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Ajankäyttö ja aikakäsitykset
Koordinaattorit: Dosentti Anu-Hanna Anttila ja VTT Minna Ylikännö (minna.ylikanno(at)kela.fi ,
anantti(at)utu.fi)
“Aika on rahan rinnalla resurssi, jolla on sekä kansantaloudellista merkitystä että
hyvinvointitutkimuksellista painoarvoa. Ajankäytön tutkimus vastaa elämäntapaan, yksilöiden ja perheiden
toiminnan järjestymiseen sekä hyvinvoinnin rakentumiseen liittyviin kysymyksiin. Ajankäytön ja -vieton
problematiikka tuottaa myös kiinnostavia teoreettisia avauksia ja käsitteellistämisen tapoja: esimerkiksi
puhutaan uudesta aikaregiimistä, globaalin tietoyhteiskunnan aikajärjestyksestä. Vaikka
ajankäyttötutkimukset osoittavat, että aikaa vietetään myös jouten, määrittävät sekä julkista keskustelua
että tutkimusta vahvasti sellaiset käsitteet kuin aikapula ja downshifting.”

Anu-Hanna Anttila (TY)- Joutenolo ja ei-minkään tekeminen toimintana
Palkallinen työ on vahva ohjaava normi, jonka perusteella niin päivittäinen ajankäyttö kuin pidempi
elämänkulku rakentuvat. Lähinnä tästä johtuen päivänkulun rakentuminen joutenolon ja ei-minkään
tekemisen varaan ovat toimintaa, jotka joko unohtuvat tai joita ei haluta esitellä. Kuitenkin työttömän
joutenolo ja vajaata työviikkoa tekevän työn jälkeinen vapaa-aika ei-minkään tekemisineen ovat toimintaa
siinä, missä muukin. Joutenolo on kokonaisvaltaisempi olotila ja liittyy luokkatapaisuuteen. Ei-minkään
tekeminen taas on oleilua, odottamista, jonottamista ja tuumiskelua. Monesti kyse on vain tauosta muun
tekemisen joukossa ja ”ajasta itselle”. Tämä kaikki näkyy ajankäyttöaineistoissa, joiden avulla olen
tarkastellut joutenoloa ja ei-minkään tekemistä – ei siis joutilaisuutta ja mitääntekemättömyyttä –
toimintana. Olen analysoinut sisällönanalyysin ja kehittelemäni laadullisen menetelmän avulla
ajankäyttöpäiväkirjoja autoetnografioina. Suomen osalta olen hyödyntänyt Tilastokeskuksen
ajankäyttöaineistoja (vuosilta 1999–2000 ja 2009–2010). Niiden ohella olen myös analysoinut Social Science
Research Councilin keräämiä Iso-Britanniaa koskevaa aineistoa (vuosilta 1983–1984). Analyysissa olen
keskittynyt palkansaajaperheiden autoetnografioihin, päiväkirjamerkintoihin ja itsearvioihin.
Samankaltaisen elämäntilanteen ja päivänkulun perusteella olen rakentanut joutenolon ja ei-minkään
tekemisen tyyppejä. Lisäksi nosta esiin sisällönanalyysin avulla löytämiäni ei-minkään tekemisen tapoja ja
kuvauksia.

Riitta Hanifi (Tilastokeskus)- Miten tutkia vapaa-aikaa Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen avulla?
Erityisesti angloamerikkalaisessa tutkimusperinteessä empiirinen vapaa-ajan tutkimus on perustunut
laajojen väestötutkimusten tietoihin vapaa-ajan käytöstä. Koska vapaa-aika on perinteisesti ollut
käsitteellisesti alisteinen työlle, se on usein tullut tulkituksi vähemmän tärkeäksi elämänalueeksi. Kuitenkin
vapaa-aika on huomattavan tärkeäksi koettu elämänalue, ja koettu tärkeys on jatkuvasti lisääntynyt. Tämä
kertoo yhteiskunnallisesta muutoksesta, samoin kuin tämän muutoksen tutkimisen merkityksellisyydestä.
Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksessa vapaa-aika määritellään ajaksi, joka vuorokaudesta jää jäljelle,
kun ruokailuun, nukkumiseen ja muihin henkilökohtaisiin tarpeisiin, ansio- ja kotityöhön sekä päätoimiseen
opiskeluun käytetty aika on vähennetty. Vapaa-ajan määrä on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien yhteensä
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kaksi tuntia viikossa. Vapaa-ajan määrä ei ole kuitenkaan lisääntynyt samalla tavoin kaikilla väestöryhmillä.
Erityisesti koulutustaso vaikuttaa merkittävästi vapaa-ajan määrään.Vapaa-ajan määrän lisäksi esityksessä
kuvataan vapaa-ajan käyttöä ja siinä tapahtuneita muutoksia viimeisen 20 vuoden aikana. Näitä muutoksia
on ajankäyttötutkimuksessa selvitetty sekä päiväkirja- että haastattelutietojen pohjalta.
Päiväkirjamenetelmällä saadaan tarkkaa tietoa päivittäisestä ajankäytöstä. Kaikki vapaa-ajan harrastukset
eivät kuitenkaan ole päivittäisiä. Päiväkirjaa toimivampi tutkimusmenetelmä on tällöin haastattelu.
Esityksessä pohditaan myös, tuottavatko päiväkirja- ja haastattelumenetelmä toisistaan poikkeavan kuvan
vapaa-ajan muutoksista.

Jenni Kuoppa (Aalto-yliopisto)- Laadullisen ajan ja rytmien rakentuminen ja kokemukset kävelyssä
Kävelyyn soveltuvien ja houkuttelevien ympäristöjen nähdään parantavan elämänlaatua ja lisäävän
hyvinvointia kaupungeissa. Tutkimuksessa analysoin kävelyn arkikäytäntöjä ja kävelijöiden kokemuksia
niiden ajallisessa kontekstissa pohtien, millaisia perusteita ja ehtoja tälle kävelyn lupaukselle on. Toisaalta
kysyn, millaisia erityisiä aikatiloja kävely tuottaa, tai kävellen tuotetaan, arkeen ja kuinka kävelijät käyttävät
aikaa. Tarkastelen kävelyn laadullisen ajan ja rytmien rakentumista ja kokemuksia. Pohdin tutkimuksessa
arjen ja kokemuksen moniaikaisuutta (Szerszynski 2002; Karjalainen 2004, 62) ja erityisesti kävelyn
merkityksien kietoutumista elämänkulkuun ja -vaiheisiin. Tutkimus perustuu
kävelyhaastattelumenetelmällä (esim. Jokinen ym. 2010) kerättyyn aineistoon. Tutkimus osoittaa, kuinka
kävelijät aikaa taktisesti hyödyntäen tuottavat itselleen kävelyyn kytkeytyviä kokemuksia ja
mahdollisuuksia. Kävely ei ole kaupungin fyysisen muodon ja sen suunnittelun instituutioiden tuottamien
mahdollisuuksien passiivista kuluttamista, vaan kävelijän ja ympäristön aktiivinen vuorovaikutus muovaa
molempia osapuolia. Haastatteluaineisto tuo esiin tapoja, joilla kävely kietoutuu haastateltavien
pyrkimyksiin vaikuttaa tulevaisuuden hyvinvointiinsa. Näyttää, että kävelyn kautta asukkaat voivat rikastaa
arkeaan ja tuottaa hyvinvointiaan. Eri aikahorisonteissa liikkuva tarkastelu osoittaa heidän aktiivisuutensa
ja toimijuutensa mutta toisaalta myös kävelyyn liittyvien toiveiden ja pyrkimysten moninaisuuden sekä
mahdollisuuksien ja toimijuuden epätasaisen jakautumisen. Sosiomateriaaliset olosuhteet eivät aina tue
kävelijän pyrkimyksiä.

Petri Paju (Ammattiliitto Pro)- Työajat ja talouskasvun vastaiset asenteet
Yksityisen sektorin toimihenkilöt tekevät keskimäärin 3 tuntia viikossa yli normaalin 37.5 tunnin työajan.
Osa ylityöajasta on harmaata ylityötä, jota työnantaja ei korvaa. Puhdasta vapaa-aikaa jäsenillä on 3.5-5
h/vrk sukupuolesta ja iästä riippuen. Pahiten työ- ja vapaa-aika häiriytyvät työnjohtotason
esimiestehtävissä. Esimerkiksi kiinteistöpalvelualan esimiehet tekevät keskimäärin 48-tuntista työviikkoa.
Jäsenten mielestä ihanteellinen työviikko olisi keskimäärin 35 h/vko. Erilaisten vastuiden ja velvoitteiden
suorittaminen muodostaa n. 15 prosenttia vuorokauden ajankäytöstä. Jäsenet kokevat olevansa uupuneita
työstä, vapaa-ajalle tullaan huvennein energiavarastoin ja nukkuminen on vain 60 prosenttisesti riittävää.
Noin 70 prosenttia keskituloisesta toimihenkilöjoukosta ottaisi mieluummin lisää vapaita kuin
palkankorotusta. Suuri enemmistö jäsenistöstä vastustaa puhdasta kapitalismia ja työelämästä
irtiottohalut eri syistä ovat puolivahvoja. Myös yksinkertaiselle ja ei-ylelliselle elämänmuodolle on selkeää
jalansijaa. Lisäksi alueiden ylikansoittamiseen suhtaudutaan varsin kielteisesti, joten toimihenkilöiden
voidaan tulkita puoltavan kulutuksen vähentämistä ja väestönkasvun hillitsemistä. Toisaalta jäsenet
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kokevat työllistymismahdollisuutensa melko heikoiksi ja työpaikoilla työyhteisön jäsenten välillä on
voimakas keskinäinen kilpailu. Jäsenistöllä on voimakas halu sitoutua samaan työantajaan ja työntekoa
pidetään suuresti kunnia-asiana ja työn välttelyä vääryytenä muita kohtaan. Suurimpana tulevaisuuden
uhkana nähdään työpaikkojen siirtyminen ulkomaille ja työttömyyden kasvu, mikä vähentää haluja
erityisesti elämiseen maaseudulla yksinkertaisessa omavaraistaloudessa. Työllistymiseen liittyvät pelot ja
taloudellisen toimeentulon riittävyys lienee merkittävä estetekijä työajan lyhentymiselle.

Hannu Pääkkönen (Tilastokeskus)- Ajankäyttö ja sen tutkimus Suomessa
Ajankäyttötutkimus on päiväkirjamenetelmään perustuva tutkimusala, jolla tutkitaan ihmisten kaikkia
toimintoja tietyn ajan, yleensä vuorokauden, aikana. Aikaa käytetään mittarina, jolla saadaan tarkkaa ja
monipuolista tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Ajankäyttötutkimukset saivat alkunsa työväestön elinoloja
kuvaavista sosiaalitutkimuksista viime vuosisadan alussa. Nykyään ajankäyttötutkimusten merkitys
keskeisenä väestön elinoloja, elämänlaatua ja hyvinvointia kuvaavien mittareiden lähteenä on tunnustettu
laajalti (esim. Stiglitz, Sen & Fitoussi 2009). Tilastokeskus on tehnyt koko maan kattavia
ajankäyttötutkimuksia vuodesta 1979 lähtien neljä kertaa noin kymmenen vuoden välein. Uusin tutkimus
on vuosilta 2009–2010. Kaksi viimeisintä ajankäyttötutkimusta on toteutettu yhtenäisten eurooppalaisten
ohjeiden mukaisesti. Parikymmentä Euroopan maata osallistuu harmonisoidun ajankäyttötutkimuksen
toiselle kierrokselle vuosina 2008–2013. Ajankäyttötiedot kerätään päiväkirjojen avulla.
Päiväkirjamenetelmä sopii hyvin päivittäisten toimintojen tutkimiseen. Harvinaisemmista toiminnoista
suurilla otoksilla tehtävät ja koko vuoden kattavat ajankäyttötutkimukset antavat väestötasoista tietoa.
Uusimmat ajankäyttöä koskevat tiedot kerättiin huhtikuun 2009 ja toukokuun 2010 välisenä aikana.
Päiväkirjaa piti 3 795 henkeä kahden päivän ajan. Kaikkiaan aineistossa on 7 480 tutkimuspäivää. Kahden
viimeisimmän tutkimuksen aineistot on kerätty Eurostatin suositusten mukaisesti kotitalouksittain. Kaksi
ensimmäistä tutkimusta perustuivat yksilöotoksiin. Alustuksessa esitellään Tilastokeskuksen
ajankäyttötutkimuksen tiedonkeruuta ja aineistoa sekä esitetään keskeisimmät tulokset ajankäytön
muutoksista Suomessa viime vuosikymmeninä

Tiina Saari (TaY) - Tietotyön työaika – kiireen ihannoinnista kohti normaalityöaikaa?
Kiire, ylityöt ja aikapaineet tuntuvat kuuluvan jo erottamattomana osana nykyajan työelämään. Etenkin
tietotyöläiset tekevät töitä yhä kiihtyvällä tahdilla. Tietotyön aikapaineet voivat osittain johtua työn
luonteesta, joka tekee työstä vaikeasti hallittavaa ja ennakoitavaa. Tietotyön arkipäivä on täynnä muuttuvia
tehtäviä, kiristyviä aikatauluja ja keskeytyksiä, joten työn kestoa on vaikeaa tai jopa mahdotonta ennakoida.
Esityksessäni tarkastelen työaikaa ja sen kontrollointia tietotyössä. Kysyn miten tietotyön työaikaa
hallitaan, ja kenen nähdään olevan vastuussa työajan rajoista: onko vastuu työntekijällä itsellään vai
esimiehillä, entä mikä on organisaatiokulttuurin osuus? Tutkimuksen aineistona on
teemahaastatteluaineistoa kahdesta suomalaisesta tietotyöorganisaatiosta (N= 19) ja tutkimusmetodina
sisällönanalyysi. Tutkituissa tietotyöorganisaatiossa pyritään aktiivisesti luomaan työaikakulttuuria joka ei
ihannoi ylitöitä, vaikka käytännössä työajat venyvät ja ylityötäkin tehdään. Ylityöt johtuvat paitsi
yksinkertaisesti työn määrästä, myös yksilöllisestä työtavasta ja joustojen käyttämisestä. Normaalityöaika
on kuitenkin julkilausuttu tavoite ja ihanne, jonka uskotaan myös edistävän työhyvinvointia. Osa
haastatelluista näkee vastuun työajan rajaamisesta kuuluvan ensisijaisesti työntekijöille itselleen, koska
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tietotyöhön kuuluu olennaisena osana autonomisuus, joka ulottuu myös työaikoihin. Jatkuvat ylityöt
nähdään siten tehottomuutena tai jopa merkkinä työntekijän huonosta organisointikyvystä. Osa taas
vyöryttää rajaamisen vastuun esimiehille, joiden tulisi puolustaa työntekijöitään liialliselta kuormitukselta ja
jakaa työt tasapuolisesti. Kuitenkin juuri tietotyön itsenäisen luonteen takia esimiehet eivät välttämättä ole
edes tietoisia kunkin työntekijän todellisesta työkuormituksesta, mikä tekee kiireeseen puuttumisen
hankalaksi.

Harri Sarpavaara (TaY)- Viikonlopun merkityksellistäminen päihdeongelmaisten muutospuheessa
Syksyllä 2011 käynnistyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa viisivuotisessa tutkimusprojektissa
”Päihdeongelmaisten motivointi muutokseen – Semioottisia näkökulmia asiakkaan ja työntekijän väliseen
vuorovaikutukseen” tarkastellaan vuorovaikutusta kriminaalihuollon motivoivissa päihdekeskusteluissa
semioottisen tutkimuksen keinoin. Charles Sanders Peircen merkkiteoriaa soveltamalla projektissa pyritään
tuottamaan uutta tietoa toimivan ja asiakasta motivoivan päihdehoidon perusmekanismeista. Alustuksessa
keskitytään tutkimuksen yhteen osa-alueeseen: asiakkaan muutospuheen kulttuuriseen ulottuvuuteen
josta nostetaan tarkasteltavaksi viikonloppua ja sen viettoa koskeva puhe. Millaisia merkityksiä viikonloppu
saa asiakkaiden puheessa? Mitä viikonloppu merkitsee asiakkaiden muutosmotivaation suhteen? Näitä
ajan- ja päihteidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä valotetaan esityksessä semioottisen analyysin ja
aineistoesimerkkien avulla.

Minna Ylikännö (Kela)- Aikaköyhyys – todellista aikapulaa vai itse aiheutettua kiirettä?
Aikaköyhyys on käsite, jonka käyttö on enemmän tai vähemmän vakiintunut ajankäyttötutkimukseen.
Käsitteen käyttö on kuitenkin hyvin epämääräistä. Tutkimuksessa voidaan rinnastaa aikaköyhyys (time
poverty), aikapula ja ajan niukkuus (time squeeze, time pressure, time crunch), vaikka köyhyys, pula ja
niukkuus käsitteinä kuvaavat eri asioita. Usein ei myöskään tehdä eroa sille, onko kyse todellisesta ajan
niukkuudesta vai kiireestä, joka helpottaisi erilaisilla ajankäytön valinnoilla. Määritelmällisesti köyhyyteen
liittyy aina vaihtoehdottomuus. Köyhällä ei ole ainakaan pikaista vaihtoehtoa omalle taloudelliselle huonoosaisuudelleen. Tällöin aikaköyhyys määrittyisi osaltaan siten, että vaihtoehtoa ajankäytölle ei ainakaan
lyhyellä aikavälillä ole. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on todellinen aikaköyhyys. Tilastokeskuksen
vuonna 2010 keräämän ajankäyttöaineiston avulla tarkastellaan työssäkäyntiä, vapaa-aikaa ja näiden
jakautumista. Tavoitteena on tarjota tulevalle tutkimukselle nykyistä koherentimpi aikaköyhyyden käsite.
Keskeinen kysymys on, ovatko kaikki aikapulasta tai kiireestä kärsivät aikaköyhiä. Tulokset osoittavat, että
kiireisellä henkilöllä ei välttämättä ole pulaa vapaa-ajasta, eikä ajastaan köyhä välttämättä koe olevansa
kiireinen. Aikaköyhyyttä ei siten pidä lähestyä subjektiivisen kiireen kokemisen kautta, vaan muilla
mittareilla. Yksi tällainen voisi olla ajallisen deprivaation mittari: tällöin määriteltäisiin se, mistä
välttämättömiksi katsotuista ajankäytön toiminnoista joudutaan vastentahtoisesti luopumaan ajan
puutteen vuoksi.
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Arjen hyvinvointi ja sen kuvaaminen
Koordinaattorit: Ritva Engeström ja Jouko Kajanoja (ritva.engestrom(at)helsinki.fi,
jouko.kajanoja(at)emmapalvelut.fi)
“Hyvinvointia on kuvattu monenlaisin mittarein bruttokansantuotteesta erilaisiin elinolojen mittareihin ja
laajojen onnellisuuskyselyjen tuloksiin. Työryhmässä pureudumme sellaisiin lähestymistapoihin, joissa
lähtökohtana ovat ihmisten arkielämän kokemukset ja niihin vaikuttavat tekijät.”

Olli Kangas- Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa – maahanmuuttajien onnellisuus ja tyytyväisyys
elämäänsä eri hyvinvointiregiimeissä
Kaikkina aikoina ihmiset ovat lähteneet etsimään onneaan satumaasta, aavan meren tuolta puolen.
Tyytymättömyys oman maan oloihin ja lupaus paremmasta on houkutellut kymmeniä miljoonia ihmisiä
muuttamaan maataan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää maahanmuuttajien tyytyväisyyttä
elämäänsä. Aineistona käytetään European Social Surveyn (ESS) viittä aaltoa. ESS aineisto on kerätty
vuosina 2002, 2004, 2006, 2008 ja 2010. Tutkimuksessa aallot yhdistetään. Tuloksena on 33 maan ja
228621 tapauksen aineisto, joka sallii suhteellisen yksityiskohtaiset tarkastelut. Esimerkiksi kustakin
Pohjoismaasta on noin 10 000 havaintoa. Tarkastelu perustuu kuitenkin hyvinvointiregiimeihin:
Pohjoismaat, Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa, Anglomaat, Itä-Europpaa ja muut. Päätulos on, että
maahanmuuttajat tulivatpa he mistä muusta regiimistä tahansa ovat tyytyväisimpiä Pohjoismaissa.
Poikkeuksena ovat Pohjoismaalaiset maahanmuuttajat, jotka ovat tyytyväisempiä Keski-Euroopassa kuin
jossain toisessa Pohjoismaassa. Aglo-amerikkalaisista maista muuttaneet ovat niin ikään tyytyväisempiä
Keski-Euroopassa kuin Pohjoismaissa. Kaikista muista maaryhmistä muuttaneet ovat onnellisimpia
Pohjoismaissa. Pohjoismaiset maahanmuuttajat tapaavat olla muista maista muuttaneita onnellisimpia
asuivatpa he missä regiimissä tahansa. Poikkeuksen muodostaa regiimi ”muut”, joissa pohjoismaiset
maahanmuuttajat ovat muita tyytymättömimpiä. Tyytyväisimpiä kaikissa regiimeissä ovat sellaiset
maahanmuuttajat, jotka elävät ansiotuloilla (palkka- tai yrittäjätulo). Poikkeuksena ovat Keski-Euroopassa
eläkkeellä tai työttömyyskorvauksella elävät, jotka ovat kyseisen regiimin onnellisimpia.
Kaiken kaikkiaan maahanmuutto näyttää vaikuttavan ihmisten tyytyväisyyteen. Mutta ennen muuta
tärkeätä näyttää olevan se, minkä aavan meren tuolle puolen muuttaa ja mikä on se satumaa, johon päätyy
asumaan.
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Marjo Pulliainen & Aija Kettunen & Ismo Linnosmaa- Pitkäaikaishoivan vaikutusten mittaaminen
Kunnissa joudutaan jatkuvasti pohtimaan palvelutuotannon tehokkuutta. Tällöin on syytä tarkastella sekä
resurssien käytöstä aiheutuvia kustannuksia että palveluilla aikaansaatavia vaikutuksia.
Esityksessä kuvataan pitkäaikaishoivan vaikutusten arviointia. Englannissa on tähän tarkoitukseen kehitetty
mittari (ASCOT), jota on testattu Suomessa. Mittari pyrkii tuomaan esille hoivapalvelulla aikaansaatavaa
muutosta hoivaan liittyvässä elämänlaadussa. Hoivaan liittyvän elämänlaadun osa-alueina mittarissa ovat
seuraavat: Missä määrin hoivaa vastaanottava henkilö 1) voi olla sen näköinen ja niin puhdas kuin haluaa,
2) saa mieleistään ruokaa ja juomaa, riittävästi ja sopivaan aikaan, 3) tuntee olonsa turvalliseksi, 4) kokee
kotinsa/huoneensa siistiksi ja viihtyisäksi, 5) kokee voivansa olla tekemisissä ihmisten kanssa, 6) voi tehdä
asioita tai antaa jonkun muun tehdä puolestaan niin kuin haluaa ja silloin kuin haluat, 7) voin tehdä
itselleen tärkeitä tai mieluisia asioita (mielekäs tekeminen) ja 8) kokee tulevansa kohdelluksi arvostavasti.
Hoivalla aikaansaatu vaikutus elämänlaatuun on sitä parempi, mitä enemmän ihmisellä on mahdollisuus
sellaiseen toiminnan tasoon, jota hän itse pitää hyvänä (capability).
Mittaaminen perustuu kyselyhin, haastatteluihin, havainnointiin ja näiden yhdistelmiin kohderyhmästä
riippuen. Mittaamistapaa testattiin vuonna 2011 kotihoidon ja hoivakotiasiakkaille Pieksämäellä ja
Mikkelissä sekä hoivakotiasiakkaille Helsingissä. Keväällä 2012 mittaamistapaa testataan kehitysvammaisille
asumispalveluasiakkaille.
Tähänastisen kokemusten perusteella ASCOT-mittari vaikuttaa - haasteistaan huolimatta - lupaavalta
tavalta saada näkyville pitkäaikaishoivan vaikutuksia.

Leena Viinamäki & Asko Suikkanen- Hyvinvointibarometrit hyvinvointitiedon tuottamisessa
Pohdimme puheenvuorossamme hyvinvointibarometrien roolia hyvinvointitiedon tuottamisessa.
Puheenvuoron taustalla on Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen
toteuttama (1.9.2011–31.12.2013) ESR-rahoitteinen Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hanke. Pohjoisen
hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun toteuttamisvastuulla on
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hyvinvointibarometriosio. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on toteuttanut hyvinvointibarometrin KemiTornion seutukunnassa vuosina 2003 (Savikuja & Tissari 2004) ja 2005 (Saari & Viinamäki 2006) ja PohjoisLapin seutukunnassa vuonna 2007 (Viinamäki toim. 2007) sekä Utsjoen hyvinvointiselonteon (Viinamäki
toim. 2011). Seutukunnallisten hyvinvointibarometrien ja hyvinvointiselontekojen laatimisesta ja
hyödynnettävyydestä on näin saatu konkreettista kokemusta laajennettaessa hyvinvointibarometrien ja selontekojen toteuttamista koko Lapin alueelle.
Hyvinvointibarometristä kehitetään Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeessa työkalu, joka ottaa
huomioon ihmisten koetun hyvinvoinnin muutokset sekä ennakoi ja arvioi ihmisten ja alueiden
hyvinvoinnin tilaa myös lähitulevaisuudessa. Lapin hyvinvointibarometrin tavoitteena on tuottaa
ajankohtaista tietoa eri-ikäisten ihmisten hyvinvointitarpeista sekä hyvinvointia ylläpitävistä ja uhkaavista
tekijöistä. Hyvinvointibarometrin ja –selonteon laatimisen myötä kunnissa voidaan seurata väestön
hyvinvoinnin kehitystä ja vertailla esimerkiksi eri (seutu)kuntien hyvinvointimuutoksia toisiinsa ja
kansallisiin vastaaviin tilastoihin. Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Rovaniemen ja Tunturi-Lapin seutukuntiin
kohdentuva hyvinvointibarometri sisältää laajan tilastokatsauksen kuntalaisten hyvinvoinnista,
kuntalaiskyselyn, kuntalaisten kokemuksellista hyvinvointia kuvaavan osion sekä asiantuntija-arvio-osion.
Kemi-Tornion ja Tornionlaakson seutukuntiin kohdentuva edellistä suppeampi hyvinvointiselonteko sisältää
laajan tilastokatsauksen kuntalaisten hyvinvoinnista sekä asiantuntija-arvio-osion, koska kuntalaiskyselyä ei
voitu toteuttaa rahoituksen rajallisuuden vuoksi koko Lapissa ja koska Länsirajan Lappi (Kemi-Tornion että
Tornionlaakson seutukunnat) on jo ollut tutkimuskohteena aikaisemmin. Kemi-Tornion seutukunnassa on
toteutettu kaksi hyvinvointibarometriä vuosina 2004 ja 2006 ja Pello on ollut Kuntaliiton ARTTU hankkeessa tutkimuskuntana 2008 ja 2011.
Hyvinvointibarometrikyselyn teemoja ovat kuntalaisten arviot hyvinvointipalveluista ja asuinkunnasta.
Lisäksi kyselyyn vastaajia on pyydetty arvioimaan sosiaalista ja terveydellistä hyvinvointia ja elämäntapaa.
Kysely on toteutettu Keskisen ja itäisen Lapin sekä pohjoisen Lapin kunnissa (Kemijärvi, Pelkosenniemi,
Posio, Salla, Savukoski, Inari, Sodankylä, Utsjoki, Ranua, Rovaniemi, Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio).
Kyselyn on saanut tammikuussa 2012 viisi prosenttia tutkimuspaikkakuntien kuntien asukkaista eli yhteensä
4 419 henkilöä.
Hyvinvointibarometrin tulokset raportoidaan siten, että ne ovat kuntalaisten, julkisen, yksityisen ja
kolmannen sektorin toimijoiden hyödynnettävissä nopeasti ja helposti. Hyvinvointibarometri osaltaan
tukee kuntien lakisääteisiä tehtäviä kuntalaistensa hyvinvointikehityksen ennakoinnissa ja edistämisessä.

Anna-Riitta Lehtinen- Kulutus arjen hyvinvoinnin osatekijänä
Ensimmäiset konsensuaalisella menetelmällä laaditut viitebudjetit valmistuivat vuonna 2010. Niiden
perustana on kohtuullisen minimin mukainen kulutustaso, jolla taataan tarpeiden tyydytys ja osallistuminen
yhteiskunnan toimintaan. Laadintaprosessissa kuluttajien kanssa pohdittiin, miksi tietyt tavarat ja palvelut
ovat välttämättömiä; toisin sanoen mikä on välttämätöntä kulutusta, jotta ihmisarvoinen elämä ja
osallistuminen toteutuisivat. Tämä johdattaa pohdiskeluun kulutuksen roolista hyvinvoinnin osatekijänä.
Lähtökohtana budjettien rakentamisessa on tämän päivän kulutus ja tarjolla olevat kulutushyödykkeet.
Kohtuullisen minimin kulutustasolla liikutaan kohtuullisen toimeentulon rajalla ja kuluttajien subjektiiviset
kokemukset ovat keskeisiä. Pienituloisuusrajalla tai sen alapuolella olevat tulot eivät kerro sitä, miten
ihmiset todella elävät ja millaisia kulutusvalintoja he voivat tehdä. Tulot eivät liioin kerro, minkä
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ulkopuolelle he jäävät tai millainen on heidän hyvinvointinsa taso. Kulutus on käyttökelpoinen työväline
keskusteltaessa kuluttajien kanssa arjen hyvinvoinnista. Alustuksessa esitellään kuluttajalähtöistä
menetelmää ja kuluttajien argumentointia prosessin eri vaiheissa pohdittaessa arjen hyvinvointia ja
välttämätöntä kulutusta. Keskeinen tulos välttämättömien hyödykkeiden valinnan ja hinnoittelun ohella oli,
että yhteiskunnallinen osallistuminen on sitä keskeisempää mitä niukemmat talouden
toimintamahdollisuudet ovat.

Kristiina Aalto & Johanna Varjonen- Ajankäytön rytmit eri perhevaiheissa
Arkiset rutiinit ja päivärytmi värittyvät tutkijoidenkin pohdinnoissa emotionaalisin määrein: Arkea ja
rutiineja pidetään tylsinä, mutta toisaalta rutiinit pitävät arjen pystyssä säästäen voimavaroja muuhun
käyttöön (esim. Salmi 2004; Jokinen 2005). Rytmejä määrittävät yhtäältä henkilökohtaiset tarpeet
(nukkuminen, syöminen, sosiaalinen kanssakäyminen) ja toisaalta niihin vaikuttavat yhteiskunnan rakenteet
(kauppojen aukioloajat, työajat). Tässä tutkimuksessa arjen rytmejä tarkastellaan hyödyntäen
Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimusten episodi- ja osittain myös paikka-aineistoja. Aineistot on koottu
vuosina 1999–2000 ja 2009–10. Ne kertovat, miten toiminnot ajoittuvat päivän mittaan. Esityksemme
tavoitteena on esitellä ajankäyttötutkimusaineistojen tuomia mahdollisuuksia arjen rytmien kuvaamiseen.
Tarkastelun kohteena ovat eri perhevaiheissa olevat 25–34-vuotiaat miehet ja naiset (lapsettomat parit ja
alle 2-vuotiaan lapsen vanhemmat). Kuvaamme näiden eri perhevaiheissa olevien yhteisiä rytmejä ja niiden
muutoksia, kun siirrytään perhevaiheesta toiseen. Erityisesti tarkastelemme ansiotyön, kotityön ja vapaaajan rytmittymistä. Muutokset päivärytmissä ovat suurimmat ensimmäisen lapsen syntymisen jälkeen.
Naisilla rytmi muuttuu selvästi enemmän kuin miehillä.
Lopuksi arvioimme käyttämäämme menetelmää sekä ajankäytön luokitusten vaikutuksia arjen kuvaan.
Lisäksi pohdimme, miten talous-, valta- ja resurssiteoriat, joita on sovellettu arjen toimintojen tutkimiseen
sopivat arjen rytmien kuvaukseen.

Sekki Sanna & Korvela Pirjo- Arkirytmin rakentaminen perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi
Esityksessä tarkastellaan arjen hyvinvointia arkisen päivärytmin, sen muuttamisen ja hyvinvoinnin
lisääntymisen kautta syrjäytymisuhan alla olevissa perheissä perhetyön kontekstissa. Ennakoitavissa oleva
päivärytmi toimii eräänlaisena arkipäivän tukirakenteena kotitalouksissa (Korvela 2003). Päivärytmi on
yhteiskunnassamme kulttuurisesti muovautunut ja rakentuu edelleen sekä kulttuurisesti ja
perhekohtaisesti perhevaiheiden muuttuessa. Päivärytmin merkitys yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnille
tulee näkyväksi erityisesti sen puuttuessa.
Tutkimus perustuu Väestöliitossa tehtyyn Arki Haltuun - perhetyön kehittämishankkeeseen (2007-2010)
(Fågel ym. 2011), missä kehitettiin perheiden arkitoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen uusi
perhetyömenetelmä, sekvenssimenetelmä. Menetelmässä käytetään sekvenssikarttaa, johon yhdessä
perheiden kanssa tehdään näkyväksi perheen nykyinen arki ja tavoiteltava uusi päivärytmi. Yhdessä
neuvotellen rakennetaan käsitys siitä, mikä on hyvää arkea kullekin perheelle. Menetelmässä arjen
toimivuutta ja ennakoitavuutta pyritään lisäämään toimivia rutiineita yhdessä luomalla ja vahvistamalla.
Rutiinien puute perheissä näkyy esim. päiväkotiin, kouluun, lastenneuvolaan ja lääkäriin menemisen

10

epäsäännöllisyydessä. ”Ajelehtiva arki” kotona on uhka lasten hyvinvoinnille sekä normaalille kasvulle ja
kehitykselle (Matheney ym. 195, 430).
Tutkimusaineistona ovat yhden perheen kotikäynnit ja neuvottelut; tapaamisia perheen kanssa oli yhteensä
24, äänitallenteita oli käytössä 7h 36min. Myös perhetyöntekijöiden kirjoittamat muistiot kotikäynneiltä
olivat analyysissä ja tulkinnoissa tärkeänä apuna. Aineisto analysoitiin keskustelunaloitteita erittelemällä
grounded theory -menetelmän avulla. Analyysi toi tärkeää perustietoa voimavaroista ja arkirytmistä
hyvinvoinnin rakentajina tutkimusperheessä. Seuraavassa vaiheessa aineisto järjestettiin uudelleen em.
teemojen mukaisesti. Arkirytmiin ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä kirjattiin yksittäisiä kotikäyntejä
tarkastelemalla. Tuloksissa pyritään kuvaamaan voimavarojen muutoksia ja eri tasoja tutkimusperheessä
hankkeen aikana. Arkirytmiä kuvataan arjen haltuunoton asteilla ja konkreettisesti perheessä tapahtuneina
muutoksina. Esimerkiksi arkirytmi jäsentyi viiteen kategoriaan tutkimusperheessä: kelluva arki, arjen
notkahdus, arjessa säännönmukaisuutta ja kelluvia elementtejä, arjen ennakoitavuuden lisääntyminen sekä
joustava, ennakoitava arki. Tutkimusperheessä hyvinvointi lisääntyi merkittävästi arkirytmin
säännöllistymisen ja voimavarojen lisääntymisen myötä. Positiiviset vaikutukset näkyivät niin yksilön,
perheen kuin yhteiskunnan tasolla.

