten kunnanvaltuuston toimintaa
tapauksissa, joissa lestadiolaisedustajia on ollut Keskustan riveissä huomattavan paljon? Onko edustajien
toimintaa ohjailtu rauhanyhdistyksiltä käsin? Mitä merkitsee Uusi Rovaniemi-paikallislehdessä syksyllä 2013
ollut luonnehdinta, jonka mukaan vanhoillislestadiolainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja "käyttää
lestadiolaisten valtaa politiikassa"? Ovatko lestadiolaiset epävirallinen poliittinen liike, jolla on
lestadiolaiskuntien politiikassa selvä profiili ja keinot kanavoida joukkovoimaa poliittiseen päätöksentekoon?
Vai viittaako lausuma siihen, että lestadiolainen poliitikko voi olla varma asemastaan, koska hän saa
jokaisissa vaaleissa riittävästi kannatusta, jotta saa vahvan mandaatin jatkaa keskeisenä vaikuttajana?
Pyrin tutkimuksessani purkamaan ja erittelemään sitä monipuolista kertomusten kenttää, joka lestadiolaisten
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kunnallispoliittiseen vaikutukseen liittyy ja hahmottelemaan samalla lestadiolaisverkostojen tosiasiallista
merkitystä lappilaisessa ja pohjanmaalaisessa kunnallispolitiikassa. Toissijaisesti tutkin tarinoita, joita liitetään
lestadiolaisten poliitikkojen ja lestadiolaisten yritysten välisiin suhteisiin. Kuinka läheisesti lestadiolainen
poliittinen valta ja elinkeinoelämä ovat kytkeytyneet toisiinsa? Miten kytköksiä voidaan todentaa? Toistuvatko
narratiiveissa rakenteet, joiden avulla olisi mahdollista jäljittää toiminnan yleisiä piirteitä?
Tutkimukseni empiirisenä kohteena ovat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin vahvat lestadiolaiskunnat eli
Rovaniemi, Keminmaa, Ranua, Posio, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Oulu, Kempele, Ylivieska,
Lumijoki, Liminka ym. Kerään aineistoni muun muassa haastatteluin ja julkisen kirjoituspyynnön avulla.
Tarkoitukseni on kerätä narratiiveja lestadiolaisesta politiikasta ja toisaalta politiikan ja elinkeinoelämän
suhteista sekä lestadiolaisilta itseltään että muilta asiaa tuntevilta. Tavoitteenani on muodostaa
kertomuksista laajempi kuva, josta piirtyy esiin yleisiä suhdeverkostoihin liittyviä piirteitä. Työ muodostaa
luontevan jatkumon väitöskirjalleni (Nykänen 2012) ja vuonna 2013 yhdessä Mika Luoma-ahon kanssa
toimittamalleni Poliittinen lestadiolaisuus-teokselle (Nykänen & Luoma-aho). Teoreettisena kehyksenä
työssäni toimivat verkostopolitiikan teoriat sekä lestadiolaisuuden sisäiseen käsitejärjestelmään liittyvä
teoretisointi. Tutkimukseni on lähtökohdiltaan yhteiskuntatieteellinen, mutta käyn artikkeleissani
vuoropuhelua myös kirkkohistorian ja dogmatiikan kanssa. Tavoitteeni on analysoida myös kristinuskon ja
lestadiolaisuuden uskonnollisia näkemyksiä sikäli kuin ne liittyvät suoraan empiiriseen tutkimusongelmaan.
Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen jäsenten toimijuus muutoksessa
Johanna Hurtig, Helsingin yliopisto (Johanna.Hurtig@helsinki.fi)
Tutkimus- ja kokemustieto on tuonut esiin vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen opetuksen vaiettuja
seurauksia. Niiden julkinen käsittely on synnyttänyt keskustelua ja muuttanut liikkeen sisäisiä suhteita.
Muuttuva tilanne herättää kiinnostuksen jäsenten toimijuutta kohtaan. Tarkastelen esityksessäni liikkeen
jäsenten, miesten ja naisten valintoja toimijuuden käsitteen kautta. Keskeisinä ulottuvuuksina näen
moraalisen arvioinnin sekä suhteen tietoon ja jatkuvuuteen. Pyrin sensitiivisyyteen toimijuuden
hahmottamisessa. Aktiivinen ja julkisesti kantaaottava jäsen on helppo nähdä toimijana, mutta myös
vetäytyvä ja tilannetta tarkkaileva jäsen on toimija.
Aineisto on muodostunut etnografisesta kentällä olosta, eli edellisen tutkimushankkeessa kertyneestä
oheisviestinnästä. Aineisto käsittää puhelinkeskusteluja, viestejä ja sähköposteja. Olen valinnut tarkempaan
analyysiin ne, jotka eivät liity väkivaltakokemuksiin, vaan yhteisön tilanteeseen ja kertojan omaan toimintaan
siinä. Kysyn: millaisia toimimisen tapoja nykytilanne on nostamassa esiin? Millaiset toimijuuden tavat
määrittyvät yhteisön jäsenten näkemyksissä moraalisesti tavoiteltaviksi?
Jäsennän toimijuuden variaatioita, katsoen, miten valinnat tapahtuvat ja millaisia argumentteja yksilöt
hyödyntävät toiminnallisissa valinnoissaan. Liikkeen nykytilanne haastaa uudenlaiseen moraaliseen
toimijuuteen. Valintoja muovaavat hengellisesti määrittyvä yhteisöllisyys, henkilökohtaiset näkemykset
ajankohtaisista keskusteluaiheista ja tuotetusta tiedosta sekä muotoutumassa oleva näkemys omasta
eettisestä vastuusta yhteisön jäsenenä. Näiden suhde ei ole yksiselitteinen. Henkilökohtaisuus, yhteisöllisyys
ja näkemys moraalisesta toimijuudesta kietoutuvat ja yhdistyvät toisiinsa.
Osalle jäsenistä eettinen vastuu on yhteisöllisen jatkuvuuden ja opin muuttumattomuuden säilyttämistä sekä
epäkohtien julkisen käsittelyn tuottamien vaurioiden yhteisöllistä korjaamista. Toisille moraalinen toimijuus on
keskustelun käymistä epäkohdista. Näiden kahden väliin sijoittuu toiminnallisia variaatioita, joissa moraalinen
arviointi on eri syistä vaikeaa. Erilaisia toimijuuden tapoja yhdistää sitoutuminen yhteisöön ja
henkilökohtaiseen uskoon. Myös yhteisöstä lähteminen voidaan perustella moraaliseen toimijuuteen ja
henkilökohtaiseen uskoon kasvamisena.
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