Jouko Kajanoja & Juha Nurmela- Dialoginen kansalaisnäkökulma hyvinvointiin
Robert Erikson varoitti perustamasta politiikkaa hyvinvointikyselyihin. Tuloksena voi olla orwelilainen
yhteiskunta, jossa kansaa manipuloidaan onnellisuuteen kyseenalaisin keinoin. J.P. Roos kuvasi
onnellisuusmuuria, joka saa kansalaiset kuvaamaan itseään onnellisiksi, koska se on sosiaalinen normi. Sen
seurauksena hyvinvointikyselyt tuottavat harhaisia tuloksia. Amartya Senin mukaan ihmiset saattavat olla
onnellisia ollessaan alistettuja. Sellaiseen onneen vetoaminen on moraalisesti arveluttavaa.
Ajatuksemme on voittaa edellä mainittuja ongelmia soveltamalla dialogista lähestymistä. Perustana ovat
ihmisten omat kokemukset ja niiden suhde hyvään elämään. Käytämme ryhmäkeskusteluja.
Pilottiin kutsuimme 14 asiantuntijaa. Aluksi osallistujat kertoivat pienryhmissä elämänsä parhaista ja
pahimmista kokemuksista. Yleiskeskustelussa kirjasimme pienryhmissä syntyneitä teemoja. Niitä olivat
perhesuhteet, ystävistä, terveys, työ, toimeentulo, itsensä kehittäminen, vapaa-aika, toisten
kunnioittaminen, mahdollisuudet oman elämän hallintaan, henkisyys, ympäristö ja luonto, tulevaisuuden
usko ja vastaavat asiat. Jatkoimme pienissä ryhmissä keskustellen näistä teemoista.
Seuraavassa vaiheessa osallistujat kirjoittavat kotonaan omia näkökulmiaan keskusteluissa syntyneisiin
kirjauksiin ja niiden pohjalta jatkamme yhteistä keskustelua niin, että tuloksena ovat hyvinvoinnin
tärkeimmät osatekijät. Tarkoituksemme on samalla eritellä elämänvaiheiden ja sosiaalisten asemien
tuottamia painotuksia.
Viimeisessä vaiheessa eritellään saatujen tulosten pohjalta hyvinvoinnin saavuttamisen yhteiskunnallisia
edellytyksiä. Erittely saattaa muokata listaa tärkeimmistä hyvinvoinnin tekijöistä.
Pilotin pohjalta sovellamme prosessia väestöstä koottuun otokseen. Tavoitteemme on tuottaa dialogiseen
keskusteluun pohjautuvia kansalaisten näkemyksiä keskusteluun hyvinvoinnista.
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Vuokko Härmä- Nolostumisen sosiologia – teoreettinen ja metodologinen lähestymistapa
Nolostuminen on yksi tunnistettavimmista sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvästä tunteista, jota
koemme jokapäiväisessä elämässämme. Nolouden tuntemus liitetään niin sanottujen itsetietoisten
tunteiden ryhmään, johon kuuluvat myös muun muassa häpeä, syyllisyys, ylpeys ja ujous. Itsetietoisuuteen
perustuvat tunteet eroavat monin tavoin niin sanotuista perustunteista kuten ilosta, surusta tai pelosta,
sillä niihin liittyy voimakas itsetietoisuuden kokemus osana vuorovaikutustilannetta.
Voimakkaasta itsetietoisuuden kokemuksesta huolimatta nolostuminen on sekä lähtökohdiltaan että
vaikutuksiltaan sosiaalista. Nolostumme, jos rikomme sosiaalisia sääntöjä ja normeja. Me myös
tunnistamme nolostuttavat tilanteet ja reagoimme muiden ihmisten nolostumiseen eri tavoin.
Nolostuessamme itseytemme tulee keskeiseksi osaksi vuorovaikutusta, sillä voimme kuvitella katsovamme
itseämme ulkopuolisen silmin. Metodologisesti on haastavaa tutkia jotakin, joka on ”vain ihmisen
mielessä”, koska ilmiön todentaminen on hankalaa. Jos nolostumista käsitellään sosiologisen
vuorovaikutuksen näkökulmasta, voidaan se nähdä sosiaalisena ilmiönä.
Tarkastelen työssäni nolostumista vuorovaikutustilanteissa syntyvänä emootiona. Esittelen artikkelissani
laadullisen tutkimuksen menetelmiä, joiden avulla voimme ymmärtää itsetietoisia tunteita, kuten noloutta,
laajempana sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä, sekä tarkastella niitä osana jokapäiväisen elämän
vuorovaikutustilanteita.

Sami Lind- Työttömyys, tunteet ja arjen paikkakokemus
Työttömien korkeasti koulutettujen määrä saavutti huippunsa 2010–luvulle tultaessa. Etenkin vuoden 2008
korkeakoulu-uudistus ja siitä seurannut vastavalmistuneiden määrän äkillinen kasvu suhteessa saatavilla
oleviin koulutusta vastaaviin työpaikkoihin jätti monet työttömiksi. Monilla korkeasti koulutetuilla on paljon
odotuksia pitkältä ja joskus haastavaltakin koulutukselta, joten työttömäksi jääminen koetaan usein
pettymyksenä ja siihen liittyy negatiivisia tunteita, jotka johtavat pahimmillaan mielenterveysongelmiin ja
syrjäytymiseen. Arkielämässä tunteet vaikuttavat voimakkaasti tilojen käyttötapoihin, käyttöaikoihin sekä
tilallisiin kokemuksiin. Ne muodostuvat usein tiloihin liittyvissä sosiaalisissa suhteissa. Esitelmäni käsittelee
väitöskirjatutkimustani. Siinä tarkastelen työttömien korkeasti koulutettujen arjen tilallisuuden
muodostumista tarinallisesta näkökulmasta. Esityksessäni avaan tutkimukseni käsitteellisiä ja metodologisia
kytköksiä sekä kuvailen aineistonkeruumenetelmääni. Arjen tilallisuuden käsitän humanistisen
kulttuurimaantieteen perinteeseen nojautuen kollektiivisten ja subjektiivisten suhteiden, merkitysten ja
käytäntöjen paikantumisten elämäkerrallisena kokonaisuutena. Kutsun tätä kokonaisuutta arjen
elämänpiiriksi, joka tutkimuksessani saa muotonsa kerronnallisesti ilmaistujen tilallisten tuntemusten,
käsitysten ja kokemusten kautta. Metodologisesti tarinallisuus näkyy narratiivisten haastattelujen käytössä
aineistonhankinnassa. Keskityn haastatteluissa arjen rutiineihin ja ympäristöihin, sosiaalisiin suhteisiin ja
erityisiin kokemuksiin arjessa. Haastattelujen lisäksi tarinallisuus näkyy kerättävien arjen tunnekarttojen
analyysissa osana haastateltavan tapaa hahmottaa oma arjen ympäristönsä merkityksineen.
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Anneli Hujala & Sari Rissanen - Organisaatioestetiikka ja vanhusten hyvinvointi
Tutkimuksen tavoitteena on monipuolistaa ymmärrystä vanhusten hyvinvoinnista organisaatioesteettisen
näkökulman avulla. Tutkimuksessa tehdään näkyväksi vanhusten asumispalveluyksiköiden materiaalista
maailmaa ja sen vaikutusta vanhusten arjen hyvinvointiin.
Tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen koordinoimaa Hyvinvoinnin
rakentuminen vanhuspalveluissa -tutkimusprojektia (SA 2009– 2012). Aineisto on kerätty vanhusten
asumispalveluja tarjoavista yksityisistä ja julkisista hoivayksiköistä havainnoimalla ja valokuvaamalla
hoivaympäristöjä sekä haastattelemalla lähijohtajia ja henkilökuntaa. Visuaaliset menetelmät, kuten
valokuvien käyttö ryhmähaastattelujen pohjana, ovat osa tutkimuksen metodista toteutusta.
Materiaalinen maailma, kuten fyysiset tilat, esineet ja kehollisuus, vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, usein
ilman, että tiedostamme sitä. Materiaalisuus on noussut laajan mielenkiinnon kohteeksi kansainvälisessä
organisaatio- ja johtamistutkimuksessa (ns. ”materiaalinen käänne”, Bechky 2008; Dale 2005; Hujala ym.
2011). Organisaatioestetiikka materiaalisen käänteen yhtenä osana (Gagliardi 2007; Hujala ja Rissanen
2011, 2012; Martin 2002; Strati ja Guillet de Montoux 2002) kohdistaa huomionsa ihmisen ja ympäristön
väliseen suhteeseen: aistit ovat silta ihmisen ja hänen fyysisen ympäristönsä välillä.
Tutkimuksen mukaan vanhusten mahdollisuudet arkipäivän esteettisiin elämyksiin rajoittuvat
hoivayksiköissä monelta osin. Useiden yksiköiden esteettistä luonnetta voidaan kuvata hiljaisen
toimettomuuden maailmaksi, josta puuttuvat normaalit jokapäiväisen elämän äänet. Ateriointiin ja
puhtaaseen oloon liittyvät hyvän olon tuntemukset jäävät usein niukoiksi. Kun ulkoilu ja yhteydet
ulkopuoliseen maailmaan ovat vähäisiä, vanhusten elämä rajoittuu paljolti hoivayksikön seinien sisälle.
Organisaatioestetiikan käsitteen tuominen omana osa-alueenaan hyvinvointikeskusteluun luo
mahdollisuuden aiempaa laaja-alaisempaan tulkintaan hyvinvoinnista (Allardt 1976, 1998; Niemelä 2010).
Hoivan esteettisen maailman vaikutukset vanhusten hyvinvointiin tulisi huomioida organisaatioestetiikan
näkökulmasta vanhuspalvelujen johtamisen eri tasoilla, kuten strategisessa ”tilajohtamisessa” (Hujala &
Rissanen 2010) ja jokapäiväisessä lähijohtamisessa.
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Asumisen sosiologia
Koordinaattorit: Hannu Ruonavaara ja Carita Lockmer (hanruona(at)utu.fi, ccrant(at)utu.fi)
“Asuminen ei ole ollut suomalaisessa sosiaalitutkimuksessa suosittu tutkimuskohde, toisin kuin esimerkiksi
Alankomaissa, Iso-Britanniassa ja Ruotsissa. Nyt on merkkejä siitä, että tilanne on muuttumassa. Suomen
akatemian Asumisen tulevaisuus –tutkimusohjelman myötä on käynnistynyt useita tutkimusprojekteja, ja
on mahdollista alkaa luoda suomalaista asumistutkimuksen traditiota. On siis hyvä aika katsoa, missä
asumisen tutkimuksessa mennään. ”

Haverinen Risto ,VTT, yliopistotutkija , Turun yliopisto/ Itä-Suomen yliopisto , risto.haverinen@utu.fi
Naapurikiistojen dynamiikka
Asuinympäristön häiriöistä tehdyt naapurivalitukset ja –kiistat ovat niitä käsittelevien viranomaisten ja
asiantuntijoiden mukaan lisääntyneet. Kiistat alkavat tavallisesti pienistä asioista, mutta osa niistä kärjistyy
raastaviksi naapuririidoiksi, joiden ratkaisemiseksi käännytään yhä useammin viranomaisten ja lakimiesten
puoleen. Asumiseen tai asuinympäristöön liittyvien kiistojen oikeudellistuminen (lakimiesten käyttö,
tuomioistuinprosessit) näyttää yleistyvän, mihin voidaan myös suhtautua kriittisesti. Huomio on
suunnattava asumisen arkeen: naapureiden vastavuoroisesti ylläpitämään ja tilannekohtaisesti
muotoutuvaan sosiaaliseen järjestykseen, joka kiistatilanteissa tavalla tai toisella horjuu. Elämäntyylien ja
asumispreferenssien eriytyessä kaivataan laajempaa ymmärrystä naapurikiistojen taustasyistä,
kärjistymisen prosessista ja rakenteellisista tekijöistä.
Tarkastelen esityksessäni naapurikiistojen sosiaalista dynamiikkaa arkielämän vuorovaikutuksen ja
naapuruussuhteita säätelevien keskeisten normien ja konventioiden näkökulmasta. Etsin kiistojen
dynamiikan ymmärrystä ja teoreettista tulkintaa pääasiassa neljästä näkökulmasta ja niiden
kombinaatioista: 1) asumisen arjen rutiineihin kohdistuvat äkilliset ja ennalta arvaamattomat muutokset, 2)
naapurin tekemisiin, yksityisasioihin tai suvereniteettiin puuttuminen, 3) tilalliset rajankäynnit ja 4)
naapuruston yhteiselämää koossapitävien periaatteiden ja pelisääntöjen laiminlyöminen. Naapuruus
muuttuu yhteiskunnan mukana, joten pohdittavaksi tulee myös kysymys häiriöiden sietokyvyn,
puuttumiskynnyksen ja joustavuuden mahdollisista muutoksista. Tutkimusaineistona ovat naapurihäiriöistä
valittaneiden henkilöiden sekä naapurikiistojen osapuolten teemahaastattelut. Haastateltavat on poimittu
kuntien ympäristö- ja rakennusvalvonnan asiakkaista Helsingissä ja Pohjois-Karjalassa.

Juvonen, Liisi, suunnittelija, Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämispalvelu Aducte, Joensuu,
liisi.juvonen@uef.fi
Yksinelävien naisten hyvinvointi. Miten hyvin yksinasuvat naiset voivat ja miksi sekä voidaanko naisten
hyvinvointia edistää?
Yksinelävät naiset yhteiskunnan kansalaisina ansaitsevat enenevässä määrin huomiota, jotta
ymmärrettäisiin heidän elämää ja osallisuutta nyky-yhteiskunnassa uutena kasvavana yhteiskunnallisena
ryhmänä. Työn aihe on ajankohtainen, koska talouden niukkuuden keskellä yhteiskunnassamme on
ryhdytty kiinnittämään huomiota piteneviin työuriin ja eneneviin mahdollisuuksiin asua ja elää
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mahdollisimman kauan itsenäistä elämää kodeissa. Suomessa on yhteensä miljoona yksinasuvaa
kansalaista.
Yksinelävän naisen näkökulmasta yhteiskunnassa näyttäisi vallitsevan systeeminen puutteellisuus, joka
ilmenee normatiivisena aukkona (heteronormatiivisuus, norminrikkojat, Mäkinen, 2008). Nämä aukot
liittyvät yksinelävän naisen aikaan, tilaan ja paikkaan liittyvien arkikokemusten tosiseikastoon (koti, arki- ja
työelämä, Jokinen, 2005) sekä yksielävän naisen velvollisuuksiin/ oikeuksiin/oikeusseuraamuksiin
(työaikojen, ylitöiden ja lisätöiden tekomahdollisuudet ja oletettu joustavuus työssä). Yhteiskunnassa
vallitsevien normien noudattamatta jättäminen liittyy normin soveltamisen ongelmaan (esim.
työmatkavähennysoikeus, vuosilomien ajankohtien määrittäminen ja lomien käytön suunnittelu ystävien
kanssa) tai soveltaminen estyy (esim. kotitalousvähennys on henkilökohtainen eikä tulotasoon tai asunnon
neliömääriin sidottu, vaikka mm. siivous, kunnostus ja peruskorjaus kohdistuu asuntoon - ei henkilöön).
Tällöin on kyseessä tiedon aukko – yksinelävän naisen kokemusmaailmaan liittyvät tosiasiat eivät ole
tunnettuja (perunan huuhteluhana, lattiamateriaali). Kyseessä voi olla myös tunnistamisen aukko –
yksinelävän naisen arkikokemusten sisältö on tuntematon (esim. miten sosiaaliset suhteet jäsentyvät eri
verkostojen, ystävien ja lähellä asuvien mukaan).
Väitöskirjatyön teoreettisena lähtökohtana on hyvinvointiteoreettinen lähestymistapa, jolloin yleiseksi
tutkimuskysymykseksi muodostuu se, kuinka hyvin yksinelävät naiset voivat ja miksi sekä voidaanko
yksinelävien naisten hyvinvointia edistää.
Kerään yksiasuvien kokemustietoa dataksi. Lisäksi käytän aineistona lehtiä, artikkeleita, mainoksia ja
”kaikkea kuunneltavaa/katsottavaa”, joita katson miten yksinelävät naiset niissä ovat (näkyvät olevan).
Toteuttamissuunnitelma
1. Kokemukset datana. Haastateltaviksi sopivien yksinelävien naisten etsiminen ja heidän haastatteleminen
ja haastattelujen litterointi, tutkimuksen kirjoittaminen, muun tutkimusmateriaalin hyödyntämien
(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampereen yliopisto, Tampere). Tutkimuskirjallisuuteen perehtyminen
empiirisiin vihjeisiin perustuen.
2. Aineiston analysointi, tiedonkeruun lisäksi kirjoittaminen, tutkimuksen analyyttinen jäsentäminen
3. Tutkimuksen antaman tiedon jäsentämistä, pohdintaa, kirjoittamista ja johtopäätökset

Laukkanen Tuula, YTL, projektitutkija, Turun yliopisto; jatko-opiskelija ISY, Kuopio
tuula.laukkanen@kolumbus.fi
Asuntopolitiikka: kohti supistumisvaihetta - Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon rooli uudella
vuosituhannella
Nk. arava luotiin korjaamaan 2. maailmansodan jälkeistä kaupunkien ja taajamien omistus- ja vuokraasuntopulaa. Tutkimus rajautuu tavallisiin, nykynimeltään ara-vuokra-asuntoihin. Niiden tunnusmerkkinä
on sääntely: asuntojen tuotantotuen alueille ohjaamisen ja asuntojen jakelun perusteena on sosiaalinen
tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarve niin, että julkinen tuki kanavoituu asukkaille. Tämä
asuntopolitiikan järjestelmä rakentuu toimijoiden välisistä suhteista lainsäädännön kehikossa, toimijoilla on
erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. (Laukkanen 1998, 2000 ja 2006)
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1949 voimaan tulleiden valtion lainoja, takuita ja avustuksia koskevien säädösten ja siis järjestelmän
historiassa on 2010-luvulle tultaessa nähtävissä kehitysperiodit, jotka ovat ominaiset hyvinvointivaltioiden
asuntopolitiikassa: perustamisvaihe (järjestelmien ja instituutioiden luominen); rakennusvaihe (painopiste
määrällisessä tuotannossa) ja hallinnointivaihe (torjutaan havaittuja ongelmia, uudistetaan). Vaikka
järjestelmän hyvät tulokset tunnustettaisiin, julkisen vallan väliintulo kyseenalaistetaan, mistä seuraa
purkamisvaihe (osittainen purku). (Bengtsson ym. 2006)
Nyt vuokra-aravalainoja ei myönnetä, ja vähäisessä uudistuotannossa käytetään korkotukilainoja.
Asuntokanta vähenee. Muuttotappioalueilla on vuokrataloja vapautettu myynti- ja luovutusrajoituksista, ja
asuntoja poistuu säännöstelyn piiristä myös lainaehtojen mukaisesti. Asukasvalinnassa on poistettu
tulorajat. (Laukkanen 2008 ja 2010) Kuitenkin kasvukeskuksissa ja etenkin pk-seudulla asuntoihin kohdistuu
ylikysyntää. Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen niukkuus on elinkeino-, työvoima-, asunto- ja
sosiaalipoliittinen ongelma.
Valtion tuotantotuki menetti kilpailuetunsa, kun rahamarkkinat 1980-luvun lopulla vapautuivat, mutta se ei
selitä koko muutosta. Tutkimusongelmana on, mikä oikeuttaa em. kehityksen, onko takana tietoinen
politiikan muutos? Mitkä olivat julkisen vallan tavoitteet järjestelmää rakennettaessa, ja ovatko ne
toteutuneet? Kykeneekö ja millä ehdoin järjestelmä vastaamaan pienituloisten ja vähävaraisten ihmisten
asumistarpeisiin ja -toiveisiin?
Tutkimus on alkuvaiheessa. Kvalitatiivinen aineisto kootaan murrosvaiheessa mukana olleiden toimijoiden
eli kuntien, yleishyödyllisten yhteisöjen ja järjestöjen edustajien vapaamuotoisista henkilöhaastatteluista,
jotka sopivin tavoin tarjotaan myöhemmin myös muiden tutkijoiden hyödynnettäviksi. Aineistoa kootaan
eduskunnan, ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kirjastojen ja arkistojen
dokumenteista. Kvantitatiivinen aineisto koostuu Tilastokeskuksen ja ARA:n valmiista aineistoista.
Ara-vuokra-asumista koskeva lainsäädäntö luo teoreettisen viitekehyksen sinänsä, mutta muutoin
teoriavalinnat jäävät jatkoon. Tällä hetkellä tarkasteltavina ovat regiimiteoriat, sillä järjestelmän instituutiot
ja toimijat ovat luoneet vahvoja verkostoja ja toimineet konsensuksessa yhteiskunnallista hyötyä
tavoitellen. (Mossberger, Stoker 2001).

Semi, Jussi , Yliopistotutkija , Itä-Suomen yliopisto / Oikeustieteiden laitos / Suomen Akatemia,
jussi.semi@uef.fi
Oikeus parvekkeeseen – parveketupakointi osana naapuruussuhteita
Naapuruussuhteet ovat keskeinen osa ihmisten arkipäiväistä elämää. Niiden laatu vaikuttaa oleellisesti
asumiseen ja päivittäisiin toimintoihin. Viime vuosina parveketupakointi on noussut vahvasti esille julkisessa keskustelussa. Yhtenä syynä tähän ovat olleet Valviran linjaukset ja korkeimman oikeuden päätös
parveketupakoinnin sallimisessa. Sen lisäksi myös peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson on
esittänyt tupakoinnin kieltämistä parvekkeilla. Nykyisin uusissa asunto-osakeyhtiöissä parveketupakointi
voidaan kieltää, mikäli yhtiöjärjestykseen on kirjattu ennalta savuttomuus. Parveketupakointi vaikuttaa
oleellisesti naapureiden välisiin suhteisiin. Koska tupakansavu ei noudata yksityisten tilojen välisiä rajoja,
siitä joutuvat monesti kärsimään myös tupakoimattomat henkilöt. Erityisesti kerros- ja rivitaloissa tupakointi vaikuttaa tilan käyttöön. Tässä esityksessä käsittelen parveketupakointia ja sen suhdetta naapuruussuhteisiin. Erityisesti kiinnitän huomiota kohtuullisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Teoreettisesti
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tutkimus kytkeytyy John Rawlsin näkemyksiin, mutta myös Michel Foucault’n ja Henri Lefebvren ajatte-lua
tullaan hyödyntämään. Empiirinen aineisto koostuu Internetin keskustelupalstoilla käydyistä keskusteluista. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa –
tutkimushanketta.

Mikko Weckroth, M.Sc.; PhD candidate at University of Helsinki, Finland, mikko.weckroth@helsinki.fi
Onnellisten kylät – vertaileva tapaustutkimus Kumpulan ja Sundsbergin asukkaiden subjektiivisesta
hyvinvoinnista sekä onnellisuuden rakentumisesta
Subjektiivinen hyvinvointi sekä empiirinen onnellisuustutkimus ovat viime vuosina nousseet mukaan
täydentämään laajempaa hyvinvointitutkimuksen kenttää. Samalla hyvinvoinnin tutkimuksessa ja
määrittelyssä on korostettu tieteidenvälisen näkökulman tarpeellisuutta sekä monipuolisempien
tutkimuksellisten kontekstien tuomaa lisäarvoa. Subjektiiviseen hyvinvointikäsitykseen pohjaavat
alueelliset tarkastelut ovat kuitenkin tähän asti operoineet lähinnä formaalisiin aluerajauksiin perustuvan
analyysin varassa. Tässä tutkimuksessa pyrittiin tutkittavasta ilmiöstä tuottamaan uutta tietoa upottamalla
se osaksi toiminnallista ja koettua asuinympäristöä sekä tunnettua kaupunkirakennetta ja kontekstia.
Tällöin yhdeksi laajempaa arvomaailmaa kuvaavaksi - ja sitä kautta subjektiiviseen hyvinvointiin
kytkeytyväksi - osatekijäksi määriteltiin ihmisten omassa asumisessaan tekemät sijaintivalinnat sekä
käsitykset onnellisuutta rakentavan asuinalueen ominaisuuksista.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää vertailevan tapaustutkimuksen kautta ihmisten subjektiivisia
tulkintoja omasta hyvinvoinnistaan kahdella pääkaupunkiseudulla sijaitsevalla asuinalueella. Tarkasteltavat
alueet valittiin niiden edustaman "kylä" -imagon perusteella siten, että vastakkain asettuivat
jälkiesikaupungillista elämänmuotoa edustava uusiokylä, sekä heterogeenisempi ja kaupunkirakenteessa
kiinni oleva urbaanimpi kylä. Tapaukset määriteltiin sosiodemografisen rakenteensa puolesta riittävän
samankaltaisiksi, jotta maksimaaliseen samankaltaisuuteen perustuvan vertailuasetelman rakentaminen oli
mahdollista. Tutkimuksessa pyrittiin hakemaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Onko alueiden välillä
eroa koettujen onnellisuutta rakentavien osatekijöiden suhteen? Onko alueiden välillä eroja asukkaiden
subjektiivisen hyvinvoinnin osalta? Mitkä ovat asukkaiden mielestä onnellisuutta rakentavat asuinalueen
ominaisuudet ja miten ne alueilla toteutuvat? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia kvantitatiivisella
analyysillä aineistosta, joka kerättiin alueiden asukkailta internet-pohjaisella survey-lomakkeella.
Subjektiivinen hyvinvointi sekä onnellisuus ymmärrettiin tässä tutkimuksessa synonyymiksi, jonka
instrumentalisointi rakennettiin Allardtin ”loving, having being”:in, aristotelelaisen hyveopin sekä Ed
Dienerin (SWB ) käsitteiden synteesiksi.
Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että jälkiesikaupungillisen Sundsbergin asukkaiden arvomaailmassa
korostuu vahvasti perhekeskeisyys, jonka aineelliset edellytykset pyritään turvaamaan korkeilla tuloilla,
varakkuudella sekä varmalla työpaikalla. Kumpulalaisen onnen osatekijöiksi koetaan enemmän uuden
oppiminen ja itsensä kehittäminen, mielenkiintoinen vapaa-aika sekä harrastukset ja erityisesti
yhteiskunnallinen osallistuminen sekä mahdollisuus vaikuttaa. Kokonaisuudessaan oma elämä (ml. työ- ja
terveystilanne) koetaan Sundbergissä keskimäärin hiukan onnellisemmaksi kuin Kumpulassa. Onnellisuutta
rakentavien asuinalueen ominaisuuksien osalta näyttäisi siltä, että keskeisimmät subjektiiviseen
hyvinvointiin kytkeytyvät tekijöiksi koetaan alueen rauhallisuus sekä turvallisuus, toimivat liikenneyhteydet,
keskeinen sijainti sekä viheralueiden ja puistojen läheisyys. Kumpulassa tärkeiksi ominaisuuksiksi nousee
edellä mainittujen lisäksi myös monia alueen sosiaaliseen, toiminnalliseen ja yhteisölliseen puoleen liittyviä
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"pehmeitä" tekijöitä. Sundbergiläisten kannalta onnellisuutta rakentava asuinalue on lapsiperheystävällinen
ja turvallinen yhteisö, joka koostuu saman sosioekonomisen aseman omaavista samanhenkisistä ihmisistä.
Tapaustutkimuksen luonteisesti tulkinnat voidaan kytkeä takaisin siihen yhteiskuntaan sekä
kaupunkialueeseen, josta ne irrotettiin tutkittaviksi tapauksiksi. Tulokset voidaan siten nähdä esimerkkinä
väestöryhmien välisestä onnellisuuden ehtojen eriytymisestä. Tähän kehitykseen voidaan myös tunnistaa
alueellinen ulottuvuus, jossa laajempaan elämänorientaatioon kytkeytyvää eriytymistä tapahtuu myös
rinnakkaisesti tarkasteltuna asumisuralla etenemisessä asumista koskevien valintojen myötä. Samalla
tulokset linkittyvät myös siihen keskusteluun mitä käydään innovatiivisesta, monimuotoisesta sekä
dynaamisesta kaupunkialueesta ja yhteiskunnallisesta sekä kaupunkialueen sisäisestä koheesiosta.
Avainsanat: Onnellisuus, subjektiivinen hyvinvointi, alueellinen eriytyminen, urbaanit kylät

Verkasalo, Aino, VTM, projektitukija, Aalto-yliopisto/ Itä-Suomen Yliopisto,
aino.verkasalo@aalto.fi/aino.verkasalo@gmail.com
Naapuruuden merkitys osallistumisprosessissa – esimerkkinä ympäristösovittelun pilotointi
Naapuruuden merkitys paikallisten ympäristökiistojen dynamiikassa on tunnistettu mm. NIMBY-kiistojen
tutkimuksessa (esim. Kuparinen 2008, Sihvola 2008 & Kopomaa 2005). NIMBY-kiistoissa naapurusto voi
mobilisoitua vastustamaan ei-toivottua hanketta. Naapuruston dynamiikka vaikuttaa selvästi erilaisten
hankkeiden toteuttamiseen — mutta miten ja miten tämä voitaisiin huomioida suunnitteluhankkeissa ja
osallistumisjärjestelyissä?
Suomen sovittelufoorumin järjestämä ympäristösovittelun pilottiprojekti (2010–2011) otti käsittelyyn
Turun Saramäen tapauksen, jossa asukkaiden ja asuinalueen läheisyydessä sijaitsevan
jätteenkäsittelylaitoksen välinen kiista oli kestänyt pitkään. Asia oli viety kahdesti Korkeimpaan hallintooikeuteen asti, mutta asukkaat kokivat haittoja edelleen. Sovittelun tarkoituksena oli tuottaa ratkaisu joka
tyydyttää eri osapuolia. Tutkimusaineistona on 18 puolistrukturoitua teemahaastattelua sovitteluun
osallistuneille osapuolille. Analyysillä on tavoittaa osapuolten jäsennyksiä kiistasta. Menetelminä ovat
laadullinen sisällönanalyysi ja teemoittelu.
Sovittelun etenemiseen ja onnistumiseen vaikutti huomattavasti naapuruston jakautuminen ryhmittymiin.
Jako muistuttaa Kopomaan (2005) havaintoa asukkaiden jakautumisesta paikallisen vastustuksen suhteen
vastustajiin, hyväksyjiin ja puolueettomiin. Saramäessä ristiriitana oli, että sovittelu saavutti vastustajien
ryhmän huomattavan vajavaisesti, vaikka tämä ryhmä asui yleisesti ottaen lähimpänä laitosta, koki eniten
haittoja sekä valitti aktiivisimmin. Naapuruussuhteiden näkyminen kiistassa voidaan kiteyttää seuraaviksi
teemoiksi: tieto ja epätietoisuus, sosiaalinen organisoituminen ja jakautuminen sekä haittojen kokeminen
ja osallistuminen. Suunnittelu- ja osallistumisprosessien järjestämisessä olisi tarpeen huomioida
naapuruston sisäiset jännitteet ja arvioida mahdolliset erityistoimenpiteet eri ryhmittymien tavoittamiseksi
sekä näiden tarpeiden huomioimiseksi. Tiedon käsittelyyn sekä prosessien edustuksellisuuden
problematiikkaan olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.
Esitelmä käsittelee työn alla olevaa artikkelia jonka, toinen kirjoittaja on HT Lasse Peltonen (Syke). Työ on
osa Suomen Akatemian Asumisen tulevaisuus -ohjelmaan sisältyvää tutkimushanketta Naapuruuskiistat ja
asuminen Suomessa.
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Belonging and Ways of Relating
Coordinators: Kaisa Ketokivi (University of Helsinki) and Olli Pyyhtinen (University of Turku)
(kaisa.ketokivi(at)helsinki.fi, olli.pyyhtinen(at)utu.fi)
The research stream tackles core themes of sociology by addressing the questions of belonging and/or
ways of relating. The stream invites contributions from various fields of enquiry to give an open-ended,
fluid and case-sensitive insight to the dynamics of belonging and relating. Different ways of relating indicate
groupings with different kinds and intensities of belonging. The research stream is interested in a wide
array of empirical and theoretical work on the dynamics of belonging and ways of relating as particular, ongoing processes through which ‘the social’ is at play and becomes effective in the world. Our wish is to
generate vibrant conversation across more specific interests (from families to political membership and
from socio-technical networks to the assembling of markets and practices of governance) and approaches
(for example relational thought, social theory, network analysis or ethnography).”

Anna-Maija Castrén, Dosentti, tutkija. Helsingin yliopisto, anna-maija.castren@helsinki.fi
Becoming “us”: young couples, weddings and chosen belonging
Getting married marks the merging of two individual relationship figurations into a shared “couple
figuration”, and at weddings the reconfigured family relationships are put on display. In this paper I discuss
an ongoing Finnish study on young couples soon to get married for the first time. The data include couple
interviews and relationship figurations of 19 heterosexual couples in their 30s planning their wedding and
living in the metropolitan area of Helsinki. According to the data, getting married means a step towards
becoming a family and, in this sense, a marriage can still be considered a passage. As the couple as “us” is
put on display at wedding celebrations, being lavish performances of individuality and uniqueness of
couples’ identities, the reflections and reasoning about the decision to get married in the first place reveal
dynamics related to becoming “us” as a unit. This is illustrated with data examples on couples’ reflections
on family names.

Peter Holley, Doctoral Candidate, Centre for Research on Ethnic Relations & Nationalism (CEREN),
Swedish School of Social Science.& Department of Social Research (Sociology), Faculty of Social Sciences
UNIVERSITY OF HELSINKI
Malleable Identities- The Social construction of National & Cosmopolitan Belongings Amongst
Transnational Migrants
In this paper I seek to present a few preliminary remarks from a doctoral research project in which I am
currently studying collective belongings amongst migrants both to and from Finland. Understood as
residing in a transnational space within which Finland forms one referent point among many potentially
meaningful places, those studied—‘transnational migrants’—construct identity discourses that expose the
complex and fluid nature collective belongings today (Bauman 2011). As such, the approach I offer avoids
the “groupist social ontology” (Brubaker 1998) that seeks to understand identities as indicative of enduring
and fixed collectivities. Rather, I focus upon the means by which individuals construct symbolic boundaries
(Lamont & Molnár 2002) when positioning themselves and others in relation to various imagined
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communities (Anderson 1991). As such, I concentrate upon boundary marking and positioning practices as
ways of understanding one’s ‘place’ in a highly complex and often ambivalent world.

Kari Mikko Vesala, Academy research fellow, Department of Social Research, University of Helsinki
kari.vesala@helsinki.fi
The distinction between executive and principal frames in individualistic and
relationalistic framing of personal agency
Institutional sociologists Meyer and Jepperson (2000) propose that the cultural construction of modern
social agents is based on authorization through principals. From the perspective of the agency-structure
debate in social theories, where agency has conventionally been viewed in terms of autonomy and the
executive capabilities of individual actors, involving the agent-principal relation introduces a new type of
frame for interpreting agency.
In the presentation I discuss the distinction between executive frame and principal frame as a means for
analyzing discourses of agency. Using examples from social psychological theorizing, I argue that this
distinction is helpful in articulating the difference between individualistic and relationalistic framing of
agency.

Atte Vieno, MA, Researcher, Student Research Foundation Otus, atte.vieno@otus.fi
Social belonging and individual life history: Finnish higher education students’ struggle to attain
respectable individuality
In my presentation, I will present initial findings from an EU-funded research project into how Finnish youth
are navigating transitions into higher education and between degree programmes. The viewpoint is
biographical, the research data consisting of 69 autobiographical texts composed in the context of an
autobiographical writing competition.
I argue that conditions of stiff competition for entry into higher education, academic inflation, youth
unemployment and the continued high cultural value placed on education combine to make situations of
educational choice ones of high pressure for young people. The social position of a young person finishing
secondary education is characterised by its instability with regards to time. In young people’s
autobiographies, the journey from this unstable social position to one of comparative stability by applying
to higher education and changing from one degree programme to another emerges as a central narrative.
In conditions of individualisation, young people can attain a relatively stable social position by coming to
understand their life situations and plans for the future in relation to their individual life stories. Failure to
do so opens up the possibility of alienation, as relationships with both self and others are compromised by
the frustration of individual ambition.
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Turo-Kimmo Lehtonen, Mikko Jauho, Jyri Liukko & Antti Silvast, University of Helsinki
(firstname.lastname@helsinki.fi)
Risk as a way of being in relation
As a technological tool for managing uncertainty, “risk” is a specific way of being in relation with the nonhuman world, with other people and with oneself. This paper looks empirically at how the present scope of
possibilities, offered by the welfare systems, is conditioned by the risk technologies which have been
applied in creating these systems. We juxtapose three different domains of practice: first, the risk factor
approach which dominates the current mode of governing public health; second, the role of life insurance
in the formation of economic subjectivities and the management of household economy; and third, the
relationship between electricity supply breakdowns and the emerging security initiatives. The empirical
case studies are based on historical research on particular sites of expertise, provided by Finland as a
Nordic welfare regime under expansion after the Second World War.
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EU-tutkimus / EU research
Koordinaattorit:Risto Heiskala, Marja Alastalo, Otto Auranen ja Maria Åkerman (otto.auranen(at)uta.fi)
“Olemme käynnistämässä Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia ”Taloutta koskeva tieto
Euroopan Unionissa” ja etsimme työryhmäämme Euroopan Unionin kanssa työskentelevien tutkijoiden
esitelmiä, jotka voivat, mutta joiden ei välttämättä tarvitse, käsitellä juuri talouden teemaa. Seuraavassa on
projektimme lyhyt kuvaus:
The project studies the construction of economy in the EU in the cross-section of economic sociology,
sociology of knowledge and studies on governmentality. In addition to theoretical literature it draws from
the empirical study of policy documents (Stability and Growth Pact; Lisbon Strategy for Growth and Jobs &
Europe 2020 Strategy; European System of Accounts 1995 and recent drafts for alternative measures for
progress by the EU, OECD, and the Stiglitz Committee), and from interviews with experts. The project asks
what is understood by economic in the policy documents of the EU and in statistical databases
producing informational background for policy decisions in the EU, and what the role of expert knowledge
in constructing economic is. We also ask how the mediation between the economic sphere and the rest of
the social reality is understood, and what the alternatives to the current conceptualizations are in historical
and cultural comparison.”

Heiskala, Risto, Professori, Tampereen yliopisto, risto.heiskala@uta.fi
Alastalo, Marja, Yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, marja.alastalo@uta.fi
Auranen, Otto, Tutkija, Tampereen yliopisto, otto.auranen@uta.fi
Åkerman, Maria, Tutkija, Tampereen yliopisto, maria.akerman@uta.fi
Taloutta koskeva tieto Euroopan Unionissa
Esittelemme käynnistysvaiheessa olevaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia ”Taloutta
koskeva tieto Euroopan Unionissa”. Projektin kuvaus on seuraava:
The project studies the construction of economy in the EU in the cross-section of economic sociology,
sociology of knowledge and studies on governmentality. In addition to theoretical literature it draws from
the empirical study of policy documents (Stability and Growth Pact; Lisbon Strategy for Growth and Jobs &
Europe 2020 Strategy; European System of Accounts 1995 and recent drafts for alternative measures for
progress by the EU, OECD, and the Stiglitz Committee), and from interviews with experts. The project asks
what is understood by economic in the policy documents of the EU and in statistical databases
producing informational background for policy decisions in the EU, and what the role of expert knowledge
in constructing economic is. We also ask how the mediation between the economic sphere and the rest of
the social reality is understood, and what the alternatives to the current conceptualizations are in historical
and cultural comparison.
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Kari-Björkbacka, Irmeli, Tutkija, Lapin yliopisto, Irmeli.Kari@ulapland.fi
Alueen ja talouden sukupuoli
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. Koska EU-aikakaudella maakuntien
toimijuus mahdollisuuksien ja reunaehtojen muodostajina on vahvistunut ja koska Suomen työmarkkinoita
leimaa sukupuolten mukainen kahtiajakautuminen, maakunnasta laaditut suunnitelmat ja ohjelmat tulevat
määritelleeksi myös sukupuolijärjestyksiä. Tällä kaikella on seurauksia alueen elinkeinoille, taloudelle sekä
sukupuolten paikoille.
Esitelmäni perustuu keskeneräiseen väitöstutkimukseeni ja Lapin Letka, ESR–hankkeessa tekemääni
aineiston hankintaan. Tarkoituksenani on testata taloutta käsittelevän, väitöskirjalukuni päätelmiä. Pohdin
retorisen analyysin avulla, ketkä toimijat ja toimialat määrittelevät taloutta ja miten. Tilastollisen aineiston
avulla osoitan, miten resurssit jakautuvat ja millaisen kamppailun tai retorisen argumentoinnin tuloksena se
on tapahtunut.
Tutkimukseni kohteena ovat Lapin alueesta kirjoitetut maakuntaohjelmat ja -suunnitelmat sekä toimialoista
laaditut strategiat vuosilta 2003-2009. Lisäksi aineistoinani ovat taloutta ja työtä koskevat tilastot.
Analyysissäni kiinnitän huomiota tilastojen ja tekstiaineistojen ristiriitoihin. Hyödynnän hallinnan
(governmentality) käsitteistöä. Sen avulla sidon havainnot osaksi aluekehittämisen politiikkaa, joka kätkee
sisäänsä sukupuoliin ja kehittämiseen liittyviä hallinnan teknologioita, joilla on taipumus hierarkisoida
sukupuolten, talouden ja elinkeinojen välisiä suhteita sekä hegemonisoida kehittämistä ja kehittymistä
ilman kritiikkiä.

Lehtinen, Sanna, Helsingin yliopisto, sarinne@mappi.helsinki.fi
Paikallisseurakunnat EU-politiikan toteuttajina
Suomen ev.lut. kirkon paikallisseurakunnat ovat osallistuneet Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
projektiyhteistyöhön vuodesta 1995 lähtien. Kansallisesti Suomessa seurakunnat kuuluvat juridisesti
julkiseen sektoriin ja niillä on lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä. Paikallistasolla seurakunnat
harjoittavat tiivistä yhteistyötä niin kunnan sosiaalitoimen kuin valtion työvoimatoimistojenkin kanssa.
Toiminnallaan seurakunnat tukevat julkisen sektorin toimia niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti.
Esimerkkinä ovat EU:n rahoittamat ESR-projektit, joissa seurakunnat ovat toimineet osarahoittajina ja
tehneet sosiaalityötä syrjäytymisvaarassa olevien kansalaisten parissa yhdessä muiden paikallisten
toimijoiden kanssa universaalisuusperiaatteen mukaisesti. Toimimalla EU-projekteissa seurakunnat myös
tukevat EU:n poliittisia tavoitteita. Seurakunnat kuuluvat EU:n näkökulmasta kolmanteen sektoriin ja ne
voivat saada myös suoraa taloudellista tukea EU:ta, kun niiden toiminta tähtää ”yhteisen hyvän”
toteutumiseen. Tutkin paikallisseurakuntia paikallisina yhteisötaloudellisina toimijoina ja niiden julkista
roolia taloudellisissa kriiseissä.
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Mikola, Elina , Tutkija, Tampereen yliopisto, elina.mikola@uta.fi
Taloustieteen teoriasta ilmastopolitiikan instrumentiksi. Kasvihuonekaasujen päästökauppa osana
Euroopan Unionin ilmastopolitiikkaa
Vuonna 2005 käynnistynyt päästökauppajärjestelmä on yksi Euroopan Unionin ilmastopolitiikan
keskeisimmistä instrumenteista. Sen tavoitteena on rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä unionin alueella
mahdollisimman kustannustehokkaasti. On liian varhaista arvioida, miten hyvin päästökauppa onnistuu
tavoitteessaan. Sen sijaan voi pohtia, miksi ilmastonmuutoksen hallinnointiin pyritään juuri päästökaupan
avulla, ja mitä seurauksia sillä on, että päästöjä pyritään hallitsemaan tuomalla ne markkinoiden piiriin.
Esityksessäni tarkastelen päästökaupan historiaa ja kehitysvaiheita sekä kartoitan rationaliteetteja,
problematisaatioita ja diskursseja, joihin EU:n päästökauppa politiikkainstrumenttina kytkeytyy. Aineistona
käytän EU:n päästökauppajärjestelmää koskevia asiakirjoja ja linjauksia. Lähestymistapani myötäilee
hallinnan analyyttista tutkimusperinnettä. Michel Foucault’n ajatuksiin pohjaten tarkastelen valtaa kielen ja
tiedon kautta operoivana voimana, joka rakentaa käsitystämme sosiaalisesta todellisuudesta ja siinä
vallitsevista toimintamahdollisuuksista.
Analyysi tuo esiin, kuinka päästökauppa nivoo yhteen taloudellisen kasvun, teknologisen kehityksen ja
ympäristönsuojelun tavoitteet. Ilmakehä määrittyy yhteiseksi resurssiksi ja ilmastopolitiikan tavoitteeksi
muodostuu tämän resurssin optimaalinen hyödyntäminen. Näkemys päästöjen leikkaamisesta ja
kilpailukyvyn ylläpitämisestä rinnakkaisina tavoitteina, sekä tämän win-win -tilanteen mahdollistava
teknologinen kehitys, perustelevat myös EU:n edelläkävijäroolia kansainvälisessä ilmastoprosessissa.
Hallinnossa ja päätöksenteossa päästökaupan käynnistäminen siirtää kamppailut koskemaan sitä, miten
päästöoikeuksien markkinat tulisi organisoida optimaalisten tulosten aikaansaamiseksi. Tämä rajaa
mahdollisia politisoitumisen paikkoja sekä vahvistaa taloudellisen tiedon ja asiantuntijuuden roolia
ilmastopolitiikassa.

Okkonen, Kaisa-Mari, Yliaktuaari, Tilastokeskus, km_okkonen@hotmail.com
Tilastotiedon rooli Euroopan unionin sosiaalisen ulottuvuuden muotoutumisessa
Sosiaalitilastojen ja sosiaalipolitiikan välillä on tiivis kytkös Euroopan unionissa. Sosiaalitilastollista tietoa –
tietoa EU-kansalaisten elinolosuhteista ja hyvinvoinnista – tuotetaan unionissa hallinnon ja politiikan
tarpeisiin. Sosiaalitilastojen ja niiden pohjalta tuotettavien indikaattoreiden avulla unioni pyrkii
suuntaamaan politiikan tekemistä jäsenmaissa, jotka ovat päävastuussa sosiaalipolitiikan käytännön
tekemisestä. Määrällisiä mittareita käytetään muutostarpeen kuvaamiseen, jäsenmaiden välisen
kommunikaation ja oppimisen edistämiseen ja toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan.
Numeerista tietoa on kuvattu EU:n yhteydessä yhteiseksi kieleksi ja kommunikaation muodoksi, joka toimii
samalla objektiivisuuden takaajana ja rationaalisuuden normina (Sverdrup 2005). Harmonisoidun
sosiaalitilastollisen tiedontuotannon avulla myös rakennetaan Euroopan yhtenäisyyttä ja korostetaan sen
merkitystä politiikan tekemisen kontekstina (Desrosières 2000). Tästä näkökulmasta tilastot ja indikaattorit
eivät reflektoi neutraalisti todellisuutta, vaan ovat osa politiikan tekemistä ja määrittelyä sekä
valtasuhteiden muotoumista.
Esittelen alustuksessani väitöskirjahankkeeni tutkimussuunnitelman, jonka keskeinen kysymys on
sosiaalitilastoinnin ja sosiaalipolitiikan suhde Euroopan unionissa. EU-laajuinen sosiaalitilastointi on noussut
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merkittäväksi etenkin 2000-luvulla, jolloin puhe sosiaalisesta Euroopasta on yleistynyt ja materialisoitunut
esimerkiksi erilaisten kymmenvuotisstrategioiden (Lissabonin strategia, EU 2020) muodossa. Tarkoitukseni
on tutkimuksessa kuvata historiallisesti unionin laajuisen sosiaalitilastoinnin kehittymistä ja suhdetta
sosiaalipolitiikkaan. Hallinnan analyyttisestä näkökulmasta kysyn, miten ja miksi sosiaalitilastot ovat tulleet
EU-tasoisen hallinnan kohteeksi ja miten sosiaalitilastoilla ja -indikaattoreilla on rakennettu EU:n laajuista
sosiaalista ulottuvuutta.

Valkeasuo, Laura, Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, laura.valkeasuo@uta.fi
Tietotalouden kotouttaminen Suomessa
Yhteiskuntatieteiden tutkijoiden kiinnostus kansallisvaltioiden samankaltaistumista kohtaan on kasvanut.
Tässä työssä hyödynnetään maailmankulttuurin ja -yhteiskunnan teorioita, jotka kiinnittävät huomiota
siihen, miten ja miksi toimijat toimivat ja organisoituvat samojen mallien mukaan ja kuinka globaalin
hallinnan muodot ohjaavat kansallisvaltioiden hallintoa. Tietotalous on yksi tärkeä ylikansallisesti ja yli
hallinnollisten rajojen käytetty diskurssi. Poliittiset ohjelmat, strategiat ja linjaukset ympäri maailman
pohjautuvat teoriaan siitä, että tiedon tuotannolla ja jakamisella on taloudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi
Euroopan Unionin strateginen tavoite on tulla maailman kilpailukykyisemmäksi tietotaloudeksi. Tiedon
merkitys taloudellisen tuottavuuden osana ei ole uusi idea, mutta sen rooli muuttui 1990-luvulla uuden
talouskasvuteorian myötä. Tässä esityksessä seurataan tietotalousdiskurssin leviämistä taloustieteistä
median ja kansainvälisten organisaatioiden kautta yksittäisen maan politiikkoihin. Erityistarkasteluissa ovat
Euroopan Unionin ja Suomen linjaukset. Syitä sille miksi käsite tietotalous ja siihen läheisesti liittyvät
käsitteet ovat osoittautuneet niin menestyksekkäiksi ympäri maailman, haetaan paikalliselta tasolta.
Esityksessä esitellään empiirisen retorisen ja narratiivisen analyysin tuloksia siitä miten Suomen ministeriöt
kotouttavat tietotalousdiskurssin politiikkoihinsa, miten ne käyttävät sitä, ja mitä ne voivat sillä saavuttaa.
Aineistona käytetään hallinnollisia asiakirjoja; Suomen osalta hallinnonalojen tulevaisuuskatsauksia.
Tulosten mukaan ministeriöt käyttävät useita retorisia keinoja, joilla ne luonnollistavat ja kansallistavat
diskurssin luoden samalla todellisuuden, jossa ne ovat tärkeitä. Diskurssi toimii epämääräisenä ja helposti
muokattavana, mutta samalla vakuuttavana tarjoumana käytäessä kamppailua omasta olemassaolosta ja
resursseista. Tulokset mahdollistavat yhden tavan selittää sitä, miksi maailmankulttuuriset mallit ja ideat
leviävät ympäri maailman ilman siihen suoranaisesti pakottavaa tahoa tai syytä.

Välikangas, Anita, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, anita.valikangas@helsinki.fi
Kuinka voimme arvioida talouspoliittisten päätösten legitimiteettiä? – Euroopan vakausmekanismi ja sen
kritiikki
Viime vuosien ajan jatkunut talouskriisi on muuttanut merkittävällä tavalla sekä Euroopan Unionin
toimintaa että euroalueen jäsenmaiden harjoittamaa raha- ja talouspolitiikkaa. Yksi merkittävimmistä
keskusteluista tällä saralla koskee Euroopan väliaikaista rahoitusvakausvälinettä ja sen lähiaikana korvaavaa
Euroopan vakausmekanismia. Näissä molemmissa välineissä tietyt euroalueen jäsenmaat tukevat niitä
jäsenmaita, jotka eivät ole taloudellisesti yhtä hyvässä tilanteessa. Tuoreet mielipidemittaukset (ks. erit.
Eurobarometri 75.3) sekä mielenosoitukset kertovat, etteivät läheskään kaikki Euroopan kansalaiset koe
euroalueen talouspolitiikan olevan perusteiltaan legitiimiä. Työssäni vertaan Euroopan vakausmekanismin
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oikeuttamista suhteessa siihen keskusteluun, jota on käyty aiemmin kansainvälisten instituutioiden
legitimiteetin arvioinnin yhteydessä. Analyysini poliittisesta legitimiteetistä pohjaa erityisesti Fritz Scharpfin
(1997) tekemään analyysiin hallitsemisesta Euroopan Unionissa. Scharpfin mukaan poliittinen järjestelmä
voi olla legitiimi joko sen rakenteen (input) tai sen tuottamien seurausten (output) perusteella. Pyrin
kuitenkin työssäni osoittamaan, että talouspoliittiset päätökset haastavat tämän Scharpfin tekemän
jaottelun. Tämä johtuu etenkin siitä, että taloudellisissa päätöksissä arviointiperspektiivi – eli päätösten
oikeuttaminen niiden aikaansaamien seurausten kautta – on mahdollista vasta pitkän aikaa sen jälkeen, kun
päätökset on tehty. Näillä ominaispiirteillä on puolestaan paljon merkitystä pyrkiessämme ymmärtämään
paremmin niitä hankaluuksia, joita talouspolitiikan ja kansalaisyhteiskunnan väliseen suhteeseen näyttää
sisältyvän tämän päivän Euroopassa.
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Hyvinvoinnin diskurssit – Välfärdens diskurser
Koordinaattorit: Janne Autto (Lapin yliopisto, janne.autto[at]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.
Hyvinvoinnin diskurssit–työryhmään toivotaan esityksiä, joissa hyvinvointia ja/tai hyvinvointivaltiota
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. Hyvinvoinnin diskurssit -työryhmä toivottaa
tervetulleeksi niin suulliset esitykset kuin myös etukäteen jaettavat paperitkin.

Välfärdens diskurser, Koordinatorer: Janne Autto (Lapin yliopisto, janne.autto[at]ulapland.fi),
Mikael Nygård, (Åbo Akademi, mikael.nygard@abo.fi)
“Konkret socialforskning samt jämförande perspektiv har haft en stark position inom den del av sociologin
som granskat välfärdsfrågor och välfärdsstaten. Ett annat område som fått fotfäste är kulturperspektivet,
som närmast avser sådana närmelsesätt där välfärdsfrågor granskas med utgångspunkt i bland annat
poststrukturalism, diskursteori och kultursociologi. Det som förenar ansatserna inom denna forskningsgren
är att välfärdsfrågor ofta ses i ljuset av makt, kontroll och motstånd – frågeställningar som endera kopplar
till traditionell institutionell politik eller som går utanför denna.
Arbetsgruppen Välfärdens diskurser efterlyser presentationer där olika välfärdsfrågor och/eller
välfärdsstaten behandlas som diskursiva, symboliska eller ideologiskt uppbyggda fenomen. Bidragen kan
bestå av begreppsliga eller empiriska analyser med utgångspunkt i socialkonstruktionistisk eller lingvistiskt
teori. Presentationer som exempelvis lyfter fram dominanta eller undertryckta diskurser inom
välfärdspolitiskt beslutsfattande, offentliga debatter, praktisk politik eller varför inte det praktiska
välfärdsarbetet välkomnas speciellt. Även frågor gällande konstruktionen av subjektspositioner och
aktörskap inom välfärdsområdet (t.ex. hur är ojämlikhet relaterad till ålder, kön eller etnicitet?) samt frågor
som behandlar (av)politiseringen av konkreta välfärdfrågor hör till arbetsgruppens intresseområde.
Arbetsgruppen Välfärdens diskurser välkomnar såväl muntliga presentationer som på förhand distribuerade
papper.”
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Soili Vento: Hoivapalveluyrittäjän vapauden tarkastelua
Esityksen tavoitteena on tarkastella hoiva- ja kotipalveluyrittäjien vapautta erilaisten vapauden käsitteiden
avulla. Esitys pohjautuu valmisteilla olevaan väitöskirjaan. Tutkimuksen lähtökohtana on suomalaisen
yhteiskunnan muutos, jossa yrittäjyys on tullut osaksi hyvinvointipalvelujen tuotantoa. Tutkimusaineisto
muodostuu kahdentoista (12) hoiva- ja kotipalveluyrittäjän haastatteluista. Haastateltavat yrittäjät
muodostuvat kahdesta ryhmästä, jossa ensimmäisen tutkimusryhmän muodostavat kuusi (6) ketjussa
toimivaa hoiva- ja kotipalveluyrittäjää kahdesta suomalaisesta franchising-ketjusta. Toisen tutkimusryhmän
muodostavat kuusi (6) itsenäistä (ei –ketjussa toimivaa) hoiva- ja kotipalveluyrittäjää.
Tutkimusmenetelmänä on vertaileva multiple-case study.
Yrittäjän vapautta hyvinvoinnin tuottamisessa tarkastellaan Isaiah Berlinin (1909–1997) Negatiivisen- ja
Positiivisen vapauden -käsitteiden avulla. Negatiivista vapautta (”vapaus jostakin”) voidaan kutsua myös
”esteiden poissaoloksi” yrittäjyyden tieltä. Positiivinen vapaus (”vapaus johonkin”) käsitetään itsensä
toteuttamisen vapaudeksi, jossa keskeistä on ”toive olla oman itsensä herra, eikä kenenkään orja”. Kun
”vapaus jostakin” kehittyy ”vapaudeksi johonkin”, tämän kehityksen kaksi keskenään ristiriitaista suuntaa
ovat lakkaamatta nivoutuneet toisiinsa. Tällöin Eric Frommin (1900-1980) mukaan vapauden ongelma ei
koske ainoastaan vapauden määrää, vaan myös vapauden laatua.
Amartya Sen määrittelee vapauden toimintavaihtoehtoina ja mahdollisuuksina sekä kyvykkyyksinä
(capabilities). Sen tarkastelee vapauden käsitteen rinnalla myös rationaalisuutta ja oman edun tavoittelua.
Pohdinta positiivisesta vapaudesta tai sen puutteesta nostaa esiin kysymyksen siitä, kokeeko hoivapalvelu
yrittäjä itsensä riittävän rationaaliseksi tekemään oikeita valintoja.
Hoivapalveluissa yrittäjän vapaus ulottuu myös asiakkaan asioiden hoitamiseen. John Stuart Millin (18061873) mukaan; ”Ihmisellä pitää olla vapaus tehdä niin kuin tahtoo omissa asioissaan, mutta hänellä ei pitäisi
olla vapautta tehdä niin kuin tahtoo toimiessaan toisen puolesta, ei edes sen syyn varjolla, että toisen asiat
ovat hänen omiaan”.
Sara Lindström: Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteys henkilöstöjohtamisen diskursseissa
Organisaatioiden tuloksellisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin yhtäaikainen edistäminen on osittain nähty
ristiriitaisena tehtävänä organisaatioiden henkilöstöjohdolle. Myös henkilöstöjohtamisen valtavirtatutkimus
on keskittynyt lähinnä tuloksiin jättämällä hyvinvoinnin lähes kokonaan tarkastelun ulkopuolelle.
Suomalaisissa kuntaorganisaatioissa on kuitenkin jo vuosien ajan painotettu työhyvinvoinnin merkitystä
tavoitteiden saavuttamisessa.
Tässä esityksessä tarkastellaan kuntien henkilöstöjohtajien puhetta tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin
yhteydestä kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta. Tavoitteena on kyseenalaistaa henkilöstöjohtajien
puheessa itsestään selvänä esitetty yhteys työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden välillä, ja tarkastella sitä
diskursiivisena rakennelmana. Erityisenä tarkastelun kohteena on interdiskursiivisuus eli tuloksellisuus- ja
työhyvinvointidiskurssien kohtaaminen. Tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä legitimoidaan ainakin
kolmella eri tavalla. Ensinnäkin, yhteyttä legitimoidaan viittaamalla alan auktoriteetteihin. Toisena
legitimoinnissa painotetaan rationaalisuutta kuten mahdollisuutta tehokkuuteen ja säästöihin. Kolmantena
kategoriana näyttäytyy moraalinen legitimointi, jossa yhteyttä rakennetaan viittaamalla työn merkityksen
kokemukseen arvona.
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Johannes Kananen & Christian Kroll: Kilpailuvaltioparadigma sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa
Esityksessä analysoidaan missä määrin kilpailuvaltioparadigmaksi kutsuttu argumentaatio- ja ajattelutapa
hallitsi sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA-komitea, 2007-09) työskentelyä. SATA-komitea asetettiin
selkeyttämään ja parantamaan sosiaaliturvaa, ja siihen kutsuttiin mukaan työmarkkinajärjestöjen, hallinnon
ja eri järjestöjen edustajia laatimaan hallitukselle esityksiä lakimuutoksia varten. Siten voidaan ajatella, että
komiteassa oli edustettuna keskeisimmät näkemykset suomalaisen sosiaaliturvan uudistamiseen liittyen.
Sosiaaliturvan 1990-luvun jälkeisiä uudistuksia on kuvattu siirtymänä resursseja uudelleenjakavasta
hyvinvointivaltiosta kohti kansallista kilpailukykyä painottavaa kilpailuvaltiota. Suomessa kilpailuvaltioajattelu voidaan määritellä yritykseksi sovittaa pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli globaalin
talouskilpailun vaatimuksille. Samalla käydään ideologista kamppailua kenen ehdoilla tämä
yhteensovittaminen tapahtuu ja millä tausta-oletuksilla. Suomessa tätä ideologista kamppailua ei
kuitenkaan ole ensisijaisesti käyty julkisen keskustelun kautta jolloin poliittisten uudistusten perustelut ovat
usein jääneet keskeisten toimijoiden omaksi tiedoksi. Tavoitteenamme on siksi tutkia miten SATA-komitean
jäsenet ovat ymmärtäneet sosiaaliturvan nykyisen tehtävän ja miten he näkivät komiteassa esitettyjä
uudistusesityksiä. Missä määrin komitean jäsenten kesken oli tulkinta-eroja ja yksimielisyyttä
kilpailuvaltiollisesta lähtökohdasta komitean työssä? Entä minkälaisia näkemyksiä sen muodosta,
tehtävästä ja sisällöstä on ollut komitean sisällä? Muodostuiko jokin tietty näkemys komitean sisällä
hallitsevaksi? Analyysin välineenä toimivat komitean jäsenten haastattelut, sekä komitean väli- ja
loppuraportti muutosesityksineen
Mikael Nygård: Från välfärdsstat till tävlingsstat – om statens och socialpolitikens roll i den globala
kapitalismens tid
Under andra delen av 1900-talet har vi inte bara bevittnat en grundläggande omvandling av den
kapitalistiska ordningen, utan också en omprövning att nationella, keynesianska välfärdsstatskonceptet.
Syftet med detta papper är att diskutera välfärdsstatens och socialpolitikens roll förändrade roll i dagens
värld genom att ta fasta på hur förändringarna i det kapitalistiska systemet och ideologiska faktorer har
påverkat synen på välfärdsstatens roll. Min tes är att välfärdsstatens och socialpolitikens roll har förändrats
i grunden till följd av den kapitalistiska transformation som har pågått under 1900-talets sista decennier
och den starka marknadsdiskurs som förfäktats av tänkare och politiker i det nyliberala lägret. Denna
transformation har inte bara frigjort marknadskrafterna och skapat en global ekonomi, utan har även
tvingat fram en ny typ av välfärdsstat: den s.k. tävlingsstaten.
Janne Autto: Päättäjien ja kansalaisten diskursiiviset strategiat päivähoitokeskusteluissa
Suomen päivähoitolaki syntyi 1970-luvun alkupuolella. Tämän jälkeen päivähoitojärjestelmää on
täydennetty kotihoidon tuella, subjektiivisella päivähoito-oikeudella ja yksityisen hoidon tuella.
Päivähoitojärjestelmä on uudistusten jälkeenkin pysynyt ajoittain kiivaina käyneiden julkisten keskustelujen
kohteena. Esityksessäni tarkastelen, millaisilla diskursiivisilla strategioilla julkiset päätöksentekijät ja
kansalaiset osallistuvat päivähoitokeskusteluihin. Empiirisenä esimerkkinä käytän eduskunnan
päivähoitokeskusteluja sekä paikallisella tasolla käytyjä keskusteluja, joissa kunnan päätöksentekijät ja
kansalaiset käyttävät julkista ääntään. Kiinnitän huomiota erityisesti sosiaalisiin asemiin, joista käsin
päivähoitopoliittiset näkemykset on esitetty sekä siihen, millaisia subjektipositioita näkemykset kansalaisille
rakentavat. Esitän, että hyvinvointivaltiota koskevissa kamppailuissa käytettyjen strategioiden
ymmärtäminen edellyttää sekä osallistujien sosiaalisen aseman että kamppailujen diskursiivisten ehtojen
huomioimista.
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Hyvinvointivaltio, hyvinvoinnin riskit ja
sosiaaliset tukirakenteet Euroopassa
Koordinaattorit: YtL Tiina Soininen, Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos ja YTT Minna van
Gerven, Twenten Yliopisto, Innovaation ja Hallinnon Instituutti
(tiina.soininen(at)uef.fi) (minna.vangerven(at)utwente.nl)
”Sosiaalinen riski on yksilön ja yhteiskunnan kohtaama epävarmuus tulevasta. Riskin käsite on esillä
sosiologian klassikoista nykyajan teoreetikkoihin. Esimerkiksi klassisessa sosiologiassa luottamus
yhteiskunnan rakenteisiin – eli riskin minimoiminen – nähtiin keskeisenä tekijänä modernin yhteiskunnan ja
kapitalismin synnyssä, kun taas nykyteoreetikot näkevät riskien hallinnan yhtenä jälkimodernin
yhteiskunnan muutosta ohjaavana tekijänä. Riskissä on keskeistä myös pelot ja uhkakuvat tulevaisuudesta.
Sosiaalinen riski kattaa monia eri teemoja ja ulottuvuuksia, mutta käsitteenä ja sosiaalisten seuraustensa
kautta riski yhdistä näitä teemoja. Sosiaalisen riskinä voidaan ymmärtää esimerkiksi, sukupolvelta toiselle
kasautuvat riskit, köyhyys- ja työllisyysriskit, ekologiset riskit, maahanmuuttajien kohtaamat riskit uudessa
yhteiskunnassa, ikääntymiseen ja perheeseen liittyvät riskit, riskit erilaisiin riippuvuuksiin jne. Sosiaaliset
riskit voivat myös kertyä elämän kulussa erityisesti tietyille sosiaaliryhmille muodostaen uudentyyppisiä
sosiaalisia ongelmia ja kategorioita.
Riskeihin suhtautuminen ja niihin varautuminen ovat riippuvaisia normeista ja arvoista, joita
yhteiskunnassa vallitsee. Yksilöiden selviäminen ja varautuminen näihin uusiin riskeihin voi perustua sekä
yksilöllisiin keinoihin (oman käyttäytymisen muuttaminen, perhe, sosiaaliset suhteet, taloudellinen
säästäväisyys jne.) tai yhteiskunnallisiin tukirakenteisiin (hyvinvointivaltiojärjestelmät, lait, sosiaalipoliittiset
tulonsiirrot, sosiaalipalvelut jne.). Myös muut yhteiskunnalliset instituutiot, kuten koulutus ja elinikäinen
oppiminen, voivat muodostua tällaisiksi tukirakenteiksi. Tukirakenteet myös muodostavat verkostoja, ja
voidaankin kysyä minkälaiseksi turvaverkosto nykyisin muodostuu suomalaisessa yhteiskunnassa? Entä
minkälaisiin arvoihin tämä turvaverkosto perustuu?
Työryhmään toivotaan esityksiä kaikenlaisista hyvinvoinnin riskitekijöistä ja riskinhallintamenetelmistä,
näiden empiirisistä ja teoreettisesta tarkastelusta, yksilö- tai rakennetasolla, sekä näihin riskeihin
varautumisesta ja tukirakenteiden toiminnasta sosiaalisten riskien tilanteissa.”

Teemu Kemppainen (teemu.t.kemppainen@helsinki.fi), VTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Elämää rakenteiden varjossa - monitasoanalyysi neljästä hyvinvoinnin
osa-alueesta ESS3-aineistolla
Kuinka hyvinvointi riippuu yksilön asemasta yhteiskunnan sosiaalisessa rakenteessa ja missä määrin sille
asettaa ehtoja se hyvinvointipoliittinen kehys, jossa yksilö elää? Entä missä määrin erilaiset haavoittuvat
sosiaaliset asemat altistavat yksilön hyvinvointivajeiden kumuloitumisen riskille? Tarkastelen
tutkimuksessani hyvinvoinnin ja hyvinvointivajeiden jakautumista haavoittuvien sosiaalisten asemien ja
hyvinvointiregiimien viitekehyksessä käyttämällä European Social Surveyn kolmannen kierroksen aineistoa.
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Käsittelen hyvinvointia moniulotteisesti: perinteisten sosiaalipoliittisen huolen kohteiden – sairaus ja
taloudellisen toimeentulon niukkuus – lisäksi jäsennän teemaa kahden muun indikaattorin valossa.
Lähestyn aihetta ensinnäkin durkheimilaisesta perpektiivistä johdetun yhteiskunnallisen pessimismin
näkökulmasta (anomia-keskustelu ja etenkin Srolen kontribuutio): miten synkältä tulevaisuuden näkymät –
eittämättä olennainen aspekti hyvinvoinnista puhuttaessa – näyttävät erilaisissa haavoittuvissa sosiaalisissa
positioissa ja erilaisissa hyvinvointipoliittisissa kehyksissä? Ajatellaan vaikkapa työttömän asemaa. Onko
työttömän koettu tulevaisuus valoisampi sosiaalipoliittisesti edistyneissä pohjoismaissa kuin työmarkkinaasemaan liittyvää hierarkiaa korostavassa mannereurooppalaisessa kehyksessä?
Täydennän hyvinvoinnista piirtyvää kuvaa vielä Goffmanin ja Honnethin työhön nojaavalla, sosiaalisen
elämän moraalisävyä kuvaavalla valotuksella: minkälainen kunnioituksen ja arvostuksen sävy värittää
esimerkiksi työttömän arkikokemusta eri regiimeissä? Onhan oletettavaa, että sosiaalipoliittisten
järjestelmien ilmaisemat arvot kanavoituisivat jossakin määrin myös arkielämän arvostuksiin ja
mieltämistapoihin. Esimerkiksi omaa ansiota ja vastuuta korostava liberaali kulttuuri luultavimmin
stigmatisoi työttömyyttä voimakkaammin kuin sosiaali-demokraattinen, rakenteiden vaikutusta korostava
pohjoismainen kulttuuri – mutta toisaalta: pohjoismainen hyvinvointivaltiohan rakennettiin sen varaan,
että kaikki tekevät työtä.

Pekka Kosonen, Dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, pekka.kosonen@helsinki.fi
Hyvinvointivaltiot - Onko koolla väliä?
Esityksen aiheena on pienten ja suurempien hyvinvointivaltioiden muutos kansainvälistymisen ja
globalisaation oloissa. Siten se liittyy pienten maiden tutkimiseen, erityisesti hyvinvointivaltion
näkökulmasta. Jaottelu pieniin ja suurempiin maihin perustuu toisaalta maan väkilukuun ja toisaalta maan
asemaan kansainvälisessä järjestelmässä. Tarkastelun lähtökohtana on se usein tutkimuskirjallisuudessa
toistettu havainto, että hyvinvointivaltion laajeneminen on korreloinut positiivisesti maan talouden
kansainvälistymisen asteeseen ja siten myös maan (pieneen) kokoon ja talouden avoimuuteen.
Kysymyksenä on, kuinka hyvin tämä katzenstanilainen suhde toimii vieläkin globalisaation nykyisen vaiheen
oloissa vai johtaako globalisaatio vääjäämättä hyvinvointivaltiokehityksen katkeamiseen kaikissa – myös
pienissä – maissa. Vertaileva tutkimus viittaa siihen, ettei näin ole toistaiseksi käynyt ja että pienillä mailla
saattaa edelleen olla erityisrooli hyvinvointivaltion toiminnan menestyksekkäässä sopeuttamisessa
muuttuneisiin oloihin. Lopuksi pohditaan kysymystä kansallisesta koherenssista pienissä
hyvinvointivaltioissa.

Antti Silvast, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Two kinds of risk: enacting markets and welfare in Finnish electricity supply
It is a common concern today that electric energy supply is economic. The economic aspirations for energy
include efficiency, competitiveness, transparent pricing, affordability, and free choice of energy supplier for
all consumers. At the same time, as the recent literature on the criticality of infrastructures like energy
shows, governments and policy makers do not view electricity as simply any market commodity. These
actors view functioning electricity supply also as a vital system for health, security, and the economic and
social welfare of citizens. This proposed presentation develops an interest in the enactment of electricity as
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both a market commodity and a public good. The research questions are: how are financial risks and
security risks identified and separated in the context of electricity? And, can these two kinds of risks also be
joined and managed simultaneously? The material of the presentation includes policy documents,
interviews from energy consumers, and interviews and observations on the management of an electricity
grid in Finland.

Anne Määttä (anne.maatta@diak.fi), VTM, (Tohtorikoulutettava HY). Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
suunnittelija, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kumuloituneet ongelmat ja perusturvaan liittyvä poiskäännyttäminen
Perustuslaissa (PL 19 §) on annettu lupaus oikeudesta sosiaaliturvaan sosiaalisten riskitilanteiden
kohdatessa. Tässä tutkimuksessa lupausta tarkastellaan suhteessa perusturvaetuuksiin, joiden
myöntämiselle on asetettu lukuisia ehtoja. Perusturvaetuudet ovat syyperusteisia ja usein tarveharkintaisia,
niihin liittyy sanktioita ja toimeenpano on altis portinvartioinnille ja katutason byrokratialle.
Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on perusturvaetuuksien hakemiseen liittyvä
poiskäännyttäminen. Poiskäännyttämistä tulkitaan Hännisen ja Karjalaisen (2006) kuvaamien
poiskäännyttämisen vaiheiden ja sen taustalla olevan amerikkalaiseen diversiokeskustelun kautta.
Poiskäännyttämistä tarkastellaan perusturvaetuuksia hakeneiden henkilöiden kuvaamien
palvelujärjestelmäkohtaamisten avulla. Huomio kiinnitetään erityisesti väliinputoamista aiheuttaviin
perusturvan aukkopaikkoihin ja järjestelmän sisällä oleviin poiskäännyttäviin käytäntöihin.
Tutkimusaineiston muodostaa 25 kumuloituneita ongelmia ja poiskäännyttämistä kuvaavaa kertomusta,
jotka on valittu 194 kirjoituksen joukosta. Kirjoitukset on kerätty touko-joulukuussa 2007 julkaisemalla
kirjoituspyyntö valikoitujen maakunnan päälehtien ja ilmaislehtien mielipideosastolla tai nettisivuilla sekä
Kelan Sanomissa. Kirjoituspyynnön mukaisesti kirjoittajat ovat kuvanneet sosiaaliturvaan liittyviä epäkohtia
ja väliinputoamiskokemuksia. Aineistoa on analysoitu hyödyntämällä teorialähtöistä sisällönanalyysiä.
Apuvälineenä on Atlas.ti -ohjelma.
Tutkimuksessa kuvataan, millaista poiskäännyttämistä kumuloituvista ongelmista kärsivät henkilöt ovat
kohdanneet hakiessaan perusturvaetuuksia. Empiirisen aineiston avulla analysoidaan
palvelujärjestelmäkohtaamisissa tapahtuvaa poiskäännyttämistä ja kehitetään edelleen
poisikäännyttämisen käsitteellistä tulkintaa. Tutkimuksen tuloksena syntyy kuvaus poiskäännyttämistä
tuottavista tekijöistä ja käytännöistä.
Keskeiset käsitteet: perusturva, väliinputoaminen ja poiskäännyttäminen

Sanna Lehtinen, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Seurakunnat sosiaalisina välittäjäorganisaatioina
Yhteiskunnan finanssoituminen ja maailmantalouden nopeat globaalit liikkeet ovat dramaattisesti lisänneet
hyvinvoinnin riskitekijöitä. EU-tutkijat käyttävät nykyisestä kehityksestä ilmaisua sosiaalinen devalvaatio.
Yksi riskienjako mekanismi on sopimuksellisuus. Kommunitaristisesta näkökulmasta sopimuksellisuudella
pyritään yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja yhteisen hyvän edistämiseen. Sopimuksellisuus perustuu
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luottamukseen. Yksi suomalaisen yhteiskunnan eniten kansalaisten luottamusta nauttiva instituutio on
Suomen ev.lut. kirkko. Sen paikallisseurakunnat toimivat paikallislähtöisesti ja yhteistyössä niin julkisen
sektorin kuin järjestöjenkin kanssa. Seurakunnissa on sekä julkisen sektorin että kolmannen sektorin
piirteitä ja ne voivat toimia paikallisina välittäjäorganisaationa ja vastuunkantajina. Sosiaalisen vastuunjaon
rajapinnoista on vähän tutkimusta. Tarkastelen seurakuntien hyvinvointiroolia paikallisessa
sopimuksellisuudessa erityisesti taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Maria Ohisalo, VTM, tutkija, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca
”Ei kenenkään -maalla” – arviointitutkimus kohdennetusta nuorisotyöstä Helsingissä
EVAn tuoreen tutkimuksen ”Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?” (Myrskylä 2012) mukaan 15–29vuotiaista nuorista yli 50 000 voidaan määritellä syrjäytyneeksi, kun syrjäytyneeksi lasketaan sellaiset
työvoiman ja opiskelun ulkopuolelle jääneet nuoret, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta.
Syrjäytyminen on kompleksinen käsite, joka saa eri sisältöjä eri tilanteissa. Ilmiönä se on usein monen
ongelman summa: esimerkiksi koulupoissaolot, ongelmat perheissä, toimintamahdollisuuksien
rajautuminen, yksinäisyys, masentuneisuus ja/tai päihteiden käyttö voivat kaikki johtaa ilmiöön, josta
puhutaan syrjäytymisenä. Moni näistä ongelmista voidaan myös yksin määritellä hyvinvoinnin riskitekijäksi.
Kuvaan esityksessäni keväällä 2012 valmistuvaa arviointitutkimusta Helsingin kaupungin
nuorisoasiainkeskuksen, sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen Luotsi-toiminnasta. Monitahoarvioinnin
kautta selvitetään toimintamuodon yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sen soveltuvuutta Helsingin
kaupungin palvelukokonaisuuteen. Toiminnalla tuetaan 12–15-vuotiaiden nuorten yksilöllistä kasvua
kokonaisvaltaisesti kodin, koulun ja vapaa-ajan alueilla ja ehkäistään nuorten syrjäytymistä.
Työmenetelminä ovat verkostomainen yhteistyö, yksilöllinen tuki ja ryhmätoiminta. Ennaltaehkäisevä
kohdennettu nuorisotyö murrosikäisten parissa voi sosiaalisen vahvistamisen ja elämänhallinnan tukemisen
kautta auttaa nuoria muun muassa saattamaan peruskoulunsa loppuun, kehittämään
vuorovaikutustaitojaan ja löytämään mielekästä tekemistä vapaa-ajalleen.
Pohdin alustuksessani, kuinka Luotsi-toimintaa voidaan pitää esimerkkinä Helsingin kaupungin
palvelujärjestelmän riskinhallintakeinosta. Toimintamuodon keskiössä on ajatus, että ammatti- ja
hallintokuntien rajat ylittävällä työllä voidaan tukea nuoria, jotka palvelutarpeineen asettuvat niin sanotusti
”ei kenenkään -maalle” eri hallintokuntien väleihin, tai tiettyihin marginaaleihin. Toiminnassa syrjäytyminen
nähdään riskinä, jota ennakoivat tekijät täytyy tunnistaa ja joihin täytyy vastata hyvissä ajoin. Toisaalta
selvitän, mikä on Luotsi-toiminnan asema palvelujen kirjossa ja nuorten sosiaalisessa tuessa.

Nina Kahma, VTT, tutkija, Eläketurvakeskus, nina.kahma@etk.fi
Mervi Takala, VTL, erikoistutkija, Eläketurvakeskus, mervi.takala@etk.fi
Vihaiset nuoret, vihaiset vanhat? - Tulevaisuuden hyvinvointi ja luottamus eläkejärjestelmään
kyselyaineiston valossa
Monenlaiset toimijat tekevät eritasoisia luottamusta koskevia kyselyjä, selvityksiä, barometrejä ja
tutkimuksia puolueista päivälehtiin ja hallinnon toimijoihin. Pohjoismaat erottuvat vertailevissa luottamustutkimuksissa valtioina, joissa luottamus hallinnollisiin instituutioihin on korkealla tasolla. Korkea luottamus
liitetään universalistiseen hyvinvointivaltioon, joka tuottaa kansalaisilleen hyvää.
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Eläkejärjestelmän tavoitteena on toimeentulon takaaminen työelämän jälkeen. Asenteita eläkejärjestelmää
kohtaan voidaankin tarkastella elinkaariajattelun kautta: useimmat työeläkevakuutetut ovat
työssäolovuosinaan järjestelmän näkökulmasta eläke-etuuksien maksajia, mutta eläköitymisen myötä
heistä tulee saajia.
Esitelmässä tarkastellaan kvantitatiivisen aineiston avulla eläkejärjestelmään ja järjestelmän kestävyyteen
kohdistuvaa luottamusta sekä sitä, miten oikeudenmukaisena järjestelmää ja sen rasituksia pidetään eri
taustatekijöiden mukaan. Tärkein taustamuuttuja tarkasteluissa on vastaajan ikä, mutta mukaan
tarkasteluun otetaan muitakin vastaajien taustaa kuvaavia muuttujia kuten sukupuoli, koulutus,
ammattiasema sekä tulot. Tavoitteena on selvittää, miten eroja luottamuksessa selittävät tekijät
suhteutuvat toisiinsa. Tärkein tutkimuskysymys on, kenen näkökulmasta järjestelmä näyttää
oikeudenmukaiselta ja kenen katsotaan ansaitsevan järjestelmän tuottaman hyvän.
Aineistona käytetään Eläketurvakeskuksen keräämää Luottamus eläketurvaan -kyselyaineistoa. Aineisto
kerättiin vuoden 2011 keväällä ja se on kansallisesti edustava (N = 2495).

Perkiö Johanna, jatko-opiskelija, sosiaalipolitiikka, Tampereen yliopisto, johanna.perkio@uta.fi
Perustulon poliittiset mahdollisuudet Suomessa
Kaikille maksettavan perustulon käyttöönotosta on Suomessa keskusteltu jo vuosikymmenten ajan.
Perustulolle löytyy niin kannattajia kuin vastustajiakin poliittisen kentän molemmilta laidoilta. Vaikka
järjestelmän käyttöönotto ei missään vaiheessa ole näyttänyt kovin todennäköiseltä, poliittinen
mielenkiinto sitä kohtaan on säilynyt. Tuoreimmissa malleissa perustulo olisi vähintään nykyisen
perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen ja korvaisi kaikki itseään alhaisemmat tulonsiirrot. Yleinen
lähtökohta perustulolle on, että se on henkilökohtainen eikä sen saamiseen liity ehtoja tai velvoitteita.
Väitöstutkimukseni käsittelee perustulon käyttöönoton poliittisia esteitä ja mahdollisuuksia Suomessa.
Paikannan perustulon toteutumisen edellytykset kolmelle tasolle: 1) itse päätöksentekojärjestelmä ja sen
sisältämät poliittiset voimasuhteet 2) kannattajakunnan sisäiset poliittiset jakolinjat ja mahdollisuudet
löytää konsensus tavoiteltavasta mallista sekä 3) yleinen mielipide ja sen luoma poliittinen paine ja
legitimiteetti.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Jurgen De Wispelaeren ja José Nogueran (2013) kehittämä
analyysikehikko perustulon poliittisen toteutettavuuden (political feasibility) tutkimiseksi. He jakavat
toteutettavuuden tarkastelun neljään dimensioon: strateginen toteutettavuus (institutionalisoidut
poliittiset toimijat, koalition muodostus ja poliittisten agendojen asettamisprosessit), institutionaalinen
toteutettavuus (institutionaaliset rajoitteet ja perinteet, instituutioiden kyky tuottaa haluttu lopputulos),
psykologinen toteutettavuus (yleisen mielipiteen tarjoama legitimiteetti, normit, arvot, uskomukset) sekä
käyttäytymisvaikutuksiin liittyvä toteutettavuus (järjestelmän kestävyys pitkällä aikavälillä).
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Juhlimiskulttuurien tutkimus
Koordinaattori: Ismo Kantola (ikantola(at)utu.fi)
“Työryhmässä on perustamisestaan (v. 2003) lähtien etsitty vastausta kysymykseen, mitä juhliminen
sosiologialle merkitsee. Lukuja kaupunkifestivaaleilla laittomasti päihtyneinä pidätetyistä? Juhlapyhien
kulutustietoja? Juhlivien ihmisten tuntojen semioottista erittelyä? Miten juhla merkityksellistetään niin,
että se myös ymmärretään juhlaksi? Onko juhlien aika finanssikriisin myötä ohi vai päinvastoin
vahvistumassa?
Urheilu juhlana, politiikka juhlana, journalismi juhlana, kapitalismikritiikki juhlana – juhla-aspekti voi olla
kaikkea tätä ja paljon muutakin, kuten ug-reivejä, synttäreitä, polttareita, häitä, hautajaisia tai suviseuroja.”
Mareike Awolin, Jatko-opiskelija, Sosiologia, Itä-Suomen Yliopisto
Alcohol drinking habits of young females. - A comparative study between Germany, Finland and Scotland
While quantitative studies, like ESPAD (2003 and 2007) or HBSC (2005/06) survey show a new trend of
young females’ alcohol consumption, I will give deeper insights and explanations on female’s life styles and
drinking behaviours in their teenage years between 16 and 17 years with a main focus on their own
perception as young women and their habits of consuming alcohol. The main focus will be put on the value
changes of young females and the function and meaning of consuming alcohol. This study will also look at
drinking rituals of young females to give a deeper understanding of their life styles and life situations. Why
and how do they consume alcohol?
The aim of this research is to give insight and a better understanding of the drinking behaviours of young
female aged 16-17 years and their own perception, role understanding and reasons for drinking alcohol.
This research is a comparative case study with a quantitative survey and in-depth qualitative interviews in
three European countries: Germany, Finland and Scotland. The study will be conducted in schools for
vocational education.
Kantola, Ismo, dosentti, Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Juhlat kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman areenana ja arsenaalina
Esitelmässä positioidaan arvonmuodostuksen siirtämistä sukupolvelta toiselle mahdollisuutena sosiaalisen
pääoman kartuttamiseen. Juhla on voimavara mutta myös esitys joka sitouttaa. Empiirisenä aineistona on
turkulaisen opiskelijaelämän piirteistä ja puitteista v. 2011 koottu haastattelu- ja havainnointiaineisto.
Törrönen, Jukka, Professori, Centre for Social Research on Alcohol and Drugs, Stockholm University
Juomisen ja juhlimisen maskuliinisuudet
Tarkastelen esitelmässäni juomisen ja juhlimisen maskuliinisuuksia analysoimalla
ryhmähaastatteluaineistoa Suomesta (N=16) ja Ruotsista (N=15). Aineisto kerättiin molemmissa maissa
yhdenmukaisesti haastattelemalla neljän sukupolven koulutettuja ja vähemmän koulutettuja miehiä ja
naisia. Suomessa aineisto koottiin vuonna 2007 ja Ruotsissa vuosina 2008 - 2010. Oletan analyysissani, että
maskuliinisuus on pikemminkin monikollinen kuin yksiköllinen. Maskuliinisuudet ovat historiallisia ja
sosiokulttuurisia konstruktioita, joita ihmiset tuottavat toisilleen ja itselleen tietyissä tilanteissa.
Ryhmähaastattelut tarjoavat ilmaisuvoimaista aineistoa sen analysoimiseen, miten maskuliinisuudet
konstruoidaan ja neuvotellaan vuorovaikutuksessa kollektiivisesti. Käytimme ryhmähaastatteluissa
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virikkeinä kuvia, jotka esittävät miehiä ja naisia bilettämässä. Kuvat rohkaisivat haastateltavia
keskustelemaan juhlimistilanteisiin liittyvistä maskuliinisuuksista. Lisäksi kuvat helpottivat tutkijaa
vertaamaan ryhmissä konstruoituja maskuliinisuksia toisiinsa tarjoten vertailulle ulkoistettuja
viittauskohteita. Tunnistan analyysissani moninaisia juhlimisen maskuliinisuuksia, joissa alkoholin käyttö
yhdistyy homososiaalisuuteen, irtiottoon, hauskanpitoon, urheiluun, festivaaleihin ja väkivaltaan. Lopuksi
keskustelen, miten tunnistetut maskuliinisuudet suhteutuvat sukupuoleen, ikään, maantieteelliseen
alueeseen, luokkaan ja kansallisuuteen.
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Kasvatussosiologia
Koordinaattorit: Mira Kalalahti ja Janne Varjo
(mira.kalalahti(at)helsinki.fi, janne.varjo(at)helsinki.fi)
“Mitä kasvatussosiologia kertoo hyvinvoinnista kodeissa ja kouluissa? Millaisina näyttäytyvät kasvattajan
hyvinvoinnin rajat ja rakenteet 2000-luvulla? Mikä on kouluhyvinvoinnin paikka ja tila kilpailukykyvaltiossa?
Tuottavatko julkinen valta ja koulutuksen politiikat hyvin- vai pahoinvointia? Millä tapaa yhteiskunnan
eriarvoistuminen näkyy koulun arjessa – miten koulu tuottaa ja uusintaa eriarvoisuutta?”

Aromaa, Johanna, FM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto, johanna.aromaa@oulu.fi
Tanssiva (ja tanssitettu) opettajaruumis
Opettaja kohtaa arjessaan yhteiskunnan kirjon ja muutokset. Nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen
puhuttavat tänä päivänä ja viimeaikojen väkivaltaiset tapahtumat kouluissa ovat traagisia esimerkkejä
yhteiskunnan ongelmien valumisesta luokkahuoneisiin. Opettaja on kasvattajana uudenlaisten haasteiden
edessä ja paljon puhutaan myös opettajien työssä jaksamisesta.
Esitelmäni aiheena on opettajan työruumis, jota tarkastelen ennen kaikkea toiminnallisena
ruumiillisuutena. Tapausesimerkin kautta kuvaan millaisia uusia vaatimuksia opettajien ruumiisiin tänä
päivänä kohdistuu ja miten ne heijastelevat laajempia muutoksia työnteon ruumiillisuudessa. Työssään
opettajat performoivat ”oikeaoppista” opettajuutta ruumiillisin toistoteoin, mutta myös toisin toistamalla,
raivaamalla tilaa kriittiselle pedagogialle ja vastarinnalle. Olen kiinnostunut pohtimaan millaisena toimijuus
opettajuudessa ilmenee, kun sen lähtökohdaksi asetetaan refleksiivinen ja erityisesti tanssiva
opettajaruumis. Millaista muutosvoimaa se pitää sisällään? Kätkeytyvätkö ammatilliset onnen avaimet
opettajan ruumiiseen?
Esitelmäni perustuu meneillään olevaan väitöstutkimukseeni, jonka laadullinen tutkimusaineisto on kerätty
haastattelemalla eri alojen opettajia ja tekemällä osallistuvaa havainnointia. Tässä yhteydessä hyödynnän
aineistoani erityisryhmien ja tanssin parissa työskentelevien opettajien osalta, jotka soveltavat työssään
luovan tanssin menetelmiä. Tutkimukseni tanssivat opettajat edustavat oman alansa marginaalia, josta
käsin avautuu kriittinen näkökulma kasvatuksen kenttään. Teoreettisena taustana tutkimuksessa on
työelämän- ja organisaatiotutkimukseen vuosituhannen vaihteessa noussut keskustelu ns. uudesta
työruumiista. Lisäksi sovellan filosofista ja kulttuuritieteellistä tanssin- ja liikkeen tutkimusta erityisesti
ruumiillisen tiedon käsitteen osalta.
Aineistoni perusteella esitän, että näkökulma refleksiiviseen ruumiiseen opettajan työn instrumenttina voi
avata uusia näköaloja mm. holistiseen pedagogiikkaan, empatian ja sensitiivisyyden kehittämiseen,
dialogiseen ja kokemukselliseen oppimiseen, sekä monimuotoisuuden arvostamiseen kasvatustyössä.
Voisiko taidelähtöisillä erityispedagogisilla menetelmillä olla laajemminkin vaikutusta opettajien työhön ja
työkuntoon? Voidaanko luovuuden keinoin vastata opettajan työn uusiin vaatimuksiin?
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Kalalahti, Mira, VTM, KM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, mira.kalalahti@helsinki.fi
Perhetaustan vaikutus tyttöjen ja poikien koulunkäyntiin
Koulutuserojen ja koulusaavutusten sosiaaliluokkasidonnaisuus on moniulotteinen ja paljon tutkittu ilmiö.
Erilaisten perheiden koululaisten arvosanat ja asenteet vaihtelevat perhetaustan mukaan ja siirtävät
koulutuksellisia saavutuksia myös koulutuksellista tasa-arvoa korostavassa suomalaisessa
koulutusjärjestelmässä sukupolvelta toiselle. Koulutuksen periytymisen mekanismit ovat kuitenkin
monitahoisia ja niiden tutkiminen edellyttää monien tekijöiden samanaikaista huomioimista.
Tässä esityksessä tutkitaan kahden koulusaavutuksia ennakoivan ulottuvuuden, kouluasenteiden ja arvosanojen yhteyksiä oppilaiden perhetaustaan sekä perheen ja koulun vuorovaikutukseen. Tutkimuksen
lähestymistapa on tilastollinen: tutkimuskohteena ovat 9.-luokkalaiset helsinkiläiskoululaiset vuonna 2010
ja aineistona on kyselylomakeaineisto (N=2486). Analysoimalla kahta ulottuvuutta ”ennustavia”
taustatekijöitä esityksessä kuvataan, miten tyttöjen ja poikien, eri koulutusryhmien lasten, erilaisista
perheistä tulevien lasten ja erilailla tukea saavien lasten koulunkäynnin erot hahmottuvat eriarvoisiksi
koulutusmahdollisuuksiksi.
Hyvien arvosanojen saavuttamista edistävät perinteisemmät koulutuksen periytyvyyteen liitetyt tekijät,
erityisesti vanhempien korkein koulutus. Vanhempien koulutuksen lisäksi arvosanat ovat parempia niiden
perheiden lapsilla, joissa ei ole paljon työttömyyttä, jotka ovat perhemuodoltaan ydinperheitä ja joista
lapset kokevat saavansa tukea. Toisaalta kokonaisvaltaisempaa kouluhyvinvointia ennakoivaa myönteistä
asennetta edistävät eri tekijät. Koulumyönteisimpiä ovat lapset, jotka saavat kotoa ja koulusta paljon tukea,
ymmärrystä ja kahdensuuntaista vuorovaikutusta. Esityksessä keskustellaan koulutuksen periytyvyyden
mekanismeista ja laadukkaan koulun ominaisuuksista; turvallisesta ja vuorovaikutteisesta
opiskeluympäristöstä ja sen merkityksestä koulunkäynnille.

Varjo, Janne, FT, KM, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, janne.varjo@helsinki.fi
Sivistyksellisten perusoikeuksien ja valinnanvapauden ristivedossa – oppilaiden perusopetukseen
sijoittumisen ja valikoitumisen kunnallisia käytäntöjä
Yhdistyneiden Kansakuntien Yleismaailmallinen Ihmisoikeuksien Julistus vuodelta 1948 asettaa kaksi
keskeistä perusopetukseen sijoittumista ja valikoitumista määrittävää oikeusperiaatetta.
Yhtäältä perusopetus määritellään kaikille tasapuolisesti kuuluvaksi, julkisen vallan takaamaksi
sivistykselliseksi perusoikeudeksi (Right to Education): ”Jokaisella on oikeus saada opetusta. Opetuksen on
oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta. Alkeisopetuksen on oltava pakollinen.” (26.
artikla.)
Toisaalta julistus tunnustaa vanhempien oikeuden vaikuttaa lapsensa saamaan koulutukseen ja esimerkiksi
valita oppilaitos, jossa hän suorittaa oppivelvollisuutensa (Freedom of Education): ”Vanhemmilla on
ensisijainen oikeus valita heidän lapsilleen annettavan opetuksen laatu” (26. artikla).
Edellä mainittujen oikeusperiaatteiden erilaiset painotukset ja tulkinnat vaikuttavat toimintapolitiikkoihin ja
käytäntöihin, jotka ohjaavat oppilaiden sijoittumista ja valikoitumista perusopetukseen.
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Esitykseni aluksi tarkastelen miten YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 26. artikla on huomioitu Suomen
perusopetusta ohjaavassa lainsäädännössä. 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. Samanaikaisesti vanhemmille on
aikaisemmasta lainsäädännöstä poiketen annettu eksplisiittisesti artikuloitu oikeus hakea lapselleen
opiskelupaikkaa muusta kuin kunnan osoittamasta lähikoulusta.
Esitykseni lopuksi hahmottelen kuntien toimivallassa olevia toimenpiteitä sivistyksellisten perusoikeuksien
ja valinnanvapauden hallinnoimiseksi. Perusopetuksen pääasiallisina järjestäjinä kunnat yhtäältä pyrkivät
päättämään oppilaaksiotosta tasapuolisesti ennalta asetettujen kriteerien mukaisesti. Toisaalta ne
samanaikaisesti turvaavat yksilöllisten valintamahdollisuuksien toteutumista tarjoamalla esimerkiksi
painotettua opetusta ja tiedottamalla mahdollisuuksista hakeutua muuhun kuin lähikouluun. Seurauksena
on syntynyt toisistaan poikkeavia perusopetukseen sijoittumista ja valikoitumista ohjaavia paikallisia
toimintapolitiikkoja – erilaisia kunnallisia kouluvalintatiloja.

Wallenius, Tommi, VTM, Helsingin yliopisto, tommi.wallenius@helsinki.fi
Suomalainen peruskoulu kansainvälisen ja kansallisen ristiaallokossa – koulutuseliitin diskursiivinen
haastattelututkimus
1990-luvun koulutuspoliittinen suunnanmuutos avasi tietä suomalaisen peruskoulun
uudelleenmäärittymiselle. Jos peruskoulun syntyvaihe 1970-luvulla perustui sosiaalisen ja alueellisen tasaarvon eetokselle, nousivat suunnanmuutoksen yhteydessä yksilön oikeudet ja kilpailuyhteiskunnan
periaatteet aiempaa painokkaammin esiin. Uusliberalistiset näkemykset rantautuivat Suomeen, mutta eivät
sellaisenaan. Kansainväliset ilmiöt suodattuvat ja saavat uusia muotoja kansallisen ja paikallisen
kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa.
Tutkimuksessani analysoin vuosina 1998−2007 haastatellun 30 korkean tason koulutuspoliittisen toimijan
näkemyksiä kolmesta peruskoulua ja sen tulevaisuutta koskevasta kansainvälisestä ilmiöstä – vanhempien
laajennetusta kouluvalinnasta, opetuksen eriyttämisestä ja huippuihin panostamisesta sekä
valtakunnallisten päättökokeiden julkistamisesta. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, millä tavoin haastateltu
koulutuseliitti käyttää välttämättömyyden retoriikkaa puheessaan. Tutkimuksen analyysikehikkona
sovelletaan Hayn ja Rosamondin (2002) kaksiulotteista jaottelua. Vaakasuoralla akselilla arvioidaan,
kokevatko haastatellut kyseisen ilmiön myönteisenä vai kielteisenä, kun taas pystysuoralla akselilla
tarkastellaan puhuntaa ilmiön välttämättömyydestä (epäpolitisointi) tai vaihtoehtoisuudesta (politisointi).
Tällä tavoin jäsennettyä puhetta suhteutetaan aiemmissa tutkimuksissa havaittuihin diskursiivisiin
käytänteisiin, mm. kilpailuyhteiskunnan argumentointiin (Kantola 2006) sekä välttämättömyyden
perinteeseen (Kettunen 2008). Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vaikka käsitykset eri ilmiöistä eroavat
toisistaan huomattavasti, on välttämättömyyden diskurssi kaikissa näissä vahvasti läsnä.
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Korkeakoulutuksen sosiologia
Koordinaattorit: Sakari Ahola, RUSE, Turun yliopisto ja Jussi Välimaa, Koulutuksen tutkimuslaitos,
Jyväskylän yliopisto (jussi.p.valimaa(at)jyu.fi)(sakaho(at)utu.fi)
ONNEN PÄIVÄT KORKEAKOULUTUKSESSA?
“Erilaiset kansalliset reformit ja kansainväliset vaateet ovat riepotelleet suomalaisia yliopistoja viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Massiivisin muutos oli yliopistolaki, joka tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Sen
vaikutukset alkavat näkyä tiedekuntien ja laitosten tasolla nyt, kun linjaorganisaation managerit alkavat
käyttää lain ja rehtoreiden heille suomia valtuuksia. Tänä vuonna valtiovalta on puolestaan käynyt
ammattikorkeakoulujen kimppuun. Luvassa on sekä yliopistoille että ammattikorkeakouluilla väheneviä
resursseja, supistuksia ja uusia vaatimuksia. ’Profiloituminen’ on tämän hetken muodikkain iskusana.
Mitä nämä kaikki järjestelmätason muutokset tarkoittavat arkisessa akateemisessa työssä? Onko kaikki
menossa huonosta kohti entisestä huonompaa, vai ovatko asiat säilyneet suunnilleen ennallaan, vain
kielenkäyttö on muuttunut? Entä, avaako lähenevä talouskriisi myös uusia toimintamahdollisuuksia?
Työryhmässä haetaan muutoksiin ja nykytilanteeseen sekä empiirisiä että teoreettisia näkökulmia.
Kysymme esimerkiksi, onko new institutional theory relevantti profiloitumisen kritiikkinä? Voisiko
korkeakoulutuksen yhteiskuntasuhteita selittää verkostoteorioilla? ”

Maria Salmela-Mattila, Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos / HEG
University-Environment Relationship in the Framework of Systems Theory
My presentation is based on an ongoing article-project. In this study, I observe three environments of
universities: the scientific environment, organizational environment and the human environment. The
levels of observation are thus a social systems level, an organization level and a psychic systems level. The
perspective of the study is that of the system of science/research and we focus on the communicative
autopoiesis of science of which university plays a part as an organization of science.
I especially study the potential threats set by the different environments to the autopoiesis of science.
These include systemic threats, organizational/structural threats and threats from the multiple psychic
systems participating in the system of science. I stress, on one part, the crisis tendencies inherent in the
system itself and, on the other the frailty of the communicational medium of psychic systems, which two
combined can create long-lasting and severe disturbances for university and science.
In my presentation I also wish to discuss some main criticism towards my project, as I have been happy to
get expert referee-statements upon my text.
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Jarkko Tirronen, Itä-Suomen yliopisto
Yliopiston ajatus ja strateginen johtaminen
Suomalaisten yliopistojen oikeushenkilöasema muuttui vuoden 2009 yliopistolain uudistamisen yhteydessä.
Yliopistot irrotettiin valtio-oikeushenkilöstä oikeustoimikelpoisiksi organisaatioiksi, jotka vastaavat
itsenäisesti taloudestaan ja toiminnan strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Uuden yliopistolain
mukaan yliopistot voivat omistaa omaisuutta ja kiinteistöjä sekä tehdä itsenäisesti oikeudellisesti sitovia
sopimuksia. Yliopistoille annettiin uudistuksen yhteydessä myös työnantaja-asema, siihen liittyvät oikeudet
ja velvollisuudet sekä mahdollisuus harjoittaa itsenäistä henkilöstö- ja palkkauspolitiikkaa. Yliopistot eivät
olleet uudistuksen jälkeen enää valtion talousarvion piiriin kuuluvia tilivirastoja, vaan niistä muodostettiin
julkisoikeudellisia laitoksia tai yksityisoikeudellisia säätiöitä. Uudistukseen sisältyi yliopiston ajatuksen
näkökulmasta mielenkiintoisia ulottuvuuksia, mutta samalla ristiriitaisia ja se toi yliopistoihin uudelleen
keskiajalta peräisin olevan käsityksen yliopiston taloudellisesta autonomiasta.
Yliopistolain uudistamisen vaikutukset yliopiston ajatukseen ovat monimutkaiset ja ne näkyvät viiveellä.
Lähtökohtaisesti uusi yliopistolaki edellyttää yliopiston johtamis- ja päätöksentekorakenteiden ja -mallien
uudistamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yliopiston johtamisen ja päätöksenteon lähentymistä kohti
strategista johtamista. Tämä on suuri kulttuurinen ja toiminnallinen muutos verrattuna aiempaan
akateemis-professionaalislähtöiseen johtamis- ja päätöksentekomalliin. Tässä esityksessä pohditaan
yliopiston ajatuksen ja strategisen johtamisen välistä suhdetta. Aluksi vastataan siihen millaisia tapoja
yliopiston ajatuksen jäsentämiseksi voidaan esittää. Yliopistoa lähestytään kolmesta eri näkökulmasta;
funktionaalisesta, historiallisesta ja pragmaattisesta näkökulmasta. Tämän jälkeen havainnoin sitä mitä
yliopiston strategisella johtamisella tarkoitetaan ja millaisia ilmentymiä se voi käytännössä yliopistossa
saada. Lopuksi keskustelen yliopiston ajatuksen ja strategisen johtamisen välistä suhdetta. Onko
akateemista organisaatiota mahdollista ohjata strategisen johtamisen avulla ja millaisia mahdollisia
vaikutuksia sillä on akateemiseen toimintakulttuuriin.

Ilkka Kauppinen, Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Poikkikansallinen akateeminen kapitalismi ja ”tietopohjainen talous” hegemonisena talouden
kuvittelutapana
Esitelmäni lähtökohtana on, että korkeakoulutuksen, markkinoiden ja valtion välisten rajojen
sumeutumisessa ei ole nykyään kyse pelkästään siitä, että akateeminen kapitalismi, tai tietyssä mielessä
yleisemmin ilmaistuna markkinaorientoituneisuus, kuvastaa monien kansallisten
korkeakoulutusjärjestelmien luonnetta. Kyse on samanaikaisesti siitä, että akateemisessa kapitalismissa on
kyse poikkikansallisesta, rajat ylittävästä, ilmiökentästä (transnational academic capitalism). Esitelmässäni
tuen tätä lähtökohtaa erilaisten empiiristen esimerkkien avulla.
Esitelmän pääpaino on sen analysoimisessa, a) miksi ”tietopohjaista taloutta” voidaan pitää Bob Jessopin
muotoilua lainaten ”taloutta koskevana hegemonisena kuvittelutapana” (hegemonic economic imaginary)
nykyisessä historiallisessa tilanteessa, ja b) millainen rooli tällä hegemonisella talouden kuvittelutavalla on
ollut poikkikansallisen akateemisen kapitalismin rakentumisessa. Näiden tarkastelun osalta rajaan
esitelmäni Euroopan tasolle.
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Esitelmä ammentaa tietyistä sosiologisista globalisaatioteorioista (erityisesti globaali kapitalismi teoria) ja
korkeakoulututkimuksen kentällä käytetyistä viitekehyksistä (erityisesti akateeminen kapitalismi) sekä
kulttuuris-poliittisesta taloustieteestä. Pidemmän aikavälin päämääränä on näiden välisen syntetisoinnin
avulla rakentaa teoreettinen ja metodologinen viitekehys yhteiskunnallisten muutosprosessien tutkimiseksi
erityisesti talouden ja korkeakoulutuksen välisen dynamiikan osalta.

Anita Valkonen , Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos
2000-luvun yliopiston muutos – lehdistön ääni
Keskustelua yliopistojen muutoksista on käyty vuosia ja yleisesti mediassa tämä on saanut paljon huomiota.
Medioista olen valinnut Helsingin Sanomat. Tutkimuskysymyksenä on miten 2000-luvun yliopistojen
uudistus on näkynyt lehdistön diskurssissa? Miten Helsingin Sanomat on kirjoittanut uudistuksesta? Miten
yliopistojen ja korkeakoulujen yhdistymismahdollisuudet tulivat esille.
Tutkimuksessani käytän diskurssianalyysia. Olen käynyt läpi vuosien 2000 - 2009 artikkeleita
verkkolehdestä. Pääosin artikkelit ovat olleet pääkirjoituksia ja mielipiteitä. Artikkeleja tutkimuksessani on
käytetty 183. Valitut artikkelit olen jakanut otsikoittain kolmeen kategoriaan: huiput, kilpailukyky ja
yliopiston tehtävä. Tästä jaosta olen kehitellyt tulokseksi kolme diskurssia valta (hyöty), kuluttaminen ja
positio. Valta hyötynä nousee, kun kulutus nousee ja kun paikka ja tila ovat suotuisat.
Tapahtumina tärkeitä ovat olleet Bolognan sopimus, Raimo Sailaksen työryhmän raportti uudistuksesta
(2007) ja Aalto-yliopiston säätiön perustaminen. Artikkelit ovat olleet pohtivia ja Helsingin Sanomat on
pyrkinyt kirjoittamaan missä mennään koulutuspolitiikan saralla. Muutoksessa on yleisesti pohdittu sekä
mahdollisuuksia että uhkaa. Lehti on pyrkinyt myös siihen, että hallinnon uudistuksen kohteet yliopistot
itse ja niiden henkilökunta ottaisivat kantaa muutokseen. Artikkeleissa esille tulee se, että huippuyliopiston
otsikon alle on pohdittu koko yliopistojen ja korkeakoulujen hallinnon uudistusta.

Reetta Muhonen & Hanna-Mari Puuska, Tampereen yliopisto, Tieteen-, teknologian- ja
innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI)
Näkökulmia julkaisutoiminnan kehitykseen
Monien kansainvälisten ja kotimaisten tutkimusten mukaan yliopisto instituutiona on muuttunut syvästi
viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Muutosten taustalla on nähty ennen muuta tiedon ja osaamisen
korostuminen talouksien kilpailuvalttina. Akateemisiin tutkimusympäristöihin vaikuttaneita tekijöitä ovat
muun muassa globalisaatio, tieteen kansainvälistyminen, tehokkuutta ja tuloksellisuutta korostavan ”uuden
julkishallinnon” ulottuminen yliopistoihin sekä tiedepolitiikan linjaukset, joissa korostuvat sekä tutkimuksen
kansainvälinen kilpailukyky ja huippututkimus että yhteiskunnallinen ja kaupallinen vaikuttavuus.
Tutkimusta tehdään enenevässä määrin ulkopuolisella rahoituksella, ja tutkimuksen tuotoksiin vaikuttavat
myös rahoittajien erilaiset intressit.
Tässä esityksessä kysymystä kansallisten reformien ja kansainvälisten vaateiden vaikutuksesta tutkimustyön
arkeen tarkastellaan julkaisemisen näkökulmasta. 1980-luvun lopulta lähtien voimistuneiden,
kansainvälisyyttä ja huippututkimusta korostavien tiedepoliittisten toimenpiteiden voima näkyy
suomalaisten yliopistojen julkaisuprofiilien kehityksessä: Kansainvälisten tieteellisten julkaisujen määrän
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kehitys on ollut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana voimakkaan positiivista. Samanaikaisesti
kotimaisten julkaisujen osuus on ollut laskusuuntaista, erityisesti ei-akateemisten julkaisujen määrät ovat
olleet laskussa. Esityksessämme tarkastelemme julkaisutoiminnan kehitystä useasta näkökulmasta: kirja- ja
artikkelijulkaisemisen tyypillisyyttä, kansainvälisen ja kansallisen julkaisemisen kehitystä, akateemisen
yhteisön ulkopuolelle suunnattua julkaisutoimintaa, muutoksia kansainvälisessä yhteisjulkaisemisessa, eri
tieteenalojen julkaisukäytäntöjä sekä yliopistojen julkaisumäärien kehitystä suhteessa tutkimusrahoituksen
kehitykseen. Esityksessä kokoamme empiirisiä tuloksia useasta vuosina 2007–2012 käynnissä olleesta
tutkimushankkeestamme.

Timo Ala-Vähälä, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL)
Korkeakoulujen arviointineuvoston toimeenpanemat auditoinnit ja niiden vastaanotto yliopistoissa ja
ammattikorkeakouluissa
Esitelmässä käydään lävitse Ala-Vähälän Korkeakoulujen arviointineuvostolle tekemän auditointeja
koskevan tutkimuksen keskeiset tulokset ja käydään uudelleen kriittisesti lävitse tutkimuksen yhteydessä
kerätyn kyselyn tulokset. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu perustuu neljään yliopistoon ja neljään
ammattikorkeakouluun kohdistetusta internet-kyselystä (vastauksia 901) sekä yhdessä yliopistossa ja
yhdessä ammattikorkeakoulussa toteutetuista haastatteluista (yhteensä 38 haastattelua)
Tutkimuksen keskeisiä tuloksia ovat:
Kyselyn perusteella ammattikorkeakoulujen edustajat suhtautuivat laatutyöhön yliopistoväkeä
myönteisemmin.
Haastattelujen perusteella ammattikorkeakoulujen edustajat kokivat laatujärjestelmän rakentamisen
enemmän pitkäjänteisenä kehitystyönä, kun taas yliopistojen osalta esiin tuli näkemyksiä, joissa
laatujärjestelmän rakentaminen kuvattiin auditoinnin edellyttämänä ”kertaharjoituksena”.
Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa johto ja keskushallinto suhtautuivat laatutyöhön tiedekuntatasoa
myönteisemmin. Kaikkein kriittisimpiä olivat yliopistojen tutkijat.
Tutkijoiden kriittisyys liittynee kahteen seikkaan. Ensinnäkin heidän suhteensa yliopisto-organisaatioon on
muita ryhmiä väljempi; valtaosa heistä työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa ja he osallistuvat muita
ryhmiä harvemmin yliopiston hallintoon ja sisäiseen kehittämistyöhön.
Tiedekunta- ja koulutusalatasolla oli jonkinasteisia näkemyseroja, mutta ne eivät olleet yhtä voimakkaita tai
johdonmukaisia kuin edellä mainitut erot.
Esitelmässä tarkastellaan tulosten luotettavuutta, verrataan niitä muuhun suomalaisesta
arviointijärjestelmästä kerättyyn tietoon, sekä pohditaan laajempia kontekstia, jossa tulosten esittely olisi
mielekäs.
Kirjallisuus:
Ala-Vähälä T. (2011). Mitä auditointi tekee? Tutkimus korkeakoulujen laadunvarmistus¬järjestelmien
auditointien vaikutuksista.. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 8:2011.
Huusko, M. Huusko, M. (2009). Itsearviointi suomalaisissa yliopistoissa: arvoja, kehittämistä ja imagon
rakentamista. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.
Korppoo M. (2010). Laatutyöhön
229. Helsinki 2010
Liuhanen Anna-Maija (2007). How are university evaluations used? The perspectives of two finnish
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universities. Acta Universitatis Tamperensis 691. Tampere 2008.
Ursin J. (2007). Yliopistot laadun arvioijina. Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta.
Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos 2007.

Taru Siekkinen, Projektisuunnittelija, Campus Conexus –projekti, Koulutuksen tutkimuslaitos,
taru.siekkinen@jyu.fi
Syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat
Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteina ovat syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskeljat. Tutkimuksen
empiirinen aineisto on kerätty Campus Conexus- -projektissa (2009–2012), jonka yksi osaprojekti liittyy
korkeakoulutukseen ja syrjäytymiseen, tavoitteena tuottaa käsitteellistä ja empiiristä tietoa syrjäytymisestä
ja sen ehkäisemisen mahdollisuuksista korkeakouluissa. Osaprojektin tavoitteena myös syrjäytymisilmiön
laajuutta ja luonnetta koskeva tutkimus- ja julkaisutoiminta.
Syrjäytyminen on ilmiönä sekä käsitteenä moniselitteinen. Siihen on liitetty elämänhallintaan liittyviä
ongelmia ja myös sosiaalisesta yhteisöstä erkautumista. Syrjäytymisen voidaan ajatella olevan huonoosaisuuden kasautumista ja se nähdään usein ongelmana yksilölle, instituutioiden toiminnalle ja koko
yhteiskunnalle. Yksilön syrjäytyminen jollain elämän osa-alueella ei kuitenkaan tarkoita sitä, että hän olisi
kokonaan yhteiskunnasta syrjäytynyt. Esimerkiksi koulutuksesta syrjäytynyt henkilö voi silti käydä töissä,
olla mukana sosiaalisessa toiminnassa ja kokea tyytyväisyyttä elämäänsä. Korkeakouluopiskelijoilla
koulutuksesta syrjäytymiseen voi olla monia syitä; esimerkiksi elämänhallintaan liittyvät ongelmat tai
elämäntilanteen muutokset. Syrjäytymisriski voidaan nähdä joillakin opiskelijoilla suurempana, kuin toisilla.
Riski syrjäytymiseen ei pidä nähdä kuitenkaan lopullisena tienä syrjäytymiselle. Esimerkiksi yksilön
elämäntilanteet saattavat vaihdella ja lopulta muutokset voivat johtaa opiskelumotivaation ja -kyvykkyyden
palaamiseen ja näin opintojen loppuunsaattamiseen.
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Kriminologia ja oikeussosiologia
Koordinaattorit: Jenni Niemi ja Anna Leppänen, Poliisiammattikorkeakoulu (jenni.niemi(at)poliisi.fi)
”Kriminologian ja oikeussosiologian työryhmään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät sosiaalista
poikkeavuutta, rikollisuutta, sosiaalista kontrollia, seuraamusjärjestelmää, oikeuslaitosta tai kansalaisten
suhdetta oikeudellisiin palveluihin. Esitykset voivat pohjautua niin tutkimussuunnitelmiin, käynnissä oleviin
hankkeisiin kuin valmistuneisiin tutkimuksiin. Perinteiseen tapaan toivotetaan tervetulleeksi sekä
teoreettiset että empiiriset rikollisuuden, oikeuslaitoksen ja yhteiskunnan erilaisia kytkentöjä käsittelevät
esitykset, kuin myös rikollisuutta ja sen kontrollia kriittisesti arvioivat pohdinnat.”

Kilpeläinen, Mia, Nuorempi tutkija (rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus), Itä-Suomen
yliopisto
Ehdonalaisen vapauden valvonta ja valvonnan vaikutukset vangin yhteiskuntaan integroitumisessa
Vankeuslain voimaantulon myötä ryhdyttiin kiinnittämään enenevässä määrin huomiota vangin
yksilölliseen kokonaistilanteeseen ja hänen tarpeisiinsa tavoitteena vähentää uusintarikollisuutta ja edistää
vangin integroitumista yhteiskuntaan rangaistuskauden jälkeen. Näihin tavoitteisiin pyritään vangin
asteittaisella vapauttamisella, mihin vangin ehdonalaisen vapauden valvonta kuuluu. Tavoitteena on
esitellä tutkimushanketta, sen tutkimusasetelmaa ja tiedonintressejä sekä tämän hetkistä vaihetta.
Meneillään olevassa, vuoden 2012 alussa aloitetussa tutkimushankkeessa (Ehdonalaisen vapauden valvonta
ja valvonnan vaikutus vangin yhteiskuntaan integroitumisessa) selvitetään muun muassa valvonnan
vaikutuksia, valvonnan tarvetta ja sen ennustamista, valvonnan vaikutuksia uusintarikollisuuteen,
valvonnan ongelmia ja kehittämisen mahdollisuuksia. Tutkimus koostuu sekä määrällisestä että
laadullisesta empiirisestä tutkimusorientaatiosta. Tilastollinen aineisto koostuu vankitietojärjestelmästä ja
yhdyskuntaseuraamustoimistoissa käytettävästä Tyyne -tietokannasta poimituista tiedoista. Tilastollisen
analyysissä tutkitaan esimerkiksi sitä, selittääkö vangin ikä, sukupuoli, vankikertaisuus tai rikosnimike
todennäköisyyttä syyllistyä rikoksiin valvonta-aikana tai sen jälkeen.
Laadullinen aineisto koostuu haastatteluista ja sitä täydentävästä kyselytutkimuksesta. Tutkimuksessa
haastattelut kohdistuvat yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijöille, jotka käytännössä ehdonalaisen
vapauden valvontaa tekevät. Haastatteluilla selvitetään sitä, miten valvonta tukitoimena tai
kontrollikeinona toteutuu ja voidaanko valvonnalla todellisuudessa vaikuttaa vangin yhteiskuntaan
integroitumiseen. Haastatteluita täydennetään kyselytutkimuksella, joka suunnataan kaikille niille
yhdyskuntaseuraamustoimistoille, jotka eivät ole haastateltaviksi valikoituneet. Lisäksi kyselylomakkeet
lähetetään kaikkien Suomen vankiloiden rikosseuraamusesimiehille, jotka tekevät vangille
vapauttamissuunnitelman. Vankiloille suunnatulla kyselyllä tutkitaan sitä, palveleeko
vapauttamissuunnitelma valvontaan asetettujen vankien tarpeita ja pystytäänkö sillä ohjaamaan
esimerkiksi valvonnan toteuttamista ja onko vangin siirtymisvaiheessa vankeudesta valvontaan nähtävissä
ongelmakohtia, jotka saattavat hankaloittaa valvonnan toteuttamista.
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Suvi Ronkainen, Lapin yliopisto, Sanna Väyrynen, Lapin yliopisto
Väkivaltaisuuden tyypit ja väkivaltaohjelman vaikuttavuuden arviointi
Erilaiset väkivaltaiseen käyttäytymiseen ja väkivaltarikosten torjumiseen pyrkivät (interventio-) ohjelmat
ovat runsastuneet Suomen vankiloissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksemme
tarkoituksena on arvioida motivoivan haastattelun periaatteille rakentuvaa toimintatapaa ja sen
vaikuttavuutta yhteiskuntaan sopeutumisen näkökulmasta. Tutkimuksen aineistona käytetään sekä
intervention yhteydessä kerättyjä tietoja ohjelmaan osallistuneiden henkilöiden taustasta että vertailua,
joka pohjautuu matched pair-asetelmalle. MOVE-ohjelman (N=91) käyneitä on verrataan PATJAtietokannan tietojen avulla vertailujoukkoon (N=262), joka on konstruoitu vastaamaan taustamuuttujiltaan
alkuperäistä ohjelmaan osallistunutta vankien joukkoa. Alustuksessa esittelemme sekä vertailun tuloksia
että avaamme vaikuttavuuden tutkimuksen metodologisia haasteita. Keskitymme erityisesti pohtimaan
sitä, miten vertailtavuus rakennetaan ja kuinka huomioida väkivallan muotojen transformaatiota.

Qvist Tiina, tutkija, Lapin yliopisto, yhteiskuntatutkimuksen laitos, Vallan ja hallinnan kulttuurien
tutkimuksen tutkijakoulu (Sovako)
Mitä parisuhdeväkivallan sovittelu on Suomessa? Sovitteluperiaatteiden ja –käytäntöjen
kohtaamattomuuden aiheuttamat jännitteet
Analysoin työssään sovittelun kanssa tekemisissä olevien tahojen näkemyksiä nykyisistä
parisuhdeväkivallan sovittelukäytännöistä ja suhteutan niitä sovitteluideaaliin. Avaan näkökulmia siihen,
mitä nykyiset sovittelukäytännöt merkitsevät parisuhdeväkivallan osapuolten eli uhrin ja tekijän etujen
kannalta. Edelleen analysoin työssään sovittelun kanssa tekemisissä olevien tahojen erilaisia tapoja käsittää
väkivalta ja näiden käsitysten seurauksia suhteessa parisuhdeväkivallan sovitteluun. Jäsennän
parisuhdeväkivaltaa sukupuolistuneen väkivallan käsitteellä, joka viittaa väkivallan sisältämiin
sukupuolistuneisiin ja seksualisoituneisiin merkityksiin (mm. Ronkainen 2006).
Tutkimusaineistoni koostuu sovittelua käsittelevästä kysely- ja tekstiaineistosta. Tein keväällä 2009 kaikille
Suomen sovittelutoimistoille toimialueittain (23 kpl) parisuhdeväkivaltarikosten sovittelua kartoittavan
kyselyn. Osoitin kyselyn 38 keskus- tai aluetoimistojen sovittelujohtajalle tai ohjaajalle, jotka vastasivat
kyselyyn keskitetysti toimialueidensa puolesta. Kaikkiaan vastaukset kattavat n. 80 prosenttia Suomen
sovittelutoimistoista. Kyselylomake muodostui pääosin avokysymyksistä, jotka koskivat sovittelutoimistojen
kokemuksia parisuhdeväkivaltarikoksissa vuonna 2008.
Suuntasin kyselyn keskeisiä avokysymyksiä soveltuvin osin myös väkivaltatyötä tekeville ja
parisuhdeväkivallan sovittelua työssään kohtaaville tahoille, joita ovat Lyömätön Linja Espoossa, Naisten
linja sekä Rikosuhripäivystys. Käytän aineistona myös Suomen Sovittelufoorumi ry:n julkaiseman sovittelua
käsittelevän opaskirjan Sovittelu - Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan (2010) kahta
parisuhdeväkivallan sovittelua käsittelevää artikkelia.
Kysely- ja tekstiaineistoa analysoin temaattisen sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysiini ammensin
vaikutteita myös diskurssianalyysistä, jossa käytin apunani temaattista perusjäsennystä. Analysoin sitä,
millaisten diskurssien varassa eri instituutioiden toimijat tulkitsevat parisuhdeväkivallan sovittelua.
Esitän, että yleiset sovitteluperiaatteet eivät kykene vastaamaan parisuhdeväkivallan erityisluonteen
asettamiin haasteisiin. Väkivallan myötä suhteesta tulee vallankäytöltään epätasapainoinen, jolloin myös
46

sovitteluideaalin perusedellytys kahden sovittelutilanteessa tasavertaisena neuvottelevan kumppanin
välillä menettää merkityksensä. Sovitteluideaalien ja -käytäntöjen väliset ristiriitaisuudet tulevat esiin
väkivaltaa työssään kohtaavien tahojen kahtia jakaantuvina diskursseina väkivallasta vallankäyttönä vs.
konfliktina. Väkivaltatyötä tekevät tahot korostivat vastauksissaan parisuhdeväkivaltaa vallankäytön
muotona. Yli kaksi kolmasosaa sovittelijoista oli omaksunut konfliktilähtöisen näkemyksen väkivallasta.
Sovittelijakyselyn vastauksista kävi ilmi sukupuolistuneen vallankäytön näkökulma, sillä muutama sovittelija
toi esiin erillisen nais- ja miestyön tarpeen väkivaltakierteen katkaisevana jatkotoimenpiteenä. Useiden
erilaisten näkemysten ristipaineessa Sovittelufoorumin teksteissä tuotetaan parisuhdeväkivallan
sovittelusta sekä konfliktilähtöistä diskurssia että sukupuolineutraalia ajattelutapaa.
Nykyinen sovittelumenettely ei ole toimiva saati tasa-arvoinen uhrin ja tekijän kannalta. Aineiston
perusteella näyttää siltä, että sovitteluprosessin olemassaolon pääkriteeri on sovittelusopimus, joka
solmitaan lähes jokaisessa soviteltavassa jutussa. Nykyisellään sovittelumenettely hyödyttää väkivaltaan
syyllistynyttä, koska sovinto merkitsee yleensä syytetoimien raukeamista ja tekijän välttymistä
rikosoikeudellisilta seuraamuksilta. Väkivallan uhrin näkökulmasta sopimuksen syntyminen on
ongelmallinen oikeusturvaa heikentävän vaikutuksensa vuoksi. Lisäksi uhrin kannalta epätasa-arvoisessa
sovittelutilanteessa riski uhrin toistuvaan uhriutumiseen on suuri. Myös kysymykset osapuolten vastuusta,
toimijuudesta sekä sovittelumenettelyn yleisistä toimintatavoista ovat ongelmallisia sovittelukäytännöissä.

Danielsson, Petri, Suunnittelija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Työturvallisuusrikokset rikollisuuden kategoriana
Työturvallisuusrikoksista on olemassa vain vähän empiiristä tietoa, eikä kriminologisessa tai
oikeussosiologisessa tutkimuksessa ole käsitelty työturvallisuusrikoksia kovin kattavasti. Tutkielmassani
tarkastelen empiirisesti vuonna 2008 tuomittujen työturvallisuusrikosten ominaispiirteitä, erityisesti
rikoksiin johtaneita tilanteita, rikosvastuun kohdentumista sekä tuomittujen rikosten rangaistuskäytäntöjä.
Empiirinen aineisto muodostuu noin 120 käräjäoikeuksien tuomiosta, joiden perustiedot on kvantifioitu.
Lisäksi tarkastelen kriminologisten teorioiden suhdetta työturvallisuusrikoksiin ja yleisemmin yhteisöjen
toiminnassa tapahtuvaan taloudelliseen rikollisuuteen.
Esitän, että työturvallisuusrikokset muodostavat muiden yhteisörikosten kanssa suhteellisen itsenäisen
kriminologisen tutkimuksen kentän. Tämä johtuu erityisesti siitä, että työturvallisuusrikokset ovat
taloudellisia rikoksia, ne tapahtuvat osana yhteisön toimintaa ja uhrin ja tekijän suhde on usein vain
välillinen. Työturvallisuusrikosten ”riskitekijät” poikkeavat monesta muusta rikollisuuden lajista ja tästä
syystä myös työturvallisuusrikosten selittäminen edellyttää normaalia kriminologista tutkimusta laajemman
teoreettisen otteen.
Työturvallisuusrikosten mekanismit muodostuvat työpaikkojen käytänteissä, joihin liittyvät eri toimialojen
luonne, työturvallisuuden valvonnan järjestäminen sekä yhteisöjen organisatorinen rakenne. Rikoksissa
korostuvat epäselvät vastuusuhteet työsuojelun järjestämisessä, työsuojeluvelvoitteiden laiminlyönti sekä
teollisuuden ja rakennusalan suuri edustus. Lisäksi työsuojelun järjestämisessä korostuvat ristiriidat
sääntelyn ja viranomaisvalvonnan sekä elinkeinoelämän toimijoiden välillä.
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Anna Leppänen, Poliisiammattikorkeakoulu
Lähestymistapoja taloudelliseen hyötyyn tähtäävän tietoverkkorikollisuuden tutkimukseen
Tietoverkot ovat luoneet uudentyyppisen järjestäytyneen rikollisuuden muodon, jossa rikolliset ovat
kapean sektorin asiantuntijoita. He kommunikoivat keskenään virtuaalifoorumeilla ja rikoskokonaisuuden
toteuttavat henkilöt voivat olla kotoisin mistä päin maailmaa tahansa. Rikolliset eivät yleensä tunne
toisiaan kuin virtuaalisesti ja heidän keskinäinen yhteistyö on hyvin löyhää. Jos joku ei hoida tehtäväänsä,
hänet korvataan toisella.
Yksi tärkeimmistä tietoverkkorikollisuuden motiiveista on taloudellinen hyöty. Esimerkiksi
luottokorttinumerot, erilaiset käyttäjätunnukset, kuvamateriaali, henkilötiedot, bottiverkot,
palvelunestohyökkäykset ja haittaohjelmat ovat kaupan sekä erilaisia muita palveluja voi tilata foorumeiden
kautta. Rikoksen luonne muuttuu pirstaleiseksi, kun tuhansien, jopa miljoonien ihmisten tiedot voivat
vaarantua yhtä aikaa, mutta konkreettiset vaikutukset, kuten luottokorttitilin tyhjennys tapahtuu vain
osalle ja hekin voivat asua eri valtioissa.
Tietoverkkorikollisuuden kansainvälinen luonne asettaa haasteen rikostorjunnalle. Paitsi rikostutkinta- ja
torjunta, myös tiedonkeruu rikollisuuden vaikutuksista sekä kustannuksista on osoittautunut vaikeaksi.
Suomessa yhteiskuntatieteellinen tietoverkkorikollisuuden tutkimus on vielä vähäistä. Tässä esityksessä
kartoitetaan erilaisia lähestymistapoja tutkia taloudelliseen hyötyyn tähtäävää tietoverkkorikollisuutta sekä
pohditaan lähestymistapojen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Esitys perustuu väitöskirjan
tutkimussuunnitelmaan.

Anssi Keinänen, Lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori KTT
(oikeustaloustiede), HTT (rikos- ja prosessioikeus), dosentti , Itä-Suomen Yliopisto, Oikeustieteiden laitos
Sosiaaliset normit: sosiaalisten normien vaikutus lakien noudattamiseen ja sosiaalisten normien
tunnistaminen
Esityksessä analysoidaan sosiaalisten normien ja oikeusnormien välistä suhdetta. Teoreettisen tarkastelun
kohteena ovat mm. seuraavat kysymykset, mitä sosiaaliset normit ovat, miten sosiaaliset normit syntyvät ja
miten sosiaaliset normit ovat yhteydessä lakien noudattamiseen.
Lisäksi tutkimuksessa pyritään mittaamaan yksilöiden asenteita (normeja) eräitä yhteiskunnan kannalta
haitallisia tai epätyypillisiä tekoja kohtaan. Tutkimusaineisto perustuu World Values Survey -kyselyyn, joka
toteutettiin Suomessa vuonna 2005. Kyselyyn osallistui hieman yli tuhat vastaajaa Suomessa (1014).
Vastaajilta kysyttiin muun muassa heidän terveydentilastaan, tyytyväisyydestä elämäänsä, kuulumista
erilaisiin organisaatioihin kuten ammattiyhdistysliikkeeseen, naapureista (esim. alkoholin käytöstä),
vastaajien poliittisesta aktiivisuudesta, ympäristöongelmista, luottamuksesta eri tahoihin kuten poliisiin ja
demokratian toteutumisesta.
Lisäksi vastaajilta kysyttiin, kuinka oikeutettuna he pitävät erilaisia tekoja. Tällaisina tekoina kyselyssä oli
muun muassa sosiaalisten etujen hakeminen, matkustaminen julkisilla kulkuneuvoilla ilman matkalippua,
huijaaminen verotuksessa, lahjusten hyväksyminen, prostituutio, vaimonsa hakkaaminen ja eutanasia.
Vastausvaihtoehdot olivat 1-10, missä yksi tarkoitti ”ei ikinä” ja 10 vastaavasti ”aina”. Vastaajien asenteet
eri tekoja kohtaan kuvaa heidän normejaan kyseisestä asiasta.
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Tutkimuksessa analysoidaan empiirisesti, mitkä yksilön taustatekijät ovat yhteydessä vastaajan sosiaalisiin
normeihin. Tutkimuksessa arvioidaan mm. sukupuolen, iän ja sosiaalisen aseman vaikutusta siihen, että
ihminen pitää veropetosta ja vaimon hakkaamista hyväksyttävänä.
Kun vertaa eri tekojen hyväksyttävyyteen vaikuttavia tekijöitä yhtä aikaa, havaitsee, että tekijöiden vaikutus
teon hyväksymiselle on samansuuntainen riippumatta mistä teosta on kysymys. Esimerkiksi naiset
suhtautuivat kaikkiin tarkasteltuihin tekoihin miehiä pidättäytyvämmin. Voidaan siis sanoa, että naisilla
sosiaaliset normit ovat pääsääntöisesti ankarampia kuin miehillä riippumatta, mitä tekoa tarkastellaan.
Toisaalta sukupuoli oli ainoa tekijä, jossa vaikutus sosiaalisiin normeihin oli näin selvä ja merkitsevä.
Esimerkiksi lasten lukumäärä oli kolmessa tapauksessa viidestä tilastollisesti merkitsevä ja se oli yhteydessä
tekojen hyväksymisen lisääntymiseen.
Pienimmät erot sosiaalisissa normeissa oli vastaajien työmarkkina-aseman suhteen (työlliset, työttömät,
yrittäjät, eläkeläiset). Esimerkiksi lahjontaan ja veropetokseen vastaajat suhtautuivat samalla tavalla
riippumatta heidän työmarkkina-asemastaan.

Maija Helminen, Hallintotieteiden maisteri, MSc. in Criminology and Criminal Justice,
Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto
‘Partners in Crime?’ The Role of Third Sector Organisations in Criminal Policy in Finland and in Scotland
During the past decades significant changes have occurred in the operations of the so-called welfare states,
which have led to reduced role of the state in welfare provision and increased role of the private and third
sectors in welfare delivery. These happenings have had significant effects on third sector organisations
(TSOs), which are now often described as ‘partners’ of the government. Relationship between the state and
TSOs is topical in the area of criminal policy too. For instance, David Garland argues that non-state actors
are placed increasingly more responsibility in controlling and preventing crime today and signs of this kind
of responsibilization can also be found from the current Finnish criminal policy strategies. Indeed, there
already operates a number of TSOs that have significant contributions to the operation of criminal justice in
Finland, especially in the fields of social crime prevention, prison ‘aftercare’ and crime victim support, and
commentators have suggested that the tasks of TSOs in criminal policy could even grow in the future.
However, we know very little about these TSOs that operate in criminal policy; What are they exactly, what
are their aims, how do they communicate with the state and what are their meanings to criminal policy?
My doctoral dissertation is a comparative study into the roles of TSOs in criminal policy and it seeks to
answer, among other things, to the questions posed here. Countries I compare are Finland and Scotland
and the study is conducted with qualitative research methods.

Jenni Niemi, Poliisiammattikorkeakoulu
Epäluottamus poliisia kohtaan Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa: Uhrikokemukset, syrjintä ja
luottamus poliisiin Helsingissä asuvien venäläisten ja somalien keskuudessa
Poliisin tehtävä on valvoa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ja tätä tehtävää varten poliisilla on
huomattavia toimivaltuuksia, puhelinkuuntelusta aina fyysisen voiman käyttöön asti. Demokraattisissa
yhteiskunnissa poliisin tulee kestää myös toimintansa julkinen arviointi esimerkiksi poliittisten ja
oikeudellisten instituutioiden taholta, mutta myös kansalaisten suoran palautteen muodossa. Jos
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kansalaiset luottavat poliisiin, sen katsotaan kertovan siitä, että poliisi käyttää toimivaltuuksiaan
kansalaisten hyväksymällä tavalla.
Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että tyytyväisyys poliisiin on vähäisempää etnisten vähemmistöjen
edustajien joukossa kuin kantaväestön edustajien joukossa. Myös Euroopan Unionin perusoikeusviraston
vuonna 2008 teettämä EU-MIDIS -tutkimus osoittaa, että jäsenmaiden etnisiin vähemmistöihin kuuluvien
luottamus poliisiin ei ole samalla tasolla kuin kantaväestön edustajien. Pohjoismaiden osalta erityisesti
somalien arviot ovat huomion arvoisia: he olivat kriittisiä poliisia kohtaan erityisesti Suomessa ja Tanskassa,
mutta myös Ruotsissa.
Tutkimuksessamme keskitymme tarkastelemaan Suomessa asuvien venäläisten ja somalien luottamusta
poliisiin EU-MIDIS -aineiston avulla. Testaamme kolmea hypoteesiä: Ensiksi, tutkimme voiko luottamuksen
tasoa selittää koetulla turvattomuudella, pelolla ja uhrikokemuksilla. Toinen lähestymistapa on sen
analysointi, voidaanko luottamuksen määrää selittää maahanmuuttajien henkilökohtaisilla kontakteilla
poliisin kanssa ja kokemuksilla poliisin käyttäytymisestä. Kolmanneksi, tarkastelemme luottamuksen ja
syrjintäkokemusten välistä yhteyttä. Viimeisessä tapauksessa (epä)luottamuksen takana olevia tekijöitä ei
etsitä yksinomaan poliisin toiminnasta, vaan myös vähemmistöjen yleisestä asemasta yhteiskunnassa ja
tätä asemaa heijastavista henkilökohtaisita kokemuksista.
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Kulttuuri ja kulutus
Koordinaattori: Semi Purhonen (Helsingin yliopisto), semi.purhonen(at)helsinki.fi
“Työryhmään ovat tervetulleita erilaiset kulttuuria ja/tai kulutusta sosiologisesti jäsentävät esitelmät.
Työryhmän raamit ovat leveät: tervetulleita ovat sekä empiiriset että teoreettisemmat esitelmät, vaiheessa
olevista työpapereista aina valmiimpiin tutkimuksiin.
Tarkastelun kohteiksi käyvät sisällöllisesti kaikenlaiset kulttuurin ja kulutuksen alueet niin suomalaisessa
kuin kansainvälisemmässäkin katsannossa (kyseeseen voivat siten tulla yhtä hyvin esimerkiksi ruoka,
kirjallisuus, musiikki, pukeutuminen, elokuvat, muoti, urheilu, huumeet, internet, 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
lähestymistavatkin voivat vaihdella monipuolisesti.”

Nina Kahma & Tuomo Laihiala, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, nina.kahma@helsinki.fi,
tuomo.laihiala@helsinki.fi
Suomalainen tavallisuus ja distinktio
Tavallinen, normaali ja keskiluokkainen esiintyvät usein arkipuheessa toistensa synonyymeina. Näiden
laatusanojen käyttö heijastelee viimeaikaisessa luokkakirjoittelussa alleviivattua ilmiötä; sitä, että
suomalaisille on tyypillistä, ettei kulttuurisia käytäntöjä tai valintoja aseteta arvojärjestykseen tai
kulttuurisia erontekoja tehdä näkyviksi puheessa. Esitelmässä nojaudutaan bourdieulaiseen käsitteistöön ja
pohditaan suomalaisten tavallisuutta distinktioteorian kautta. Onko tavallinen ymmärrettävissä
distinktiivisen vastakohdaksi – työväenluokkaiseksi, populaariksi tai mundaaniksi? Voiko tavallinenkin olla
legitiimiä? Esityksessä tarkastellaan tavallisuuden suhdetta erottautumiseen kansallisesti edustavan
Kulttuuripääoma ja sosiaalinen eriytyminen 2000-luvun Suomessa -hankkeen kvantitatiivisen aineiston (N =
1388) avulla. Aineisto kattaa useita kulttuurin alueita, mukaan lukien musiikin, elokuvat, TV:n katsomisen,
taiteen, lukemisen, syömisen ja pukeutumisen. Yhtäältä tarkastelun kohteena on se, millaiset
kulttuuriharrasteet ovat riittävän yleisiä ollakseen ”tavallisia”. Toisin sanoen tarkastellaan sitä, millaiset
kulttuurivalinnat ovat enemmistön suosiossa. Tavallisuus operationalisoidaan siten näiden tavallisten
kulttuuristen käytäntöjen ja harrasteiden summaksi. Näin määritellyn tavallisuuden jakautumista
tarkastellaan tämän jälkeen aineiston taustamuuttujien (iän, sukupuolen, ammattiaseman, asuinalueen
jne.) mukaan. Lopputuloksena tarkastellaan sitä, millaisille henkilöille tavallisuus kasautuu. Tutkimuksen
tuloksena pyritään vastaamaan kysymykseen siitä, miten tavallisuus vaihtelee eri taustamuuttujien
mukaan. Esityksen lopuksi vastaajista esitellään lyhyesti tavallisista tavallisimmat mies ja nainen.

Taru Anttonen, Itä-Suomen yliopisto, taru.anttonen@gmail.com
Tuotantoyksiköstä yksilöksi: eläintuotanto politisoituneissa kuluttajakonstruktioissa
Alustuksessani esittelen syksyllä 2010 valmistuneen pro gradu -tutkielmani tuloksia sekä pohdin alustavasti
jatkotutkimusta samasta aihepiiristä. Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan, kuinka eläintuotanto,
tuotantoeläimet ja eläinten hyvinvointi konstruoituvat eläineettiseen kulutukseen pyrkiville kuluttajille.
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Teoreettisena viitekehyksenä toimii modernin eläinsuhteen ambivalenssi, jolla viitataan samanaikaisesti
yhteiskunnassa kehittyneisiin eläinempaattisiin asenteisiin ja eläinten hyväksikäytön laajenemiseen ja
tehostumiseen. Modernia tuotantoeläinsuhdetta peilataan viime vuosikymmeninä tapahtuneeseen
eläinsuhteen postmodernisoitumiskehitykseen ja siihen liittyvään eläinkysymysten uuteen
politisoitumiseen.
Tutkimuksen aineistona on kaksi syksyllä 2009 suoritettua ryhmähaastattelua Itä-Suomen yliopiston ja
Suomen ympäristökeskuksen tutkimushankkeesta POLLE – Eläinkysymysten politisoituminen: kuluttajat ja
eläintuotanto (2009–2012). Toinen ryhmä koostui kasvissyöjistä ja toinen kuluttajista, jotka pyrkivät
kuluttamaan luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita. Kaikkien haastateltavien kulutusmotiiveja ohjasi
eläinten hyvinvointi. Ryhmähaastattelut olivat muodoltaan teemahaastatteluja. Tutkimusaineiston
laadullinen analysointi ja tulkinta tapahtuivat hermeneuttisen päättelyprosessin mukaisesti. Kuluttajien
käsitykset eläintuotannosta jakautuivat kahteen diskurssiin sen mukaan, kuinka kuluttajat suhtautuivat
eläinten hyväksikäyttöön.
Eläinoikeusdiskurssissa ei hyväksytä eläinten hyväksikäyttöä, mutta luomudiskurssissa tappaminen
oikeutetaan eläimen hyviksi todetuilla elinolosuhteilla. Luomudiskurssin mukaisen eettisen lihankulutuksen
voi nähdä vegaanisen eläinoikeusdiskurssin kulttuurisena kompromissina, jossa lihan vahvat kulttuuriset
merkitykset ovat läsnä. Riippumatta diskurssista, kuluttajat näkivät esifordistisen pientilamallin mukaisen
eläintuotannon – johon myös luomutuotannon katsottiin kuuluvan – ihannoituna ja vastakkaisena
vallitsevalle fordistiselle tehotuotantomallille. Eläinten hyvinvointi konstruoitui toisaalta
luonnonmukaisuuden ja toisaalta esifordismiin viittaavan läheisyyden kautta. Politisoituneiden
eläinkonstruktioiden voidaan katsoa edustavan ihmisen eläinsuhteen postmodernisoitumista, jolloin
tuotantoeläin käsitteellistyy kuluttajille kotieläimeksi, tuntevaksi olennoksi ja yksilöksi. Vain tällöin eläimen
hyödyntäminen voi saada legitimiteetin.

Saara Kupsala & Pekka Jokinen, Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto,
saara.kupsala@ymparisto.fi
Eettinen kuluttaminen ja eläinkysymys: kuluttajien eläinsuojelutietoisuuden sosiaalinen jakautuminen
Eettisestä kuluttamisesta käydyssä keskustelussa keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ollut, kuinka
kuluttajien tietoisuus eri yhteiskunnallisista kysymyksistä (esim. ympäristötietoisuus) sekä valmius
kulutusmuutoksiin ovat jakautuneet sosiaalisten taustatekijöiden mukaan. Tässä keskustelussa kulutuksen
eläineettiset aspektit ovat kuitenkin saaneet vain vähän huomiota, vaikka eläinpolitiikan merkitys etenkin
ruoankulutuksessa on noussut huomattavasti viime vuosina. Kuluttajien eläinsuojeluasenteiden ja tietoisuuden sosiaalista jakautumista on tutkittu empiirisesti toistaiseksi vain hyvin rajallisesti. Tässä
paperissa analysoidaan, millä tavoin eri sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä kuluttajien
eläinsuojelutietoisuuden muotoutumiseen.
Paperin ensimmäisessä osiossa keskitytään kolmen muuttujan – sukupuolen, asuinpaikan ja iän –
teoreettiseen arviointiin. Sukupuolen merkitystä arvioimme sukupuolijärjestelmän käsitteen avulla:
millaisten mekanismien kautta sukupuolijärjestelmän rakenteellisten ja symbolisten ulottuvuuksien on
nähty liittävän eläinempaattisia suhtautumistapoja naiseuteen ja naisena olemiseen. Asuinpaikan
merkitystä arvioimme lihansyöntiä koskevan sivilisaatioprosessi-keskustelun valossa: kaupungistuminen on
merkinnyt yhtäältä kuluttajien etääntymistä eläintuotannosta, eläinten teurastuksesta ja lihan eläin52

alkuperästä ja toisaalta ei-utilitaristisen lemmikkieläinsuhteen voimistumista, mikä on liitetty
eläinsuojeluasenteiden nousuun kaupungistumisen myötä. Kolmanneksi arvioimme, missä määrin iän
yhteyttä eläinsuojeluasenteisiin on teoretisoitu yhteiskunnallisten sukupolvien käsitteen avulla. Paperin
empiirisessä osiossa analysoimme näiden muuttujien yhteyttä suomalaisten eläinsuojelutietoisuuteen ja
eläineettiseen kulutusorientaatioon tuoreen kyselyaineiston avulla (n = 1890) hyödyntäen pääosin
lineaarista regressioanalyysia. Analyysissä keskitytään elintarviketuotannossa käytettyihin tuotantoeläimiin.
Tutkimus vahvistaa yleisellä tasolla teoreettisessa kirjallisuudessa esiintuodut hypoteesit naisten,
kaupunkilaisten ja nuorempien ikäryhmien eläinsuojelumyönteisemmistä asenteista ja
kulutusorientaatioista. Koska aikaisemmissa tutkimuksissa eläinsuojeluasenteita on määritelty hyvin
yleisluontoisilla mittareilla, tutkimus valottaa aikaisempaa hienosyisemmin sosiaalisten taustatekijöiden
sekä eläinsuojelutietoisuuden eri ulottuvuuksien yhteyksiä. Paperin johtopäätöksissä arvioimme tulosten
merkitystä laajemmin eettisen kuluttamisen sosiaalisesta jakautumisesta käydylle keskustelulle.

Semi Purhonen, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto, semi.purhonen@helsinki.fi
Karjalanpaisti, korkeakulttuuri ja konservatiivisuus
Esitelmässä tutkitaan ruoka- ja musiikkimakujen sekä poliittisten asenteiden yhteenkietoutumista nykySuomessa. Tutkimus perustuu sekä kansallisesti edustavan kyselyaineiston (N = 1388) että kvalitatiivisten
jatkohaastatteluiden (N = 28) analyysiin. Esitelmän lähtökohtana olevan ruokamaun ulottuvuuksia
analysoidaan yhtäältä suhteessa perustaviin sosiodemografisiin jakolinjoihin, toisaalta kiinnittämällä
erityistä huomiota ruokamaun, korkeakulttuurisen musiikkimaun ja asenteiden
konservatiivisuuden/liberaalisuuden välisiin yhteyksiin. Ruokamakua yhtenä kulttuurisen maun
erikoistapauksena ei siis tutkita erillään muista kulttuurin kentistä ja hierarkioista, vaan osana
elämäntyylien eriytymisen laajempaa prosessia, joka leikkaa kulttuurin aloja ja jossa myös poliittisilla
asenteilla ja arvoilla on oma roolinsa.
Eri ruokalajeista pitämistä ja inhoamista koskeviin kysymyksiin perustuen erotellaan kolme keskeistä
ruokamaun ulottuvuutta: raskaasta/lihasta, kevyestä/etnisestä ja pikaruoasta pitäminen. Olennaisin ero
jäsentyy ”modernin” kevyen/etnisen (josta pitäminen on yhteydessä korkeaan koulutukseen,
kaupunkilaisuuteen, keskiluokkaisuuteen, naissukupuoleen ja globaaliuteen/kansainvälisyyteen) ja
”traditionaalisen” raskaan/lihan (josta pitäminen liittyy vähäiseen koulutukseen, maaseutuun,
työväenluokkaisuuteen, miessukupuoleen ja paikallisuuteen/kansallisuuteen) välille. Tämän jakolinjan
keskeisyyttä tukee kyselyaineiston lisäksi myös kvalitatiivisten haastatteluiden analyysi. Tulosten mukaan
ruokamaun ulottuvuudet ovat voimakkaasti yhteydessä korkeakulttuuriseen musiikkimakuun ja asenteiden
konservatiivisuuteen/liberaalisuuteen. Erityisesti kevyt/etninen ruokamaku liittyy korkeakulttuuriseen
musiikkimakuun ja liberaaleihin asenteisiin, vaikka sosiodemografisten tekijöiden vaikutukset vakioitaisiin.
Tulosten voidaan tulkita tukevan teesiä kulttuurin kenttien välisestä rakenteellisesta homologiasta sekä
yleisemmin ajatusta merkityksellisten ja identifioitavissa olevien, elämänalueelta toiselle johdonmukaisten
elämäntyylien olemassaolosta. Kvalitatiivisten jatkohaastatteluiden analyysi kuitenkin osoittaa, että
yksilöiden tasolla tarkasteltuna ruokamaun, musiikkimaun ja asenteiden välinen vastaavuus ja elämäntyylin
johdonmukaisuus on monesti kaukana täydellisestä.
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Kulutusyhteiskunnan kestävät käytännöt
Koordinaattorit: Riikka Aro ja Mika Pantzar
(riikka.aro(at)jyu.fi)
“Kulutustutkimuksen kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Viime vuosina kasvavaa kiinnostusta on herättänyt
empiirisen ja teoreettisen tutkimuksen aalto, jossa sosiaalisessa teoriassa keskeinen rakenne-toimija
dualismi on otettu uudella tavalla problematisoinnin kohteeksi. Muun muassa erilaiset “theories of
practices” lähestymistavat ovat pyrkineet avaamaan kriittistä keskustelua sekä individualistisen että
strukturalistisen lähestymistavan puutteista ja kehittämään uutta metodologista ja teoreettista
tutkimussuuntausta, jossa tutkimuksen fokus siirtyy pois yksilöstä käytäntöihin ja olosuhteisiin, jotka
ympäröivät arkielämämme toteuttamista.”

Pekka Mäkelä, YTM, jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto
Emansipatorinen näkökulma ostovoiman ja hyödykkeiden käyttöön
Kulutusyhteiskunnan konsumeristinen praksis koostuu kulutusintensiivisistä käytännöistä. Nämä
edellyttävät ja ylläpitävät markkinavälitteistä interaktiotoimintaa, johon kaikki yhteiskunnan jäsenet
osallistuvat ja jonka yhteenlaskettua rahallista arvoa kutsutaan kansantalouden kirjanpidossa
bruttokansantuloksi (BKTL).
Toimeentulo konsumeroidussa kulutuskulttuurissa edellyttää enenevää rahan käyttöä, jotta BKTL kasvaisi
jatkuvasti ja mieluummin kiihtyvällä vauhdilla. Epäonnistuneet kuluttajat joutuvat turvautumaan
yhteiskunnan kasvottomaan ja nöyryyttävään apuun. Suhteelliset erot aineellisessa ja symbolisessa
elintasossa ylläpitävät ’eritasoryhmien’ jatkuvaa kilpailua kulutuskulttuurin kentillä, ja näin ollen talouden
kasvua. Tahaton sivuvaikutus, suhteellinen köyhyys, kasvattaa eriarvoisuutta ja eripuraa. Suhteellisuutensa
vuoksi niukkuutta ei voi voittaa tuotannon ja kulutuksen määrää kasvattamalla.
Kriittistä aikalaisdiagnoosia hyödyntävän ja emansipatorista prognoosia hahmottelevan
väitöskirjatutkimukseni yhteenvetona päädyn ehdottamaan talouden keskeisen käsitteistön
kulutuslähtöistä päivitystä. Tuotannon ja rahavälitteisen vaihdon tehostamiseen pyrkivä talousteoria
unohtaa tavaroiden käytön ja käytettävyyden tarkastelun ja kehittämisen. Kulutushyödykkeiden lopullinen
tarkoitus on tuottaa käyttäjilleen hyvinvointia. Kulutusvälineiden käyttöaste on kuitenkin alhainen
päinvastoin kuin tuotantovälineiden: hyödykkeet suunnataan ja suunnitellaan atomistisiksi oletetuille
yksilöille ja niiden kesto ”asetetaan” nopeaa kiertoa silmällä pitäen. Tavaran uutuusarvoon sisältyvä
näyttöarvo ohittaa sen käyttöarvon, joka usein laskee lähelle nollaa uutuusviehätyksen laannuttua.
Tavaroita ja palveluja tuotetaan niukkenevilla luontoperäisillä resursseilla. Kestävien käytäntöjen
aikaansaaminen edellyttää keskittymistä käyttöä koskevaan innovointiin. Omistus- ja käyttöoikeuden
vapaaehtoinen eriyttäminen olisi merkittävä askel kohti jo olemassa olevien tavaroiden käytön sosiaalisen
ulottuvuuden tehostumista. Myös uutuuskysynnässä alettaisiin hyödykkeille vaatia ominaisuuksia, jotka
laajentavat niiden tarjoomaa yhteis-, rinnakkais- ja peräkkäiskäytön suuntaan. Taloudellis-yhteiskunnallinen
aloite siirtyisi vähitellen tuottajilta kuluttajille, kun käyttöarvojen kohottamiseen keskittyvä tuotanto
nakertaisi perustaa vaihtoarvojen tuotannon hegemonialta.
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Työ perustuu mm. Veblenin kulutuskeskeiseen yhteiskunta-analyysiin, Marcusen kaksiulotteiseen
ajatteluun ja Peircen abduktiiviseen päättelymuotoon. Rogersin ja Kincaidin innovaatioiden diffuusio tutkimuksiin nojautuen pyrin vastaamaan kysymykseen, miten käytäntöjen muutos vähemmistöjen
keskuudessa voi muuttua enemmistön normiksi eli uudeksi praksikseksi.

Schmidt, Tiina. VTM, tohtorikoulutettava, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu,
tiina.schmidt@aalto.fi
Wilén, Kristoffer. KTM, tohtorikoulutettava, tutkija, Hanken Svenska handelshögskolan,
kristoffer.wilen@hanken.fi
From Consuming to Sustaining Practices: a Consumer-Citizen-Employee Perspective
Has green consumerism become “[…] an approach that threatens to entrench the very attitudes and
behaviors that are antithetical to sustainability." (Hamilton, 2010: 573) and is its effect on proenvironmental behavior in the consumer-citizen-employee roles, more “passivizing” than activating and
mobilizing?
Instead of viewing social actors as rational (potentially green) consumers, we, in this forthcoming study,
adopt a cultural approach to view (sustainable) consumption as a social practice, which enables individuals
and families to obtain products and services to meet their needs, as opposed to a means of acquiring
identities. Thus, consumption can be understood as a sustaining practice among a wide variety of other
practices such as housework and social activities etc. We avoid the paradox of “sustainable consuming
practices” by drawing attention to the variety of “sustainable sustaining practices” related to proenvironmental behavior. Our objective is therefore to study the relation and potential spillover effects
between these sustainable practices and citizen behavior, as suggested by Prothero et al. (2011), but also
to place particular attention on the employee role and behavior.
This paper contributes to theory and public policy by providing a better understanding of the relationship
between consumerism and sustainability, and the importance of the consumer-citizen-employee roles.

Outi Rantala, YTT, tutkija, New Sleep Order -tutkimushanke (outi.rantala@ulapland.fi),
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Luonnossa nukkumisen käytännöt hyvinvoinnin ilmentäjinä
Nukkuminen on noussut nyky-yhteiskunnassa esille uudella tavalla sekä tehokkaan taloudellisen toiminnan
että leppoistumisen mahdollistajana. Julkisessa puheessa nukkuminen pelkistyy usein talouden ja
terveystieteen kielillä käydyksi keskusteluksi unihäiriöistä (ks. Williams 2005; Valtonen 2011). Käsillä
olevassa tutkimuksessa hahmotetaan vaihtoehtoja uniongelmiin keskittyville puhetavoille kysymällä, miten
luonnossa nukkujan uni on hyväksi nukkujalle itselleen, yhteiskunnalle ja luonnolle? Tietoisen ja
tiedostamattoman toiminnan välimaastoon sijoittuvana nukkuminen tarjoaa hedelmällisen lähtökohdan
siihen liittyvien käytäntöjen refleksiiviseen tarkasteluun. Tällöin käytäntöjen ymmärretään jäsentävän
yliyksilöllistä, esitietoista ja ruumiillista sekä materiaalisesti välittynyttä (Schatzki 2001) ”unessa olemista ja
unen tekemistä” (Taylor 1993; Williams & Crossley 2008; Harrison 2009). Esimerkkinä toimivat
partiolaisten, vapaalaskijoiden, koskimelojien ja patikoivien perheiden luonnossa nukkumisen käytännöt.
Alustavaa etnografista kenttäaineistoa analysoidaan tutkimuksen kolmen ”hypoteesiin” valossa: Ensinnäkin
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luonto tarjoaa keinovaloin ja kelloin säädellystä rytmistä irrotetun nukkumisen tilan ja ajan. Toiseksi teltat,
laavut ja autiotuvat rikkovat länsimaissa vallalla olevan nukkumisen yksityisyyden normin. Kolmanneksi
luonnossa nukkumaan varustautuva tekee näkyväksi arjen ympäristöpolitiikkaa. Analyysin avulla pyritään
tuomaan esille sellaisia olemassa olevia käytäntöjä, jotka ilmentävät nukkumista hyvinvoinnin ja
kestävyyden edistäjänä. Nukkumiseen liittyvää potentiaalia voidaan hyödyntää unta koskevan julkisen
puheen laajentamisen lisäksi myös esimerkiksi luontomatkailukohteiden kehitystä koskevia käsityksiä
avattaessa, sillä nykyisin matkailukohteiden kehitys samaistetaan usein yksipuolisesti uusien
hotellihankkeiden edistämiseen.

Jarno Valkonen, Lapin yliopisto
Tekninen laite toimijana kulttuurin muutoksessa: moottorikelkan ja poronhoidon ”yhteisevoluutio”
Teknisten laitteiden käyttö sosiaalisessa toiminnassa on yksi keskeinen asia pohdittaessa kulutuskulttuurin
kestävyyttä. Teknisten laitteiden käytön ja kulttuurisen muutoksen välille on tavattu vetää
yhtäläisyysmerkki: kodinteknologia muutti kotityöt, tietotekniikka viestintäkulttuurin, moottorisaha
metsätalouden. Sosioteknisen muutosten tutkimus onkin usein keskittynyt tarkastelemaan, mitä teknisen
laitteen käyttöönotto merkitsi, tai millaisia uusia käytäntöjä se synnytti/mahdollisti. Harvemmin huomiota
on kuitenkaan kiinnitetty siihen, miten teknisessä laitteessa tapahtuneet kehityskulut ovat vaikuttaneet
sosioteknisiin käytäntöihin.
Tässä alustuksessa tarkastelen yhden teknisen laitteen ajallisen muutoksen kautta sitä hyödyntävän
elinkeinon kulttuurista muutosta. 1960-luvulla tapahtunut ”porotalouden moottorikelkkavallankumous” eli
moottorikelkan käyttöönotto poronhoidossa on katsottu johtaneen porotalouden elinkeinorakenteen ja
kulttuurin kokonaisvaltaisen muutoksen. Moottorikelkkavallankumous-paradigma on kansainvälisestikin
yhä hallitseva selitysmalli luontaiselinkeinojen teknistymisen kulttuurisista vaikutuksista. Paradigma jättää
kuitenkin huomioimatta tyystin, että moottorikelkka on 1960-luvulta lähtien muuttunut lähes täysin.
Alustuksessa lähden siitä, että sosioteknisten kulttuurien muutos on ”yhteisevolutiivista” eli että teknisen
laitteen ja sosiaalisen muutos on yhteistoiminnallista ja vuorovaikutteista. Se, kuinka hyvin yhteenliittymän
osatekijöiden yhteistoiminta luonnistuu, vaikuttaa ratkaisevasti, kuinka kestävän (kulutus)kulttuurisen
käytännön ne aikaansaavat. Esitänkin, että sosioteknisten kulttuurien tarkasteleminen edellyttää
materiaalisten objektien ”sosiaalisuuden” huomioimista. On kysyttävä, millaisia toimintaohjeita
materiaaliset objektit kantavat, millaisia vaateita uusista käytännöistä niihin sisältyy, ja mitkä niiden
kulttuuriset seuraukset ovat.
Alustus on osa monitieteisen The Snowmobile Revolution revisited -hankkeen kehittelyä.

Talsi, Noora YTM, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos (noora.talsi@uef.fi)
Teknologiatarinoita 1900-luvun kodeista: kestävät kulutuskäytännöt ja kestävät teknologiat
Suomalaiset kodit ovat täynnä teknologiaa ja uusia teknologioita kehitetään ja tarjotaan kotien tarpeisiin
kiihtyvällä vauhdilla. Kaikki suomalaiset eivät kuitenkaan jaa nykyisen kulutusyhteiskunnan arvoja vaan
haastavat ne jättäytymällä syrjään teknologisesta kehityksestä ja kieltäytymällä uutuuksien hankinnasta.
Tämän uutuuksien vastustuksen voi nähdä myös kestävän kulutuksen näkökulmasta digiänkyräksi
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leimaamisen sijaan. Tutkimuksessani teknologioiden kulutusta kuvaa kestävyys ja pysyvyys, joskus jopa
pysähtyneisyys: jo olemassa olevat teknologiat kulutetaan loppuun, uusia ei enää hankita ja uusimpia
villityksiä vastustetaan pitämällä niitä täysin turhina ja jatkuvaa kuluttamista moraalisesti arveluttavana.
Tutkimukseni empiirinen aineisto perustuu teknologiaelämäkertoihin eli ihmisten henkilökohtaisiin
kertomuksiin elämästään teknologioiden kanssa. Teknologiaelämäkertojen kirjoittajat ovat pääosin iäkkäitä,
joten tarkastelen esitelmässäni iän ja elämäntilanteiden merkitystä jokapäiväisten teknologioiden
omaksumisessa ja kotouttamisessa. Iäkkäiden kirjoittajien teknologiaelämänkerta-aineisto kannustaa
kysymään mitä, miksi, milloin ja mitä tarkoitusta varten teknologioita omaksutaan ja otetaan käyttöön, sillä
kirjoittajat kertovat paitsi käyttämistään teknologioista, myös niistä, joita he eivät käytä eivätkä halua
käyttää. Esitelmässäni kysynkin, miksi toiset teknologiat kotoutetaan ja toisia ei ja missä olosuhteissa nämä
kotouttamisprosessit tapahtuvat.

Rinkinen, Jenny (presenter) Doctoral student, Aalto University School of Economics,
organization and management, jenny.rinkinen@aalto.fi
Jalas, Mikko, Researcher, Aalto University School of Economics, organization and management,
mikko.jalas@aalto.fi
Narrative approach to the practices of home heating
This paper discusses the use of diary material in practice theoretical research. Through diaries, we are able
to study detailed accounts of everyday life practices with broader perspectives into personal history and
changes in the physical environment. Our empirical interest is in the context of domestic energy use, more
specifically in wood-based heating systems and their users. We ask, what are the heating routines and
reasonings that surface in a set of diaries, and what is actually ‘practiced’ in the everyday life of the
respondents. How different dimensions of the ‘practice of heating’, such as tactical, moral, political and
personal, are narrated and constructed in the diary descriptions?
Our paper builds on one-day-diaries by ordinary Finns that have been collected by the Finnish Literature
Society. Elsewhere, we have suggested that such diaries comprise of descriptive, instructive and reflexive
text. In this paper, we suggest that diary-material can also be approached with narrative analysis. This study
contributes to the growing interest in the practical understanding of sustainable consumption. We argue
that a more detailed and varied analysis of the practice has relevance for building bottom-up policy
approaches within, for example, energy and climate policies.

Airi Lampinen, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT
Verkkopalvelun tukema yhteisöllinen kuluttaminen paikallisyhteisössä
Verkkopalvelut ovat yhä olennaisempi osa käyttäjiensä jokapäiväistä arkea. Niin Internet-yhteyksien
lukumäärä kuin sosiaalisessa mediassa käytetyn ajan määrä kasvavat jatkuvasti. Viime vuosina ovat
yleistyneet yhteisöllisen kuluttamisen mahdollistavat verkkopalveluihin, joiden kautta ihmiset voivat
esimerkiksi vaihtaa tavaroita ja palveluksia. Esitykseni tarkempana aiheena on paikallisyhteisöjen käyttöön
suunniteltu vaihtopalvelu Kassi (kassi.eu), joka on alun perin kehitetty tutkimusprojektissamme.
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Yhteisöllistä kuluttamista koskeva tutkimuksemme on keskittynyt Kassi-palvelun käyttöönottoa ja
vaihtotoimintaan osallistumista motivoiviin tekijöihin. Olemme lisäksi tarkastelleet vaihtopalvelun käyttöön
liittyviä riskejä ja epävarmuuksia sekä vaihtotoimintaan liittyviä vastavuoroisuusodotuksia. Tutkimus on
toteutettu palvelun käyttödataa, kyselytuloksia ja laadullisia haastatteluja analysoimalla.
Kassi-palvelun käyttöä tutkiessamme olemme havainneet, että monet verkkopalvelusta ensikipinän
saaneista vaihtotapahtumista toteutuvat palvelun ulottumattomissa, jättämättä jälkiä käyttöä tallentaviin
tietokantoihin. Tällaista näkymätöntä käyttöä tapahtuu esimerkiksi, kun palvelun käyttäjät ottavat toisiinsa
yhteyttä ja sopivat vaihdoista palvelun ulkopuolella. Vaihtotoimintaan osallistuminen on ollut useimmille
tutkimushenkilöillemme Kassi-palvelua käyttöönottaessa uutta. Palvelun käyttäjien kohtaamat haasteet
liittyvät enemmän vaihtotoimintaa kehystäviin sosiaalisiin käytäntöihin kuin itse palvelun (tekniseen)
käyttöön. Siirtymä verkkovuorovaikutuksesta kasvokkaiseen kohtaamiseen ei aina tunnu palvelun
käyttäjistä vaivattomalta tai luontevalta. Monet myös vierastavat avun pyytämistä palvelussa - ainakaan
ennen kuin ovat itse tarjonneet jotain muille. Esitykseni käsittelee vaihtotoimintaan liittyvien odotuksien ja
jännitteiden lisäksi palvelusuunnittelullisia keinoja, joilla toimintaa voidaan helpottaa ja sujuvoittaa.

Mika Pantzar, Kuluttajatutkimuskeskus
Dynamics of Social Practice - Kirjan (Shove, Pantzar, Watson 2012, N.Y.: Sage) synty käytäntöteorettisena
projektina
Kerron esityksessäni minkälaisista teoreettisista ja käytännöllisistä aineksista toukokuussa julkaistava
kirjamme koostuu, ja miten työ eteni kahden tyystin erilaisen akateemisen kulttuurin välimaastossa.
Kirjoittamisessa näkyi paitsi tieteenalojen erilaisuus niin myös työrytmien ja kulttuuristen taustojen
erilaisuus. Aluksi etenimme visualisaatioiden avulla, sittemmin argumentti kehittyi yhteisten artikkeleiden
pohjalta. Loppuvaihe tapahtui enemmän erillään. Käytäntöteoreettisesti kirjoittaminen näyttäytyi
ideoiden, osaamisen ja materiaalisten edellytysten stabiloituvana kombinaationa. Mitä edemmäs kirja
eteni, sitä enemmän se yhtäältä sitoutui laajempiin keskusteluihin (politiikka, metodologia). Toisaalta myös
kirjan lähtökohtaiset elementit (ideat, näkemykset, osaamiset, työskentelytavat) muuntuivat yhä enemmän
kirjan kokonaisuutta palvelevaksi. Anthony Giddens, kirjamme toinen keskeinen käytäntöteoreetikko
(Theodore Schatzkin ohella), kuvaisi tätä ilmiötä rakanteiden duaalisuutena. Teimme kirjan, ja kirja teki
meidät (authors).
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Lapsuuden sosiologia
Koordinaattorit: dosentti Maarit Alasuutari (maarit.alasuutari(at)uta.fi)
“Miten ’hyvinvointi’ ymmärretään lapsuuden sosiologian näkökulmista? Miten sitä tulisi tutkia? Ovatko
hyvinvointitutkimuksen käsitteistö, metodologia ja mittarit ongelmitta sovellettavissa myös lapsiin ja
lapsuuteen vai tarvitaanko uutta (teoreettista) ajattelua? Millaisia näkökulmia lapsuuden instituutioiden ja
lasten toiminnan ja arjen tutkimus avaavat lasten hyvinvoinnin kysymyksiin?
Lapsuuden sosiologian työryhmään toivotaan erilaisille teoreettisille ja metodisille lähtökohdille perustuvia
keskustelunavauksia hyvinvoinnista lasten ja lapsuuden näkökulmista, mutta myös monipuolisia esityksiä
lapsuuden yhteiskunnallisista ulottuvuuksista, rakenteista ja prosesseista sekä lasten kokemuksista ja
toiminnasta.”

Maarit Alasuutari, Dosentti, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, Tutkijakollegium,
maarit.alasuutari@uta.fi
Tavallista touhua vai hyvinvoinnin ongelmia: Varhaiskasvatus lapsen toiminnan arvioijana
Varhaiskasvatus tulkitaan usein investointina lapsen tulevaisuuteen. Sen tehtäväksi nähdään lapsen
taipumusten ja kykyjen kehityksen mahdollisimman laaja tukeminen. Samalla varhaiskasvatuksella on
tärkeä rooli lasten taustasta johtuvien erojen tasaamisessa ja mahdollisten vaikeuksien ennalta
ehkäisemisessä. Tämän vuoksi sen odotetaan seuraavan ja arvioivan kunkin lapsen kehitystä ja tarpeen
vaatiessa puuttuvan siihen. Erään seuraamisen menetelmän tarjoaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma,
jonka päivähoidon työntekijä ja vanhempi/vanhemmat laativat yhdessä. Se painottaa lapsen yksilöllisyyden
huomioon ottamista hänen varhaiskasvatuksensa järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen käytännön
toiminnassa lapsen kehityksen arviointi ja mahdollisten ongelmien varhainen toteaminen sekä kasvatuksen
yksilöllinen toteuttaminen ovat osin jännitteisiä vaateita. Ne herättävät kysymyksen, mihin asti lapsen
yksilöllisyys on ymmärrettävää ja miten taas määritellään oletetun ja tavallisen raja – milloin lapsen
yksilöllisyyteen on puututtava.
Esityksessä tarkastellaan sitä, millaisia tulkinnallisia resursseja varhaiskasvatuksen työntekijät käyttävät
lapsen käyttäytymisen normalisoimisessa ja ”patologisoimisessa” keskustellessaan vanhemman kanssa
sellaisesta lapsen toiminnasta, joka rikkoo päivähoidon oletuksia lapsesta – sen institutionaalista
järjestystä. Tarkastelun teoreettisena kehyksenä on hallinnan analytiikka. Foucault’ta mukaillen
kiinnostuksen kohteena ovat sellaiset hallinnan rationaliteetit, joihin kytkeytyy valta määritellä lapsen
hyvinvoinnin normeja varhaiskasvatuksessa. Normaalius ja ”patologia” siis ymmärretään kulttuurisiksi ja
kussakin sosiaalisessa ja historiallisessa kontekstissa neuvoteltaviksi asioiksi ja samalla valtaan kytkeytyviksi
seikoiksi.
Tutkimuksen aineiston muodostavat 35 lapsen äänitallennetut varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut.
Analyysissä sovelletaan diskurssianalyysiä. Esityksessä kuvataan analyysin alustavat havainnot ja pohditaan
niitä hallinnan analytiikan näkökulmasta.
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Jaana Minkkinen, YTM, tutkija, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritutkimuksen yksikkö (YKY)/
Sosiaalitutkimuksen keskus (SOCRU), jaana.minkkinen@uta.fi
Kouluun liittyvien tekijöiden yhteys lasten masennusoireisiin – vertaileva tutkimus Suomen ja Norjan
välillä
Tutkimuskysymys: Missä määrin kouluun liittyvät tekijät ovat yhteydessä lasten masennusoireisiin
alakoulussa?
Teoria: Bronfenbrennerin (1979, 1998) bio-ekologinen kehitysteoria ja sosiaalisen tuen teoria (Cobb 1976).
Aineisto: Lasten kyselylomakkeet (N=523). Aineisto on kerätty 3–6. luokan oppilailta Tampereelta ja
Trondheimista vuonna 2009 kokonaisotantana kahdelta alakoululta, jotka sijaitsevat sosioekonomisesti
toisistaan poikkeavissa kaupunginosissa. Tutkimuksessa käytettiin CDI-kyselynlyhyttä versiota (Children's
Depression Inventory Short).
Metodi: Lineaarinen regressioanalyysi.
Selitettävä muuttuja: Masennusoireet.
Selittävät muuttujat: Koulukiusatuksi joutuminen, opettajan heikko sosiaalinen tuki, koulukavereiden
merkityksettömyys, heikko koulumenestys.
Tulokset:
Kouluun liittyvät tekijät selittävät masennusoireiden vaihtelusta suomalaisilla tytöillä 28 %, suomalaispojilla
38 %, norjalaisilla tytöillä 38 % ja norjalaispojilla 43 %. Lapsen huonot ihmissuhteet koulussa muodostavat
suuremman masentuneisuusriskin kuin heikko koulumenestys.
Suurin yksittäinen kouluun liittyvä riskitekijä masennusoireiden kannalta on kiusatuksi joutuminen, toiseksi
suurin on heikko koulumenestys. Muista poikkeava ryhmä ovat norjalaiset tytöt, joiden hyvinvoinnille
opettajan tuki ja koulukavereiden tärkeys merkitsevät enemmän kuin norjalaispojille ja suomalaisille
tytöille ja pojille.

Riikka Hohti, KM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, riikka.hohti@helsinki.fi
Tikkaritarinat – kouluhyvinvoinnin kompleksisuus narratiivisessa etnografiassa
Käsittelen esityksessäni hyvinvointia peruskoulun kontekstissa. Kysyn, miten ja millaisten vuorovaikutusten
tuloksena muotoutuu kouluhyvinvoinniksi kutsuttu ilmiö koulun arjessa. Tarkastelen kouluhyvinvointia
ilmiönä, joka liittyy kiinteästi valtaan (Foucault 2000). Sosiaalisten suhteiden lisäksi vuorovaikutuksessa ovat
myös fyysinen ulottuvuus (esimerkiksi koulun tilat, ryhmän koko, väsymys) sekä ideologian taso
(opetussuunnitelmat, yhteiskunnan individualistiset trendit). Teoreettisesti avaan tuota monitahoisuutta
käyttäen ajatusta luokkahuoneen ilmiöiden ja toimijoiden hybridistä luonteesta (Prout 2005, Lee 2010).
Esitykseni perustuu tekeillä olevaan artikkeliin (Hohti & Karlsson). Tutkimuksen aineistona on narratiivinen
etnografinen aineisto (Gubrium & Holstein 2008), jonka osana ovat sadutusmenetelmällä (Karlsson 2005)
tuotetut lasten tarinat. Esittelen etnografisen episodin, jossa koululuokka on valmistautumassa
kevätjuhlaan, ja opettaja kannustaa lapsia tottelevaisuuteen lupaamalla tikkarin palkinnoksi.
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Institutionaalisen ideologian, koulun toiminnan fyysisten reunaehtojen ja sosiaalisten suhteiden
vuorovaikutukset tulevat episodissa tutkijan havainnoitaviksi. Lasten tarinat avaavat yllättävän näkökulman
tapahtumasarjaan.
Tutkimuksessani käy ilmi, että koulun arjen eri tasojen vuorovaikutukset muotoilevat, mahdollistavat ja
rajaavat toimintaa kompleksisella, usein odottamattomalla tavalla. Toiminnan rajat saattavat olla hyvin
ahtaat, ja tehdä olon tukalaksi niin joillekin lapsille kuin opettajillekin. Lasten tarinoiden analyysi osoittaa,
että valta-asemat saattavat kärjistyä ja muodostaa sukupuolittuneita, negatiivisia kehiä. Tarinoissa korostuu
huumori ja kaverisuhteet, joiden avulla kärjistyneitä valta-asemia kuitenkin voidaan lieventää ja
toimijuuden tiloja avartaa.

Puroila, Anna-Maija, KT, YL, Tutkijatohtori, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta,
anna-maija.puroila@oulu.fi
Estola, Eila, Dosentti, Erikoistutkija, Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, eila.estola@oulu.fi
Lapsen hyvä elämä?
Lasten hyvinvointitutkimuksen yhtenä ongelmana pidetään aikuiskeskeisyyttä. Mitä pienemmistä lapsista
on kyse, sitä vähemmän lasten ääni kaikuu tutkimuksissa. Lisääntyvässä määrin lapsilähtöisen
hyvinvointitutkimuksen strategiaksi ehdotetaankin ”kysymistä lapsilta itseltään”. Tässä esityksessä
tarkastelemme lasten kuulemiseen liittyviä tutkimusmetodologisia haasteita ja nostamme esiin eettisfilosofisia kysymyksiä lapsen hyvästä elämästä.
Esityksemme perustuu päiväkoti-ikäisten lasten parissa toteutettuun kerronnalliseen tutkimukseen.
Osallistuimme lasten päiväkotiarkeen, kuuntelimme heidän kertomuksiaan ja kokosimme monimuotoista
aineistoa: havainnointeja, nauhoitettuja keskusteluja, piirustuksia ja valokuvia. Perinteisesti kertomukset
liitetään puhuttuun tai kirjoitettuun kieleen. Tutkimus osoittaa lasten kerronnan monimuotoisuuden: lapset
kertovat hyvinvoinnistaan esimerkiksi ilmeillä, eleillä, kehon kielellä, piirtämällä, liikkumalla ja leikkimällä.
Tästä näkökulmasta ”kysyminen lapsilta suoraan” on riittämätön tapa lähestyä lasten
hyvinvointikokemuksia. Tarvitaan lapsen kerronnan kokonaisvaltaisuuden tunnistavaa metodologiaa.
Lasten kertomusten äärellä törmäsimme perustavaa laatua olevaa kysymykseen: Mitä on lapsen hyvä
elämä? Meitä inspiroivat antiikin filosofien ajatukset kahdesta erilaisesta tavasta ymmärtää hyvä elämä.
Hedonistinen hyvinvointinäkökulma painottaa yksilön välitöntä mielihyvää, tarpeiden tyydyttämistä ja
hetkellistä onnellisuuden kokemusta. Eudaimoninen hyvinvointi taas liittyy kestävämpään onnellisuuteen,
merkityksellisyyteen ja yksilön potentiaalien toteutumiseen yhteisössä – joskus ponnistelujen kautta. Nämä
näkökulmat avaavat kysymyksiä päiväkotilasten hyvinvointiin: Onko lasten hyvinvoinnin kannalta
välttämätöntä, että heidän tarpeensa välittömästi tyydytetään ja heitä varjellaan ikäviltä kokemuksilta?
Missä määrin lapset kykenevät määrittelemään hyvinvointiaan pitkällä tähtäimellä? Miten tulisi
tasapainoilla lasten kuulemisen ja aikuisten kasvatuksellisen vastuun välimaastossa?

Salonen Maria, VTM (24.4.2012), Helsingin yliopisto, maria.m.salonen@helsinki.fi
Lasten kollektiivinen toimijuus valvonnan tihentymissä
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Esitys perustuu lapsuuden sosiologiaan ja yleiseen sosiologiaan kiinnittyvän, mutta myös kasvatustieteestä
ja filosofiasta aihetta lähestyvän, viime vuoden lopulla hyväksytyn pro gradu -työni Iltapäivä kerhossa –
vapaa-aikaa vai suoritusta? tuloksiin. Työssä etsin vastauksia kysymyksiin: toteutuuko lasten hyvinvointi
osallisuuden, autonomian/toimijuuden ja sosiaalisuuden näkökulmasta iltapäiväkerhossa ja miten
kasvatusvuorovaikutus niihin vaikuttaa? Sosiologisina taustateorioina on lapsuuden institutionalisointi ja
siihen liittyvä hallinta, jonka analysoinnissa tukeudun Foucault´n ja Goffmanin ajatuksiin. Tässä esityksessä
keskityn tutkimuslöydökseen lasten kollektiivisesta toimijuudesta.
Tutkielman empiirinen aineisto koostuu satunnaisesti valitun, suuren eteläsuomalaisen kunnan koulun
tiloissa järjestämän iltapäiväkerhon toiminnan etnografisesta havainnoinnista ja 14 lapsen
parihaastatteluista. Kymmenen vanhemman kyselylomakevastaukset toimivat taustatietoina.
Analyysimenetelmänä on etnografia ja grounded theory-metodi.
Tutkimustulosten mukaan lasten autonomisuus ja osallisuus toteutuvat aineiston valossa puutteellisesti.
Henkilökunnan kasvatusote kuvastaa kasvatuskulttuurien murrosta. Selittäviksi ydinkategorioiksi nousivat
lapsuuden instituutioissa suurten ryhmien liikuttelussa ja ohjaamisessa sinänsä tarpeellisen auktoriteetin
laatu ja valvonnan määrä, joilla voidaan tukea tai rajoittaa lasten hyvinvointia ja aktiivisen osallisuuden
rakentumista
Monia muotoja saava keskinäinen vertaiskulttuuri toimii yhdistävänä siteenä lasten välillä. Lapset sekä
uusintavat että vastustavat elämäänsä vaikuttavia rakenteita, ylläpitävät ja laajentavat niitä omalla luovalla
tavallaan.
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Liikuntasosiologia
Koordinaattorit: Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto, Kaarlo Laine, Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiö (LIKES), Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto, (hannu.itkonen(at)jyu.fi,
kaarlo.laine(at)likes.fi, mikko.simula(at)jyu.fi)
“Työryhmässä paneudutaan liikunnan ja urheilun muuttuviin käytäntöihin, sisältöihin, rakenteisiin ja
ympäristöihin. Tarkastelun alle otetaan myös kysymykset liikkumisen asemasta, ehdoista ja merkityksestä
ihmisten eri elämänvaiheissa. Lisäksi alustusten pohjalta pohditaan liikunnan, liikkumisen ja hyvinvoinnin
suhdetta.
Suomalaisen liikuntasosiologian alalla on tutkittu muun muassa kansalaisten liikuntakäyttäytymistä,
liikunnan kansalaistoiminnan ja julkisen liikuntahallinnon muutoksia, yhteiskunnallisten muutosten
vaikutuksia liikuntakulttuuriin ja liikunnan yhteiskunnallisiin merkityksiin, liikunnan ja urheilun
sukupuolittuneita käytäntöjä, liikuntakulttuurin alueellisuutta ja eriytymistä, urheilun ja liikunnan eettisiä
kysymyksiä, urheilujulkisuutta, faniutta, liikuntamatkailua sekä liikuntaharrastusten merkitystä ihmisten eri
elämänvaiheissa. Viime vuosina moni liikuntatutkija on määrittänyt tarkastelukohteensa liikuntaa ja
urheilua laaja-alaisemman liikkumisen käsitteen avulla. Sen myötä tutkimukset on kohdistettu
organisoituneen liikuntakulttuurin lisäksi ihmisten arkiliikkumiseen ja sitä määrittäviin tekijöihin. Työryhmä
on tarkoitettu kaikille liikunnan, urheilun ja liikkumisen sosiologiasta kiinnostuneille.”

Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos, hannu.itkonen@jyu.fi
Järjestötaloilta eriytyneille kentille - Urheilun ja liikunnan kansalaistoiminnan tilojen jäljillä?
Suomalaisen urheilun ja liikunnan kansalaistoiminnat on jäsennetty neljäksi kaudeksi, jotka ovat 1)
järjestökulttuurin kausi; 2) harrastuksellis-kilpailullinen kausi; 3) kilpailullis-valmennuksellinen kausi sekä 4)
eriytyneen toiminnan kausi. Kutakin kautta luonnehtivat omanlaisensa toimintamuodot ja -sisällöt sekä
tavoitteet. Liikuntakulttuurin historiallis-sosiologisessa tarkastelussa huomio onkin kiinnitetty
pääsääntöisesti urheilulajeihin ja liikuntamuotoihin. Samalla urheilun ja liikunnan tilojen tarkastelu on
jäänyt vähemmälle huomiolle. Esityksessäni paneudun pohtimaan: 1) Mitkä ovat liikunnan ja urheilun
kansalaistoiminnan tilat; 2) Miten tilaresurssit ovat vaikuttaneet toiminnan muotoihin ja sisältöihin? 3)
Miten kansalaistoimijat ovat toimineet aktiivisesti tilaresurssiensa kohentamiseksi?
Tilojen tutkimisessa ponnistan Doreen Masseyn tulkinnasta, jonka mukaan sosiaaliset tilat ovat väistämättä
tilallisesti rakentuneet. Niinpä kaikilla sosiaalisilla ilmiöillä, toiminnoilla ja suhteilla on tilallinen muoto ja
tilallinen sijainti. Tilat ovat siten sosiaalisia konstruktioita, kamppailujen ja valtasuhteiden tuotoksia.
Masseyn tulkinnat johtavat fyysisten ja sosiaalisten tilojen vuorovaikutukselliseen tarkasteluun, jolloin
liikunnan ja urheilun olemassa olevat tilat vaikuttavat muun muassa urheilun lajivalintoihin. Toisaalta
sosiaalinen ja kulttuurinen ovat suunnanneet sopivien tilojen rakentamista.
Tarkastelussani jatkan Varkauteen kohdistunutta paikallistutkimustani. Keskeisimpiä liikuntakulttuurin
tilallisia muutoksia näyttävät olevan tilojen määrän lisääntyminen, lajin- ja toiminnanmukainen
standardisoituminen sekä kunnallisen liikuntapaikkatarjonnan lisääntyminen. Urheilun ja liikunnan tilojen
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lisääntymisellä on ollut keskeinen merkitys liikuntakulttuurin eriytymiselle. Toisaalta toimijoiden
kulttuuriset kiinnostukset ovat johtaneet jatkuvaan tilaresursointiin.

Elina Paju, VTM, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, elina.paju@helsinki.fi
Liikkeen ja liikkumisen käsitteellistäminen. Esimerkkinä liikkuminen ja liikuntakasvatus päiväkodissa
Paperissani pohdin ruumiillisen liikkeen, liikkumisen ja liikunnan suhteita. Miten ihmisen ruumiillista liikettä
voisi käsitteellistää ja mikä yhteys tällä on liikuntaan ja liikuntakasvatukseen? Paperin teoreettinen tausta
on ruumiinfenomenologiassa, jossa ruumiillisella liikkeellä on eksistentiaalinen ulottuvuus – liikkeellä
ihminen on maailmassa. Liike on lähtökohtaisesti intersubjektiivista ja intentionaalista. Ajattelen edelleen,
että liike suhteutuu aineelliseen ympäristöönsä.
Tarkastelen ruumiillista liikettä ja sen suhdetta liikuntaan varhaiskasvatuksen kentästä käsin. Päivähoidon
sisältöihin on tuotu erillistä liikuntakasvatusta ja liikuntaan ja liikunnan arvioimiseen kehittävää otetta
vuodesta 2005, jolloin laadittiin ja julkaistiin Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset.
Paperini perustuu loppusuoralla olevaan sosiologian väitöskirjaani, jossa tarkastelen aineellisuutta,
ruumiillisuutta ja liikkumista päiväkodin arjessa. Tutkimusaineistoni on etnografinen ja tuotettu lähes
vuoden mittaisen etnografisen kenttätyön aikana eteläsuomalaisen vuorohoitopäiväkodin kahdessa
lapsiryhmässä, 3-5-vuotiaiden ja 5-7-vuotiaiden. Pääasiallinen aineisto koostuu kenttämuistiinpanoista ja
videoinneista. Paperini pohjaa myös käynnistymässä olevaan post doc-tutkimukseeni, jossa jatkan
ruumiillisen liikkeen käsitteellistämistä. Post doc-tutkimuksessani otan varhaiskasvatuksen
liikuntakasvatuksen tarkempaan tarkasteluun. Pohdin, millainen näkymä liikkeeseen ja liikkumiseen
varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksessa muodostuu. Lapsuuden on esitetty olevan yhä vahvemmin
valtiollisen investoinnin kohteena valtion tulevan taloudellisen ja sosiaalisen menestyksen takaamiseksi.
Pohdinkin, miltä varhaiskasvatuksen liikuntakasvatus näyttää tästä näkökulmasta tarkasteltuna.

Rajala Katja, LitM, tutkija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES/LINET,
katja.rajala@likes.fi
Liikunnan lisääminen koulupäivään nuoren näkökulmasta – ajatuksista kohti tutkimussuunnitelmaa
Liikunnan lisääminen koulupäivään on yksi liikuntakulttuurimme ajankohtaisista kehittämiskohteista.
Valtakunnallinen Liikkuva koulu -hanke on yksi koulupäivän liikunnallistamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.
Tähänastisten Liikkuva koulu -hankkeen kokemusten mukaan yläkoululaisten aktivointi koulupäivän aikana
on huomattavasti vaikeampaa kuin alakoululaisten aktivointi. Aion omassa tutkimuksessani keskittyä
yläkouluikäisiin nuoriin. Tavoitteenani on lisätä ymmärrystä siitä, mitä koulupäivän aikainen liikunta on
heidän näkökulmastaan. Kiinnostavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millaisia mahdollisuuksia nuoret antavat
koulupäivän aikaiselle liikunnalle? Mitkä ovat nuoren näkökulmasta niitä ratkaisevia tekijöitä, jotka saavat
heidät liikkumaan koulupäivän aikana? Mitkä tekijät estävät liikkumisen koulupäivän aikana? Millaisia
merkityksiä nuoret liittävät koulupäivän aikaiseen liikkuntaan? Miltä koulussa toteutetut liikunnan
edistämistoimet näyttävät, kun niitä peilaa nuorten näkökulmasta? Millaisia eroja on tyttöjen ja poikien
välillä?
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Tutkimukseni tulee olemaan osa Liikkuva koulu -hankkeen seurantaa. Hankkeeseen valitaan pilottivaiheen
(2010–2012) päätyttyä uudet koulut keväällä 2012 ja tarkoituksenani on syventyä laadullisin menetelmin
yhden yläkoulun oppilaisiin. Hyödynnän myös sopivin osin Liikkuva koulu -hankkeen aikana jo kerätyn ja
jatkossa kerättävän kyselyaineiston tuloksia. Minua kiinnostaa myös Liikkuva koulu -hankkeessa tehtävien
koulupäivän aikaisen fyysisen aktiivisuuden objektiivisten mittausten yhdistäminen laadulliseen aineistoon.
Toisin sanoen olen kiinnostunut eri menetelmien järkevästä yhdistämisestä.
Keräämme alkuvuoden 2012 aikana nuorten ajatuksia koulupäivästä ja koulupäivän aikaisesta liikunnasta
osana Liikkuva koulu -hankkeen seurantaa muun muassa haastatteluiden, havainnoinnin, videoiden ja
nettikyselyiden avulla. Kokeilut erilaisista tiedonkeruutavoista tukevat tutkimussuunnitelmani
muodostumista. Ne lisäävät osaltaan käsitystä nuorten ajatuksista koulupäivästä ja koulupäivän aikaisesta
liikunnasta sekä tuovat kokemusta näiden tiedonkeruutapojen toimivuudesta.

Anna-Liisa Ojala, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteiden laitos.,
ojala.annaliisa@gmail.com
Eetoksen ja rakenteiden asettamat haasteet organisoidulle toiminnalle ja poliittisille toimenpiteille
koskien lumilautailua
Toisin kuin monissa perinteisissä urheilulajeissa, lumilautailussa on useita legitiimejä tapoja olla huipulla ja
toteuttaa ammattilaisuraansa. Pelkän kilpailemisen sijasta lumilautailijat tuovat taitojaan esille lehtien
kautta ja varsinkin erilaisin videotallentein. Tämän presentaation tarkoituksena on esitellä näitä erilaisia
areenoita W. Richard Scottin käsitteiden avulla ja tuoda esille lumilautailua koskevia organisoidun
toiminnan ja poliittisten toimenpiteiden haasteita.
Olen kerännyt aineistoa etnografisin ottein pyrkien hyödyntämään erilaisia metodeita, tapahtumia,
aineistoja ja näkökulmia. Aineiston runko koostuu nauhoitetuista haastatteluista sekä havainnoista
kentällä. Lisäksi olen kerännyt aineistoa tehden juttuja suomalaisiin lumilautalehtiin, toimimalla aktiivisesti
kahdessa lumilautaseurassa ja seuraten läheltä ammattilumilautailun kentän toimintaperiaatteita viimeisen
viidentoista vuoden aikana.
1960-luvun vapaa-aikaliikkeen hengessä lumilautailussa on kannatettu muun muassa taiteellisuutta,
hauskuutta, vapautta ja osanottajien kontrollia. Jos taas tarkastellaan ammattilumilautailijoita, voidaan
huomata heidän keskittyvän pääsääntöisesti joko kisaamiseen tai kuvaamiseen. Samoin roolit
markkinoinnissa, yleisöt ja organisoitumismallit eroavat kilpailuiden ja kuvauksien kohdalla, kuten myös
lumilautailijoilta vaadittavat taidot näillä areenoilla. Näin ollen sekä historia että lumilautailun rakenteet
asettavat haasteita organisoidulle toiminnalle ja poliittisille toimenpiteille koskien lumilautailua.
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Salla Turpeinen, Tutkija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, salla.turpeinen@likes.fi
Liikunnan ja urheilun lajikulttuurien sukupuolittuneisuus ja mahdollisuudet sen muuttamiseksi
Esityksen tarkoitus on kuvata suomalaisten urheilulajikulttuurien sukupuolittuneisuutta ja sen
muuttamiseen tähdänneitä toimia sekä niiden vaikuttavuutta. Tässä yhteydessä organisoitu liikunta on
ajateltu kentäksi ja yksittäiset lajit sekä niiden harrastaminen sen alasysteemeiksi, joilla on osittain omat
toimintakulttuurinsa, -logiikkansa ja muutosten ehtonsa.
Metodina ovat asiakirjojen, ohjelmien ja julkilausuminen lähiluku, avainhenkilöiden teemahaastattelut,
lajiliittojen lisenssiaineistojen sekä hallintojärjestelmän sukupuolirakenteen analyysi sekä erilaisten
kehittämisohjelmien arviointi. Esitys perustuu opetusministeriölle tehtyyn Liikunta ja tasa-arvo 2011 selvitykseen.
Urheiluyhteisön päätöksenteko- ja johtotehtävät ovat pääosin miesten hallussa. Etenkin luottamusjohdossa
naisia on vähän. Naisten määrä on kuitenkin lisääntynyt 15 vuoden aikana. Tasa-arvolaki on tuonut lisää
naisia kuntien päätöksentekoon.
Sukupuoli näyttäytyy jatkuvasti lajikulttuurien puhetavoissa, stereotypioissa, materiaaleissa ja viestinnässä.
Sukupuolten ohjautuminen eri lajeihin nähdään puheissa sekä biologisesti luontaisena että kulttuuristen
prosessien ja infrastruktuurin suodattamana. Nopeat muutokset eräiden lajien harrastajaprofiileissa ovat
liittyneet määrätietoisiin toimenpiteisiin ja politiikkoihin.
Sukupuolten aseman muutokset ovat useissa lajeissa mahdollisia. Tehokkaimmat vaikutuskeinot ovat
kohdennettuja, systemaattisia, resurssien ohjaamiseen liittyviä ja eri tasot samanaikaisesti huomioon
ottavia. Se, mitä halutaan tehdä, on toimijoiden poliittinen valinta

Päivi Berg, VTT, tutkija, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, paivi.berg@helsinki.fi
Urheiluseurat kunnon kansalaisia kasvattamassa
”Kunnon kansalaisuus” on termi, joka tuli esille etnografisessa tutkimuksessani lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksista, perheestä ja yhteiskuntaluokasta vanhempien ja valmentajien haastatteluissa
käyttämänä. Vanhemmat viittaavat siihen, että toivovat lapsiensa kasvavan ”kunnon kansalaisiksi” ja tässä
kontekstissa lapsen harrastaminen urheiluseurassa on kotona tapahtuvan kasvatuksen lisäksi tukemassa
tätä tavoitetta. Tässä esityksessä keskityn vanhempien ja valmennukseen osallistuvien henkilöiden
haastatteluaineistoon (N=25).
Tekeillä oleva tutkimukseni keskittyy elettyihin, toisiaan läpileikkaaviin sosiaalisiin eroihin lasten ja nuorten
liikuntaharrastusten kontekstissa. Tutkin 7-16-vuotiaiden lasten ja nuorten ja heidän perheidensä suhdetta
liikunnan harrastamiseen (tai harrastamattomuuteen). Olen erityisesti kiinnostunut siitä, miten sukupuoli,
ruumis, etnisyys, alueellisuus ja sosiaaliluokka kietoutuvat yhteen fyysisen pääoman sekä habituksen
tuottamisessa. Tavoitteeni on tarkastella institutionaalisia rakenteita sekä sosiaalisia ja kulttuurisia
käytäntöjä, jotka suuntaavat erilaisia sosiaalisia taustoja omaavien tyttöjen ja poikien vapaa-ajan
liikuntaharrastusten mahdollisuuksia ja rajoitteita heidän kasvaessaan naisiksi ja miehiksi 2000-luvun
Suomessa ja suomalaisessa liikuntakulttuurissa.
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Kunnon kansalainen on tutkimukseni kontekstissa termi, jonka voi ajatella viittaavaan sekä fyysiseen
kuntoon sekä moraaliin. Missä määrin liikunnan harrastamiseen liittyy tällä hetkellä keskiluokkainen
”kunnollisuus” ja kunniallisuus, jossa terveydestä ja kunnosta huolehtiminen on jokaisen yksilöllinen ja
moraalinen kansalaisvelvollisuus?
Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen on niin ikään ollut koululiikunnan opetussuunnitelmien tavoite.
Lapsilla ja nuorilla suosittuja ovat etenkin organisoidut harrastukset urheiluseuroissa. Urheiluseuroissa
harrastamiseen ei riitä vain elämäntavallinen arvostus; ajan lisäksi tarvitaan myös rahaa. Kenellä on pääsy
tähän hyvinvointiin ja ruumiin muotoon, jonka ajatellaan kertovan sisäisestä ja ulkoisesta kunnollisuudesta?
Tutkimus ammentaa sosiaalipsykologisesta ryhmien toiminnan tutkimuksesta, nuorisotutkimuksesta,
liikuntasosiologiasta sekä sukupuolen- ja ruumiillisuuden tutkimuksesta.

Lehtonen Kati, LitM, Tutkija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, kati.lehtonen@likes.fi
Liikuntajärjestöt valintojen edessä – hyvinvointia vai urheilua?
Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) jäsenjärjestöineen on asettanut tavoitteen, jonka mukaan Suomi on
maailman liikkuvin urheilukansa vuonna 2020. Tämän vision pohjalta on käynnistynyt SLU-yhteisön
rakenne- ja toimintatapaselvitys, joka tähtää liikuntajärjestöjen tiiviimpään yhteistyöhön yhteisten
valintojen ja toimintatapojen osalta. Parhaillaan selvitetään, onko järjestökentän rakennetta mahdollista
uudistaa.
SLU-yhteisö on jo päättänyt yhteisistä valinnoista, joita toteuttamalla visio2020:n tavoitteet saavutetaan.
Nämä valinnat ovat: urheilijan polun vahvistaminen ja tukeminen, liikunnallinen koulupäivä,
seuratoiminnan kehittäminen, olosuhteiden kehittäminen ja vanhempien liikuntatietoisuuteen ja käyttäytymiseen vaikuttaminen. Valintojen kautta liikuntajärjestöt sitoutuvat sekä yhteiskuntavastuulliseen
liikunnan että suomalaisen huippu-urheilumenestyksen edistämiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Esitys pohjautuu SLU:n rakenne- ja toimintatapauudistuksen dokumentointiprosessiin, joka on aloitettu
LIKES-tutkimuskeskuksen toimesta marraskuussa 2011. Esityksessä käydään läpi dokumentoinnin
tavoitteet, taustat ja menetelmät. Lisäksi pohditaan liikuntajärjestöjen laajentuvaa yhteiskuntavastuuta ja
sen merkitystä SLU-yhteisön rakenne- ja toimintatapauudistuksessa.

Kauravaara, Kati, tutkija, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö - LIKES-tutkimuskeskus,,
kati.kauravaara@likes.fi
Vähäinen liikunta yhteiskunnallisena ongelmana
Vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta on kehkeytynyt sosiaalinen yhteiskunnallinen ongelma. Osa ihmisistä
ei liiku tiettyjen raja-arvojen mukaan riittävästi ja toinen osa toivoisi heidän tekevän niin. Vähäinen
liikkuminen voidaankin nähdä määrittelykysymyksenä. Samalla kysymys on vallankäytöstä. Joku määrittelee
sen, mikä on normaalista poikkeavaa toimintaa ja mihin siten on oikeus puuttua. Usein terveydellä
perustelun katsotaan riittävän oikeuttamaan epänormaaliksi leimaaminen ilman kyseenalaistamista.
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Koska kansalaiset eivät liiku tarpeeksi, he vaarantavat oman terveytensä ja lisäävät siten yhteiskunnan
taloudellista taakkaa. Vähäisen liikunnan ilmiön ongelmanratkaisu näyttää yksinkertaiselta: aktivoidaan
vähän liikkuvia ja kannustetaan ihmisiä tekemään sellaisia valintoja, jotka lisäävät oman kehon käyttöä ja
siten fyysistä aktiivisuutta arjessa. Miksi se ei olekaan niin yksinkertaista?
Esityksessä tarkastellaan vähäisen liikkumisen ilmiötä, sen kehkeytymistä, olemassa olon ehtoja ja siihen
liittyvää problematisointia. Esitykseni lopussa katson ilmiötä etnografisen aineistoni valossa. Tuon
keskusteluun vähän liikkuvan 18–20-vuotiaan nuoren miehen näkökulman. Itseään kunnioittava nuori mies
ei halua luovuttaa päätäntävaltaa oman hyvän elämän rakentamisesta ulkopuoliselle. Hän arvottaa itse
oman maailmansa erilaisesta näkökulmasta kuin valtaa pitävät. Nuori mies ei koe häviävänsä sellaisessa
hyveiden kilvoittelussa, johon se ei edes ole lähtenyt mukaan.

Matti Hakamäki, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, matti.hakamaki@likes.fi
Sosioekonomisen aseman yhteys liikkumattomuuteen ja fyysiseen aktiivisuuteen lapsuudessa ja
nuoruudessa. Kansainvälisten tutkimusten tulosten sovellettavuutta Suomeen määrittävät tekijät
Vuoden 2011 aikana suomalaisessa liikuntapoliittisessa retoriikassa tapahtui merkittävä muutos. Perheiden
vähävaraisuus kuvattiin tekijäksi, josta seuraa vähäisempi osallistuminen organisoituun liikuntaan. Vuoden
2012 rahoitetaan hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää urheiluseuratoimintaa vähävaraisia tukevaan
suuntaan sekä tuottaa asiasta ns. hyviä käytäntöjä. Myös olemassa olevien tukimuotojen ehtoja ja
ohjeistusta muutettiin tavoitetta tukeviksi. Hyvien käytäntöjen tuottamisen ehto on, että poliittiseksi
ongelmaksi kuvattu ilmiö on olemassa ts. että vähävaraisten henkilöiden lapset liikkuvat vähemmän ja että
syynä on nimenomaan vähävaraisuus. Koska aihetta koskeva kotimainen evidenssi on vähäistä, on
käytännöllistä selvittää aihetta koskeva tutkimusnäyttö ja arvioida, onko sen tulos mahdollisesti pätevä
nyky-Suomen oloissa.
Menetelmänä on koota ja käsitellä systemaattisesti ne keskeiset lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta
koskevat tutkimukset, joissa aktiivisuus on mitattu objektiivisesti ja joissa sitä selittävänä tekijänä on joku
tai joitakin sosioekonomiseen asemaan liittyviä muuttujia. Liikkumattomuudella tässä tarkoitetaan aikaa,
jolloin henkilön mitattavissa oleva fyysinen aktiivisuus on alle tutkimuksessa määritellyn rajan. Tyypillinen
tapa operationalisoida asia on esimerkiksi ilmoittaa niiden minuuttien määrä, joina henkilön pitämällä
Actigraph-laitteella rekisteröidään alle 100 cpm (counts per minute). Vastaavasti aktiivisena pidetään aikaa,
jolloin raja-arvo on yli 2000 tai 3000 cpm. Eri tutkimuksissa sosioekonomista asemaa kuvaavat muuttujat
vaihtelevat mm. siksi, että aineistot on usein kerätty palvelemaan muuta tutkimusasetelmaa. Osittain tästä
ja osittain tutkimusten tekemisestä erilaisissa yhteiskunnissa ja eri aikoina tulokset ja tuotetut mallit ovat
epäjohdonmukaisia. Vaihtelusta on tarkoitus laatia kuvaus siitä, millaisia assosiaatioita, syy-yhteyksiä ja
malleja on muualla saatu. Tämän taas on tarkoitus palvella aiheesta tekeillä olevaa suomalaista tutkimusta.

Mikko Simula, LitM, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos, mikko.simula@jyu.fi
Liikuntaharrastuksen ja arkiliikkumisen yhteiskuntatieteellinen selittäminen. Toimintateorian
soveltaminen kokonaisvaltaisen ymmärryksen jäsentämisessä
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Liikunnan harrastamisen ja arkiliikkumisen lisääminen on nostettu ajankohtaisen
terveydenedistämisdiskurssin yhdeksi avainteemaksi. Kansalaisen huonoksi luokiteltu fyysinen
suorituskyky, riittämätön lihasten ja verenkiertoelimistön kuormittuminen ja vähäinen liikunnan
harrastaminen on määritelty sosiaalisiksi ongelmiksi. Liikunta- ja terveystutkijat on haastettu etsimään
tutkittuun tietoon perustuvia keinoja kansalaisten lihastyön lisäämiseksi. Terveydenedistämispuheessa
myös liikunnan kansalaistoimijoita on painostettu kansakunnan kunnonkohotustalkoisiin.

Julkisessa terveydenedistämisdiskurssissa korostunut valistuspuhunta on kohdistettu korostuneesti
yksilöön. Arkiliikkumisen ja liikunnan harrastamisen vähäisyyden yhteiskunnallisiin syihin ei ole juurikaan
viitattu. Tarkemmin ilmaistuna valistuspuhunnassa ei ole nimetty niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka
tuottavat ja säilyttävät fyysisesti vähän kuormittavan elämäntavan. Siinä ei myöskään tehdä esityksiä niistä
yhteiskuntapoliittisista toimista, jotka edistäisivät arkiliikkumisen ja liikuntaharrastuksien yleistymistä.
Poliittisen vastuun sijaan on peräänkuulutettu yksilön vastuuta omasta terveydestään. Ei ole kuitenkaan
perusteltua odottaa, että fyysisesti vähän kuormittavaa elämäntapaa tuottavat yhteiskunnalliset olosuhteet
muuttuisivat pelkästään yksilöiden vastuunottoa lisäämällä.
Myös terveydenedistämisdiskurssissa käytetty kansalaisten luokittelu liikkuviin ja liikkumattomiin on
erottelukyvyltään ja selitysvoimaltaan riittämätön. Tämä luokittelu ei sisällä sitä laaja-alaista ymmärrystä,
joka on edellytyksenä menestyksekkäille terveydenedistämistoimille. Se tuottaa arvostelman, jonka
perusteella kansalainen voidaan sijoittaa terveysnormia noudattaviin ja noudattamattomiin. Mutta tämä
luokittelu ei selitä tietyn henkilön liikuntaelimistön vähäistä kuormittumista eikä näin ollen edistä
pohdintoja tehokkaasta tavasta vaikuttaa henkilön liikkumiskäyttäytymiseen.
Tässä esitelmässä käsittelen yhteiskuntatieteellisen liikuntatutkimuksen tuloksien ja käsitteistön
soveltamismahdollisuuksia julkisessa terveydenedistämisdiskurssissa. Tarkoituksenani on esittää
toimintateoreettinen jäsennys arkiliikkumisen ja liikunnan harrastamisen yhteiskunnallisista selityksistä.
Erityisesti pohdin intention käsitteen soveltamista laaja-alaisen ymmärryksen jäsentämisessä.
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Nuorisotutkimus
Koordinaattorit: Sanna Aaltonen ja Mirja Määttä
(sanna.aaltonen(at)nuorisotutkimus.fi, mirja.maatta(at)uef.fi)
“Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa pohditaan nuorten hyvinvointia sosiologian tai
monitieteisen nuorisotutkimuksen kehyksessä. Sekä teoreettiset että empiiriset, eri vaiheissa olevat
tutkimusten esittelyt soveltuvat työryhmään. Mistä aineksista nuorten hyvinvointi koostuu ja missä sitä
tehdään? Miten nuorten hyvinvointia määritellään ja miten se jakautuu? Esitysten lähtökohta voi olla niin
nuorten omissa näkökulmissa kuin kasvattajien ja instituutioiden kuten koulutuksen ja sosiaalipalveluiden
pyrkimyksissä.”

Teemu Mikkonen, tutkija, sosiologia, Tampereen yliopisto, TRIM (Tampere Research center for
Information and Media)
Opiskelijoiden tietokäsitykset muuttuvassa viestintäympäristössä
Internetin viestintä- ja tietopalveluista on tullut monille nuorille vapaa-ajan, opiskelun ja sosiaalisten
suhteiden areena. Viestintä- ja tietopalvelujen sisällä ja sisälle rakennetaan tulkintakehyksiä ja
identiteettejä joiden kautta tietoa suodatetaan ja tuotetaan eri tilanteissa. Internetin ja sosiaalisen median
käytön kasvu nuorten keskuudessa on vaikuttanut siihen millaisia
tietokäsityksiä nuorilla on ja miten suhteessa näihin tietokäsityksiin identiteettiä eri tilanteissa
rakennetaan. On syntynyt virtuaalisia tiloja, joissa nuoret synnyttävät omia koulun ja vanhempien
saavuttamattomissa olevia sosiaalisia järjestyksiä. Näitä tiloja on vuoroin ylistetty uutena demokratian
toivona ja vuoroin päivitelty radikalismin synnyinalustana. Toisaalta kouluissa on pyritty hyödyntämään
nuorten ”diginatiivien” kykyjä tiedonhankinnassa ja viestinnän kehittämisessä. Tällöin virtuaaliset tilat ja
erilaiset uudet teknologiat on valjastettu opetuksen apuvälineiksi opettajan kontrollin alaisuuteen.
Olen aloittamassa Informaatiotieteiden yksikössä Suomen Akatemian rahoittamaa KnowId -konsortion
osatutkimusta, jossa pyrin selvittämään ensinnäkin oppilaiden tietokäsitysten moninaisuutta ja mahdollista
ristiriitaisuutta suhteessa kouluinstituution tarjoamiin oppimisen ja
vaikuttamisen käytänteisiin. Toisaalta pohdin millaisia tietokäsityksiä oppilailla on heidän perustellessa
valintojaan annetuissa oppimistehtävissä. Aineistonani tulee olemaan opettajan valitsemasta aiheesta
käydyt videoidut tai äänitetyt ryhmäkeskustelut, oppilaiden internetiin luomat työt ja aihepiiriä
kartoittavan kyselylomakkeen vastaukset. Työryhmässä esittelen tulevan
väitöskirjatutkimukseni teoreettisia lähtökohtia, koeasetelmaa ja analyysimenetelmiä. Aikomuksenani on
tarkastella nuorten tietokäsityksiä sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä kasvokkain että virtuaalisesti ns.
informaatiorikkaassa ympäristössä. Tutkin aihealuettani erityisesti Goffmanin kehysanalyysin kautta.
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Mette Ranta, Tohtorikoulutettava, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto & Tutkijakollegium, Helsingin
yliopisto
Kohti itsenäistymistä: epävarmuutta vai elämänhallintaa? Nuorten aikuisten hyvinvoinnin kehitys ja
taloudellinen asema
Nuoruuden siirtymävaiheessa on vahvasti myös taloudellinen ulottuvuus: nuori aikuinen todennäköisesti
vähitellen omaksuu itselleen taloudellisen itsenäisyyden aseman. Työllisyys ja toimeentulo ovat
perinteisesti olleet nuorten osalta tärkeimpiä hyvinvointimittareita ja itseluottamuksen, elämänhallinnan ja
pystyvyyden lähteitä. Työelämän rakenteelliset muutokset ja epävarmat työmarkkinat (pääosin
määräaikaisten työsuhteiden ja nuorisotyöttömyyden yleistyessä) eivät kuitenkaan enää takaa vakaata
siirtymävaihetta aikuisuuteen ja elämänhallinta näyttäytyy haasteelliseksi. On pyrittävä jatkuvasti
muuttuvien olosuhteiden hallintaan, joustavuuteen ja epävarmuuden sietokyvyn kasvattamiseen mikä
osaksi toteutuu oman toimijuuden ja toimintastrategioiden avulla.
Tässä esityksessä tarkastellaan nuorten aikuisten taloudellista tilannetta ja subjektiivista hyvinvointia
kriittisessä lukion jälkeisessä siirtymävaiheessa kohti jatkokoulutusta ja työelämää. Väitöskirjassani on
tarkoitus (1) tunnistaa nuorten aikuisten välisiä subjektiivisen hyvinvoinnin kehityksessä esiintyviä eroja (1)
selvittää nuorten subjektiivisen ja objektiivisen taloudellisen aseman muutosta ja (2) tutkia kuinka
taloudellinen asema heijastuu elämäntyytyväisyyden tasoon. ”Finnish Educational Studies”
pitkittäistutkimukseen osallistui 614 nuorta kahdesti ennen kyseistä koulutuksellista siirtymävaihetta ja
kolme kertaa sen jälkeen (18-25 vuoden ikäisinä). Kyseisessä siirtymävaiheessa nuoret luovat toimijuutta ja
elämänhallintaa mutta kuinka toimijuus kehittyy? Mitkä tekijät ja resurssit edesauttavat sujuvaa ja
menestynyttä nuoruuden siirtymävaihetta ja hyvinvointia taloudellisen tilanteen ja toimijuuden
näkökulmista?

Mirjami Pelkonen, Tohtorikoulutettava, Maantieteen laitos, Oulun yliopisto:
Nuorisotyöttömyys Oulussa (NO-projekti)
Tässä sosiaalimaantieteellisessä tutkimuksessa selvitetään 18-25-vuotiaiden työttömien sekä
työpajatoimintaan osallistuvien oululaisten elämää. Tarkastellaan nuorten taustoja ja sosiaalisia suhteita,
sitä miten he käyttävät aikansa, missä he liikkuvat, millaisena he näkevät tulevaisuutensa?
Tutkimuksessa on haastateltu kaksikymmentäkolme nuorta ja neljä eri tavoin nuorten parissa
työskentelevää henkilöä puolistrukturoiduin haastatteluin. Aineisto osoittaa työttömien nuorten
erilaisuuden erojen ilmetessä niin arjen aktiivisuudessa, koulutuksessa, tulevaisuudennäkymissä,
sosiaalisissa suhteissa, perhetaustoissa kuin tyytyväisyydessä vallitsevaan elämäntilanteeseen.
Ryhmiteltäessä haastateltuja voidaan muodostaa esimerkiksi välivuoden pitäjien, vaatimattomaan elämään
sopeutuneiden, vähän hukassa olevien & tilanteeseensa jämähtäneiden, masentuneiden & yksinäisten sekä
päihdeongelmaisten ryhmiä.
Asenteet työtä ja kouluttautumista kohtaan vaihtelevat. Enimmäkseen nuoret haluavat tehdä mukavaa
työtä. Netin käyttö on joillakin runsasta ja sosiaaliset suhteet hoidetaan pääasiassa sen välityksellä, toisilla
taas aika kuluu harrastusten ja kavereiden parissa. Mihinkään kuulumattomuus ja monenlaiseen
kuuluminen ovat haastateltujen keskuudessa tavallisia. Osalle nuorista tulevaisuuteen näkeminen on
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vaikeaa. ”Hyvä elämä” koostuu nuorten mielestä kuitenkin pääasiassa yksinkertaisista perusasioista.
Työpajatoiminta koetaan nuorten kertomana erinomaiseksi toiminnaksi; se on auttanut monia elämässä
eteenpäin. Työntekijät näyttävät olevan melko hyvin perillä työttömien nuorten asioista.
Työttömän nuoren liikkumista arjessaan voidaan tarkastella esimerkiksi metaspatiaalisuuden käsitteen
avulla. Liikkumiseen ja ajan käyttöön eri paikoissa vaikuttavat niin varallisuus, oma mielenterveys ja
jaksaminen kuin koulutuskin. Tilanteiden mukaan liikutaan eri maailmojen välillä tai pysytään paikoillaan.
Liminaalitilassa eläminen tarkoittaa epämääräistä kynnyksellä olemista, määrittelemätöntä siirtymätilaa
matkalla jostakin johonkin. Työttömyys näyttäytyy joillekin nuorille tällaisena tilapäisenä ajanjaksona, josta
on selvä suunnitelma eteenpäin, toiset elävät pysyvämmässä välitilassa.

Mikko Löppönen, Jatko-opiskelija, Sosiologia, Itä-Suomen Yliopisto
Työpajanuorten sosiaalisen osallisuuden kokemukset koulun kulttuurisessa toimintaympäristössä
Kuinka hyvin itse asiassa tunnetaan koulun arjen sisäistä sosiaalista maailmaa. Koulutyön arkeen kuuluu
kasvun, kehittymisen, yritteliäisyyden ja välinpitämättömyyden, sosiaalisten suhteiden jännitteisyyden,
vallan ja alistamisen, pettymysten ja ilojen, hyväksytyksi tulemisen ja syrjäytymisen jatkuva läsnäolo.
Koulun sosiaalisen toiminnan ristiriitaiseen olemukseen on yksittäisissä tutkimuksissa kiinnitetty huomiota
tuomalla esille oppilaiden ja opettajien erilaiset sosiaaliset taustat. Näiden kahden erilaisen maailman
kohtaamisen tulos on yleensä opettajan turhautuminen ja oppilaan kouluvastaisuus. Valitettavasti koulun
vaikutus on pienin juuri niiden oppilaiden kohdalla, jotka voisivat hyötyä koulusta eniten
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, ja tulkita sitä, miten työpajanuoret jäsentävät ja rakentavat omaa
koulutuskäyttäytymistään ja tähän liittyviä koulutusvalintojaan koulutushistoriaansa kuvaavien
retrospektiivisten kertomustensa kautta. Mielenkiinto kohdistuu siihen, miten nuoren
koulutuskäyttäytyminen muotoutuu ja kehittyy koulun kulttuurisessa toimintaympäristössä sosiaalisen
osallisuuden kautta.
Päähuomio tässä kvalitatiivisessa tapaustutkimuksessa kiinnittyy työpajanuorten koulukertomuksista esiin
nouseviin sosiaalista osallistumista kuvaaviin tekijöihin. Osallisuudella ymmärretään sitä, että yksilöllä on
tarve kuulua sosiaaliseen ryhmään ja että hän kokee olevansa siinä tärkeä. Osallisuus on vahvasti
kokemuksellista ja jaettua. Kysymys on syvälle minäkuvaan ulottuvasta kokemuksesta ja jäsenyyden
tunteesta yhteisössä.
Osallisuus jäsentää yksilön asemaa ja paikkaa sosiaalisessa toimintaympäristössä. Kaikilla näitä osallisuuden
kokemuksia ei ole, ja siksi onkin tärkeää ymmärtää sosiaalisen osallistumisen merkitys yksilön hyvinvoinnin
rakentumisen kannalta. Monilta nuorilta puuttuvat heidän omaa hyvinvointia vahvistavat ja tukevat
sosiaaliset verkostot. Koulun ja koulutuksen tulisi enemmän huomioida inhimillisen pääoman tuottamisen
lisäksi sosiaalisen pääoman merkitys yksilön arjenhallinnan rakentumisessa. Sosiaalista osallistumista
tukemalla lisätään samalla tänä päivänä tärkeää sosiaalista pääomaa. Sosiaalisella pääomalla katsotaan
olevan ennalta ehkäisevä merkitys koulutuksen keskeyttämiseen ja syrjäytymiseen.
Tutkimusta varten haastateltiin 22 työpajanuorta, jotka olivat iältään 17–25 v.
Avainkäsitteitä ovat osallisuus ja sosiaalinen pääoma.
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Timo Harrikari, YTT, dosentti, Akatemiatutkija, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Nuoruus uudessa poliittisessa hallinnassa
Nuoruus ja nuoruuden kansallisvaltiollinen hallinta on ollut viime aikoina merkittävässä muutoksessa
ympäri maailmaa. Uusliberaalin globaalin taloushallinnan vaikutteet, valtiontalouksien kriisiytyminen,
räjähdysmäisesti leviävä mediauutisointi, kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja maasta toiseen nopeasti
kulkeutuvat uudet hallinnan teknologiat ovat alkaneet muovata nuorisoa ja sen asemaa koskevaa
kansallista keskustelua ja tavoitteenasettelua uudella tavalla ja entistä voimakkaammin. Länsimaisissa
myöhäismoderneissa yhteiskunnissa nuorisoa luonnehditaan ja siihen suhtaudutaan usein kaksijakoisesti.
Toisaalta nuoriso esitetään kansallisena tulevaisuuden voimavarana ja sosiaalisen investoinnin kohteena.
Toisaalta taas kasvavasta sukupolvesta on entistä voimakkaammin äänenpainoin alettu puhua riskinä ja
uhkana, heijastellen myöhäismodernien yhteiskuntien koheesion ongelmia ja sukupolvisopimusten
rakoilemista. Keskustelun saamat sävyt ja intensiteetti kuitenkin vaihtelee maittain.
Pohdin esityksessäni nuoruuden kansallisvaltiollisen hallinnan suhdetta ”globaaliin”, ”ylikansalliseen” ja
”kansainväliseen”. Olen kiinnostunut siitä, miten globalisoitumisen eri aspektit, ylikansalliset tendenssit
sekä kansainväliset vaikutteet ja vaatimukset mahdollistavat ja ehdollistavat nuoruuden kansallisvaltiollista
hallintaa ja toisaalta, miten maapallon hegemonisilta kulttuurialueilta peräisin olevat vaikutteet työntyvät
kansallisvaltioiden ja paikallisten käytäntöjen käyttövaraksi. Hallinnan teorialla voidaan hahmottaa
nuoruutta koskevien monitasoisten toimijoiden, eetosten, pelien, tekniikoiden rakentumista globaaliksi
hallinnan strategiseksi verkostoksi, maailmanriskiyhteiskunnaksi (Beck 1992; 1999; 2005).

Mirja Määttä & Sanna Aaltonen
Oikeus vai velvollisuus? Nuorten osallistumisen ja osallistamisen kriittinen tarkastelu
Nuorisotutkimuksessa nähdään perinteisesti kaksi erillistä tarkastelunäkökulmaa nuoruuteen:
rakenteellinen yhteiskuntapoliittisesti virittynyt tutkimus sekä nuorisokulttuurisesti virittynyt, nuorten
omaa elämismaailmaa luotaava tutkimus. Käsitteinä nuorten osallistuminen ja osallistaminen voivat toimia
näitä tarkastelunäkökulmia silloittavina käsitteinä: sekä yhteiskunta- ja kasvatusjärjestelmien osoittamat
osallistumisen paikat ja mahdollisuudet että nuorten kokemukset näissä ”paikoissa” ja niiden ulkopuolella
ovat keskeisiä nuoruutta ja nuorta kansalaisuutta avaavia tutkimuskohteita. Tekeillä olevaan teoreettismetodologiseen käsikirjoitukseen perustuvassa esityksessämme tarkastelemme kriittisesti nuorten
osallistumisen ja osallistamisen eri puolia. Yhteiskunnallisessa keskustelussa painotetaan nuorten
osallistumisen oikeutta ja heidän kuulemisensa merkitystä niin palvelujen kehittämisen, nuorten
yhteiskuntaan kiinnittymisen kuin demokratian vahvistamisenkin kannalta. Toisaalta, nuorten aktiivinen
osallistuminen voidaan nähdä myös uudenlaisena kansalaisuuden ehtona: ilman omaa toimintaa ja
osallistumista nuorten on vaikea löytää sijaa autonomisuutta korostavassa yhteiskunnassa, eivätkä he saa
tiettyjä palveluja tai taloudellista tukea.
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Onnellinen perhe ja arki?
Koordinaattorit: Petteri Eerola ja Johanna Mykkänen
(petteri.eerola(at)jyu.fi, johanna.mykkanen(at)jyu.fi)
“Tässä työryhmässä kysymme, mistä koostuu arjen hyvinvointi ja onnen päivät 2010-luvun suomalaisissa
perheissä? Kutsumme mukaan esityksiä, joissa tarkastellaan perhettä ja arkea esimerkiksi vanhempien,
lasten, isovanhempien, ammattikasvattajien tai vaikka mielipidekirjoittelun näkökulmasta. Kuinka
perheiden arkea ja onnea rakennetaan perheiden itsensä ja toisaalta yhteiskunnallisten instituutioiden ja
perhepolitiikkojen tasolla? Entä keitä ovat perheet, joille arjen onni ja hyvinvointi kuuluvat – entä ketkä
jäävät ilman ja miksi? Mitkä ovat hyvinvoinnin ehdot, ja keille onni sallitaan?”

Saresma, Tuija, dosentti, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto,
tuija.saresma@campus.jyu.fi.
Onnellinen ydinperhe ja idealisoitu arki kotoilublogeissa
"Downshiftaaminen", elämän leppostaminen, tarkoittaa esimerkiksi perhe-elämän korostamista työn
sijaan, kulutuksen vähentämistä ja kiireetöntä, mahdollisimman ekologista elämäntapaa. Mitä oletuksia
sukupuolesta ajattelun taustalla on? Millaista kuvaa leppoistamisideologia tuottaa arjesta ja perheelämästä? Miten downshiftaamisen ihanne linkittyy yhteiskuntaluokkaan?
Tarkastelen "hyvään arkeen" ja "onnelliseen elämään" liittyviä normatiivisia oletuksia elämäntavasta niin
sanotuissa kotoilublogeissa eli internetissä julkaistuissa kotiin ja perhe-elämään keskittyvissä
verkkkopäiväkirjoissa. Tarkastelen blogikirjoittamista performatiivisena toimintana, joka samanaikaisesti
kuvaa ja muovaa asenneilmastoa. Luen blogeja retorisen analyysin keinoin ja kiinnitän huomiota erityisesti
siihen, ketkä blogeissa puhuvat, mitä vaikuttamisen keinoja käytetään ja minkälaista kuvaa luodaan
perheestä ja arjen onnesta. Intersektionaalisen analyysin avulla puran blogeissa performoitavia oletuksia
sukupuolesta, luokasta, etnisyydestä ja seksuaalisuudesta. Oletukseni on, että onnelliseksi määrittyy
nimenomaan keskiluokkainen heteroydinperhe. Pyrin löytämään myös heteroydinperheideologian
murtumakohtia.

Lilius, Johanna, FM, tohtorikoulutettava, YTK Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä,
Maankäyttötieteiden laitos, Aalto yliopisto, johanna.lilius@aalto.fi.
Keskusta lapsiperheen elinympäristönä
Tarkastelen esityksessäni kaupunkikeskustaa perheiden arkiympäristönä. Taustoitan esitystä pro gradututkielmallani (2008) Koti keskellä kaupunkia. Keskusta lapsiperheen asuinalueena, esimerkkeinä Tukholma
ja Helsinki jossa totesin, että perheiden keskusta-asumista selittää työn ja perheen yhteensovittamisen
helpottuminen ja perheiden urbaani elämäntapa. Perheiden arkielämä oli vahvasti ankkuroitunut
naapurustoon ja kaupunginosan sosiaaliset verkostot olivat perheille tärkeitä. Tutkimuksen menetelminä
olivat asiantuntijahaastattelut sekä asukashaastattelut.
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Lisäksi nostan esityksessäni esiin väitöstutkimushankkeeni ensimmäisen vaiheen, jossa tarkastelen miten
Helsingin keskustassa vanhempainvapaalla olevat äidit ja isät käyttävät tilaa arkielämässään. Tutkimuksen
taustalla on Ruotsissa havaittu fakta, Tukholman keskustassa asuvat isät hyödyntävät eniten
vanhempainvapaita (Försäkringskassan 2007). Havainto on mielenkiintoinen, sillä urbaani elämä on
perinteisesti haastanut patriarkaalisia rakenteita (esim. Wilson 1991; Domosh & Seager 2001).
Tutkimuksessa pohdin erityisesti kaupungin julkisten ja puolijulkisten tilojen merkitystä
vanhempainvapaalla olevien vanhempien arjessa. Lisäksi kysyn käyttävätkö vanhempainvapaalla olevat
äidit ja isät tilaa eri tavalla. Mikä merkitys naapuruston mahdollisilla sosiaalisilla verkostoilla on perheiden
arjessa? Tutkimusmenetelmät ovat moninaiset. Tarrakarttojen avulla kartoitetaan ihmisten paikkoihin
liittyviä merkityksiä. Osallistujat merkitsevät alueen karttaan paikkoihin liittyviä merkityksiä, tunteita,
kokemuksia jne. Aika-paikkapäiväkirjat perustuvat Hägerstrandin aikamaantieteeseen, jossa aika ja tila
nähdään reunaehtoina arjen rakentumiselle. Osallistujat kirjaavat viikon ajalta mitä he ovat tehneet, missä,
kenen kanssa ja millaisen tunnelman tapahtuma herätti. Lisäksi tehdään haastatteluja. Valokuvaaja Nina
Kellokoski valokuvaa vanhempia. Kuvia käytetään analyysin pohjana, tarrakarttojen havainnollistamiseen
sekä haastattelujen alustana. Valokuvat dokumentoivat tutkittavien arkielämän kontekstia ja käytännön
rutiineja.

Mehtätalo, Hilkka, YTM, jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto , hilkka.mehtatalo@uef.fi.
Imettäjän hyvinvointi ja onni
Esittelen alkuvaiheessa olevaa väitöskirjatutkimustani, jonka aiheena on imetys. Tarkastelen imetystä äitien
näkökulmasta, heidän toiveiden toteutumisena. Pääkysymykseksi muotoutuu: miten äidit kokevat
imetyksen ja mitä kaikkea imetykseen liittyy. Imetys ja sen toteutuminen äidin toiveiden mukaan on
merkittävä tekijä vauvaperheiden arjessa ja onnessa.
Eri maissa tehdyissä tutkimuksissa imetyksen on todettu olevan kompleksinen ja moniulotteinen ilmiö.
Suomessa imetystä ei ole tutkittu sosiologisesti. Lähtökohtaisesti tarkastelen imetystä kolmesta
näkökulmasta: muodostan aineistosta 3-6 tarinaa, joista ilmenee imetyksen yleisimmät etenemispolut,
tarkastelen imetyskokemuksista nousevia tunteita sekä käsittelen subjektiivista hyvinvointia
tarkastelemalla äitien tyytyväisyyttä imetykseen liittyviin asioihin. Alustavan aineistoon tutustumisen
perusteella muita mahdollisia näkökulmia ovat ruumiillisuus, toimijuus ja itsetunto.
Aineistona tutkimuksessa käytän syksyllä 2011 Internetissä toteutetun kyselyn 1100 vastausta. Aineisto
muodostuu kvalitatiivisista avointen kysymysten avulla kerätyistä imetyskertomuksista sekä
kvantitatiivisista monivalintakysymysten vastauksista. Analysoin aineistoa tilastollisesti, narratiivisesti ja
sisällönanalyysilla sekä tiedonlouhintamenetelmillä. Esityksessä tarkastelen alustavia tuloksia siitä, mitkä
tekijät luovat hyvinvointia ja onnea imettäville äideille.
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Mattila, Anne, YTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos,
anne.mattila@helsinki.fi.
Lapsen hyvä osana äidin kotia ja työtä koskevan valinnan perusteluja
Esitelmä pohjautuu väitöstutkimukseeni ”Töihin vai kotiin? Valinnanvapaus ja sen reunaehdot pienten
lasten äitien ratkaisuissa”. Tutkimuksen primääriaineisto on suomalaisten pienten lasten äitien
haastattelut, joissa olen pyrkinyt saamaan äideiltä perusteluja senhetkiselle valinnalleen. Lisäksi tulen
käyttämään hollantilaista haastatteluaineistoa ja sanoma- ja aikakauslehdistä kerättyä keskustelua
aiheesta. Toisaalta pienten lasten äitien valintaa määrittää autonomiaa korostava valinnan imperatiivi,
mutta valinta tehdään kuitenkin läheisten kanssa neuvotellen, tiettyjen institutionaalisten, taloudellisten ja
ideologisten ehtojen puitteissa.
Tässä esitelmässä tarkastelen suomalaisten äitien haastatteluaineiston nojalla ansiotyö- ja kotiäitiysvalintaa
suhteessa siihen, mitä äidit pitävät lapselle hyvänä. Työssä käyvät äidit pitävät kodin ulkopuolista
päivähoitoa yleensä lapsen kannalta hyvänä asiana ammatillisen kasvatuksen ja lapsiryhmässä
saavutettavien sosiaalisten taitojen vuoksi. Äidit kuitenkin esittävät ehtoja, joiden hyvässä päivähoidossa
tulisi toteutua. Lapsen hyvän toteutumista nimenomaan päivähoidossa ei kuitenkaan esitetä syynä lähteä
töihin. Kotihoitopäätöksen yksi keskeinen perustelu puolestaan on lapsen hyvän toteutuminen.
Olennaisinta tässä haastateltavien mukaan on äidin ja lapsen tiivis suhde ja lapsen mahdollisuus elää oman
luontaisen rytminsä mukaista elämää
Käsityksen hyvästä hoitomuodosta ja sopivasta päivähoidon aloittamisiästä kerrotaan pohjautuvan
kokemukseen, joka on tullut omaa lasta hoitaessa. Osa haastateltavista sanoi, että lapsen hyvää suhteessa
päivä- ja kotihoitoon ei voi tietää.
Äidit eivät aina katso olevansa yksin vastuussa siitä, että lapsen hyvä tässä mielessä toteutuu. Muina
vastuullisina tahoina mainitaan lapsen isä ja päivähoidon laadusta vastaavat henkilöt. Käsitys lapsen
hyvästä ei välttämättä määritä ratkaisua, mutta se on vähintään tekijä, joka huomioidaan ratkaisussa.

Heikkinen, Noora, YTM, jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, nbruun@student.uef.fi.
Pienen lapsen vanhemmuus kaksiäitisessä perheessä kanssaäidin kertomana
1990-luvun lopussa alkoi kehittyä uusi sateenkaariperheiden sukupolvi. Sukupolvea on nimitetty
klinikkasukupolveksi, koska siihen kuuluvat perheet hankkivat lapsensa hedelmöityshoitojen avulla. Tällä
sukupolvella on monia erityisiä piirteitä verrattuna sateenkaariperheisiin ennen niitä.
Ydinperheenkaltaisuus on yksi niistä. Tutkimukseni aiheena ovat suunnitellut kaksiäitiset perheet, eli
naisparien perheet, joissa lapset on hankittu parisuhteeseen (vrt. esim. uusperhe). Näille perheille on
erityistä se, että perheen ei-biologisen äidin eli kanssaäidin on mahdollista olla sekä sosiaalisesti että
juridisesti samanarvoinen vanhempi kuin biologinen äiti.
Alustuksessa pohdin sitä, kuinka kaksiäitisen perheen kanssaäidit puhuvat lapsen kiintymyssuhteen
luomisesta molempiin vanhempiin. Haastattelemani kanssaäidit painottivat hieman yllättäen synnyttäneen
äidin merkitystä pienelle lapselle ja jättäytyivät itse hieman sivuun, kunnes lapsi kasvoi isommaksi. Lapsen
etu ja siihen kietoutuva familismi näyttäisivät paradoksaalisesti sekä korostavan perinteisen hoivan
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merkitystä että määrittelevän äitiyttä uudestaan. Jotta lapsen hyvä voi toteutua kahden äidin perheessä,
tulee mahdollisten äitiyksien skaalaa laajentaa. Biologinen äiti ja kanssaäiti ovat vanhempia yhtä lailla,
mutta eivät samalla tavalla.
Kanssaäidit tasapainoilivat ajan ja tilan antamisen ja ottamisen välillä. Toisaalta tilaa/aikaa piti antaa, kun
vauvalle ei kelvannut muu kuin häntä imettävä äiti; toisaalta tilaa/aikaa piti osata ottaa haltuun, jotta suhde
lapseen voisi muodostua. Tämä tasapainottelu väritti puhetta vahvasti.

Mykkänen, Johanna, KT, yliopistonopettaja, Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopisto,
johanna.mykkanen@jyu.fi.
Eerola, Petteri, KM, tohtorikoulutettava, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto,
petteri.eerola@jyu.fi.
Isyyteen sitoutuminen ja isän vastuu esikois-isien kertomana
Sitoutunut isyys on jaettuun vanhemmuuteen kuuluva ja nyky-iseihin liitettävä vanhemmuusihanne, jota ei
kuitenkaan ole Suomessa juurikaan tutkittu. Tässä esitelmässä, jossa tarkastelemme ensi kertaa isäksi
tulleiden miesten kuvauksia isyyteen sitoutumisestaan, pyrimme hahmottamaan isyyteen sitoutumista
miesten oman kerronnan ja kokemusten kautta. Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää, millaisia
asioita pienten lasten isät sitoutumiseensa liittävät ja millaisten tekijöiden pohjalta he määrittelevät omaa
sitoutumista isyyteensä. Aineisto koostuu 42 21–44-vuotiaan esikois-isän haastattelusta. Suorittamamme
sisällönanalyysin pohjalta voidaan havaita, että vaikka haastatellut isät kuvautuvat voimakkaasti isyyteensä
sitoutuneiksi, miehet sanoittivat sitoutumistaan ja vastuunkantoaan eri tavoin. Keskeisimmät sitoutumisen
ja kokonaisvastuun muodoiksi isien puheissa olivat huolehtiminen kiintymyssuhteesta lapseen,
kasvatusvastuu ja taloudellinen vastuu. Isät mm. kertoivat vuorovaikutuksen ja kiintymyksen merkityksestä
suhteessa lapseen, samalla murehtien ja syyllistäen itseään omista tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.
Isät kertoivat mm. haluavansa tarjota lapselleen turvallisen kasvuympäristön, hyvän kasvatuksen ja
taloudellisesti turvatun elämän. Tulokset vahvistavat käsitystä sitoutuneesta isyydestä
vanhemmuusihanteena suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa.
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Onni ja hyvinvointi laadullisessa
terveyssosiologiassa
Koordinaattorit: Riikka Lämsä ja Anni Ojajärvi
(riikka.lamsa(at)helsinki.fi, anni.ojajarvi(at)nuorisotutkimus.fi)
“Minkälainen on median kuva hyvästä terveydestä? Onko onni kuolla Suomessa? Miten erilaiset
instituutiot tukevat hyvinvointia ja terveyttä? Mitä hyvää terveydenhuoltojärjestelmämme tarjoaa?
Tuovatko lääkkeet onnen? Työryhmässä käsitellään laadulliseen lähestymistapaan perustuvia tutkimuksia,
joiden tutkimuskohteena on paitsi onni ja hyvinvointi, myös perinteisemmät teemat kuten sairaus, terveys
ja toimijat.”

Lämsä Riikka, VTM, sh, Tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, riikka.lamsa@thl.fi
Sairaalaosaston potilas
Etnografisessa väitöskirjatutkimuksessa tarkastelen sairaalaosaston käytäntöjen tuottamaa potilasta.
Tutkimus pohjaa lähtökohtaiseen ajatukseen siitä, että sairaalaosaston potilas on moninainen. Potilas
tuottuu käsillä olevassa käytännössä ja mukana olevien toimijoiden myötä tilanteittain omanlaisekseen.
Tutkimuksessa käyn läpi muun muassa potilashuoneiden jakokäytäntöjen, sairaalaosaston ajan,
lääkärinkiertokäytännön ja kotiuttamiskäytännön tuottamaa potilasta.
Etnografinen tutkimusaineisto on kerätty osallistuvan havainnoinnin avulla kolmelta sisätautiosastolta
vuosina 2006 ja 2008. Kahdeksan kuukauden aikana kerätty tutkimusaineisto sisältää tapahtumakuvauksia,
potilashuonehavainnointia, potilaspapereita, haastatteluja sekä kirjallista materiaalia.
Suullisessa esityksessä kuvaan sairaalaosaston potilasta erilaisten käytännöistä löytyneiden määreiden
kautta. Määreitä ovat vakaus, fokus, yksityisyys, toimijuus ja asema. Potilaan määreet eivät ole
absoluuttisia vaan muodostuvat jatkumoiksi, jotka antavat rajat sille, millainen sairaalaosaston potilas voi
olla. Esitän eri käytäntöjen tuottamat tyypilliset potilaat potilaskuvioina, joissa potilas saa tietyn pisteen
määreiden sisältämillä jatkumolla.

Tarkkala Heta, vtk, tutkimusavustaja, Helsingin Yliopisto, sosiologian laitos & HEINE,
heta.tarkkala@helsinki.fi
Hyötyjä ja hyviä tekoja - Potilaat näytteenantajina lääketieteellisissä tutkimuksissa
Potilaat ovat modernin biolääketieteellisen tutkimuksen resurssi. Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee usein
näytteitä, joita tarjoavat toiveikkaat potilaat. Richard M. Titmussin ajatuksia verenluovutuksesta seuraten
näytteenantajien osallistumista biolääketieteelliseen tutkimustoimintaan on tarkasteltu
tutkimuskirjallisuudessa pääasiassa altruistisena, puhtaana lahjana. Kroonista myelooista leukemiaa
sairastavien potilaiden osallistumisten tarkastelu kuitenkin osoittaa, että tällaista altruismia ei ole syytä
pitää osallistumisen oletusarvona.
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Esityksen teoreettisena viitekehyksenä on Marcel Maussin vastavuoroisen lahjan teoria, joka kieltää
ajatuksen pyyteettömistä lahjoista. Vastavuoroinen lahjananto paikantuu esityksessäni odotusten ja toivon
pohjalta syntyvän, moninaisia toimijoita (tutkijat, potilaat jne.) yhteen liittävän biososiaalisuuden kentälle.
Esitys perustuu etnografista tutkimusotetta hyödyntäneeseen pro gradu -tutkielmaani ja sitä varten
kerättyyn 10 haastattelun haastatteluaineistoon.
Esitän, että tutkimuksiin osallistumisen konteksti vaikuttaa potilaiden odotuksiin ja että potilailla
nimenomaan on odotuksia näytteidensä käyttöön sekä tutkimustoimintaan ja sen käytäntöihin liittyen.
Potilaat kokevat toisaalta olevansa avuksi muille potilaille ja tuleville potilassukupolville, toisaalta saavat
tässä hetkessä konkreettisesti palkinnon osallistumisestaan esimerkiksi toivon vahvistumisen ja hyvän
hoidon muodossa. Heidän osallistumisensa ei siis palaudu vain haluun auttaa, eikä toisaalta oman edun
tavoitteluunkaan. Sen sijaan nämä usein vastakkaisiksi nähdyt näkökulmat sulavat yhteen vastavuoroisen
lahjan välityksellä.

YTT Tiina Tiilikka, YTT Hannele Palukka ja YTT Petra Auvinen, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikkö
Yksityistä vai julkista ensihoitoa?
Esityksemme perustuu meneillään olevaan tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan ensihoidossa ja
sairaankuljetuksessa vallitsevia yhteistoiminnallisia työ- ja toimintakäytänteitä lääkintätasoista ensihoitoa
antavissa sairaankuljetusyksiköissä. Tutkimuskohteina ovat julkiset ja yksityiset ensihoidon
palveluntuottajat. Siirtyminen suunnittelutaloudesta kilpailutalouteen koskee erityisesti sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujärjestelmää, jonka osana ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut ovat.
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millaisena siirtyminen suunnitelmataloudesta kilpailutalouteen näyttäytyy
terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimijoiden näkökulmasta.
Tutkimusaineisto koostuu ensihoitajien työn havainnoinnista ja heidän haastatteluistaan, puhelin- ja
radiopuhelinliikenteen tallenteista sekä videonauhoituksista, jotka on taltioitu sairaankuljetusyksiköissä
yhden sairaanhoitopiirin alueella. Esitämme alustavia tuloksia ensihoitajien haastatteluista. Etnografisen
kenttätyöhön sisältyvien haastatteluiden toteuttamisessa oli huomioitava se, että ensihoitajat joutuivat
haastatteluiden aikana lähtemään hälytystehtäviin. Projektissa kehiteltiin haastattelumetodia, joka sopii
etnografisen kenttätyön haastattelutilanteisiin, jotka saattavat keskeytyä. Haastatteluissa oli käytössä
teemakortit, joiden pohjalta käytyä keskustelua voitiin jatkaa, kun tilanne niin salli. Tarkastelemme
ensihoidon kentällä tapahtunutta kenttätyötä siitä näkökulmasta, miten ensihoitajien haastattelutilanteet
rakentuivat ja millaiset teemat haastatteluissa korostuivat. Lisäksi tuomme esiin ensihoitajien
haastatteluiden sisältöä ja vastaamme, miten ensihoitajat jäsentävät yksityisen ja julkisen
terveyspalveluntuottajien välistä suhdetta. Haastatellut ensihoitajat asettavat julkisen
terveydenhuoltojärjestelmän yksityisten palveluntuottajien edelle.
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Mikko Jauho
Asiantuntija- ja maallikkotieto kolesterolikriittisessä keskustelussa
Yksi hyvinvoinnin perustekijöistä on syöminen. Sen merkitys näyttäisi olevan kasvussa, ainakin päätellen
aiheeseen kohdistuvasta julkisesta huomiosta. Viime aikoina esillä ovat olleet varsinkin ravinnon rasvat,
joiden terveyshaitoista ja -hyödyistä on kiistelty paikoin kiivaastikin. Kiista asettuu osaksi suomalaisten
”rasvasotien” jatkumoa, jolla on pitkä historiansa. Parhaillaan käynnissä olevassa keskustelussa vastakkain
asettuvat virallisen lääketieteen ja ravitsemusvalistuksen edustama linja, joka kehottaa suosimaan
kasviperäisiä rasvoja, ja ns. kolesterolikriitikot, jotka katsovat rasvaan kohdistetun huomion liioitelluksi ja
kehottavat suuntaamaan terveyshuomion sen sijaan hiilihydraatteihin. Virallisen ravitsemustietämyksen
haastaminen näkyy julkisuudessa monella tavalla: kasvaneen kysynnän vuoksi voi loppui kaupoista viime
joulun alla; karppaamisen suosio on nousussa; ja valmisteilla olevat uudet pohjoismaiset
ravitsemussuositukset tulevat ilmeisesti esittämään tarkennuksia hiilihydraattien käyttöön.
Tarkastelen artikkelissa käynnissä olevaa rasvakeskustelua asiantuntija- ja maallikkotiedon välisen
käsitteellisen erottelun avulla. Tulkitsen, että keskustelussa on kyse maallikkoasiantuntijailmiön (lay expert)
saapumisesta ravitsemuksen kentälle Suomessa. Ilmiö haastaa vanhan hierarkkisen jaon objektiivisen
asiantuntijatiedon ja subjektiivisen maallikkotiedon välillä, näkee maallikoilla olevan omia tiedollisia ja
toiminnallisia voimavaroja ja synnyttää uudenlaisia paikallisen ja kokemuksellisen asiantuntijuuden
muotoja, jotka haastavat virallisen aseman saaneet normit ja niitä kannattelevan tiedon. Aineistona käytän
virallisia ravitsemus- ja terveyspoliittisia linjanvetoja ja Suomessa viime aikoina julkaistuja kotimaisia ja
käännettyjä kolesterolikriittisiä julkaisuja. Laadullisen sisällönanalyysin avulla kuvaan niitä argumentteja ja
tiedollisia perusteita, joiden avulla eri osapuolet tukevat esittämiään terveellisen syömisen ohjeita.

Hannele Harjunen, YTT, tutkijatohtori, JY, hannele.harjunen@jyu.fi
Ruumiillisia liminaalitiloja
Kirjoitin väitöskirjassani Women and fat: approaches to the social study of fatness (2009) lihavuudesta
liminaalitilana; sitä kuinka lihavan ruumin marginalisointi työntää sen liminaalitilaan niin konkreettisesti
kokemuksen tasolla kuin käsitteellisesti ja diskursiivisesti. Lihavuuden hegemoninen lääketieteellinen ja
laihdutuskeskeisen diskurssi tukee lihavuuden ymmärtämistä ja kokemista välitilana. Sen oletuksena on,
että kukaan ei ole pysyvästi lihava, vaikka tosiasiassa lihavuus olisi pitkäaikainen tai toistuva ruumiillisen
subjektin piirre. Lihava ruumis sijoitetaan pysyvään välitilaan ja normatiiviseen ”joksikin tulemisen
prosessiin” ajattelematta mitkä sen seuraukset pitkittyessään ovat ruumiillisen kokemuksen ja subjektiuden
kannalta.
Voidaan myös kysyä edistääkö ihmisen terveyttä ja hyvinvointia hänen subjektiutensa ruumiillisen perustan
jatkuva kyseenalaistaminen ja sen merkitseminen ei-normatiiviseksi, sairaaksi ja väliaikaiseksi? Olisiko
mahdollista siirtää lihavuuden hoidon ja hallinnan diskurssin ja käytäntöjen painopistettä ruumiin painosta
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen? Voisiko tämän tehdä ilman laihdutuspakkoa? Tässä paperissa
jatkan lihavuuden liminaalisuuden teoretisointia ja sen käsitteellistä, diskursiivista ja kokemuksellista
purkamista. Tavoitteena on kehitellä välineitä paitsi lihavan ruumiin myös muiden ei-normatiivisten
ruumiiden tutkimuksen käyttöön.
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Pidemmät työurat – sosiaalivakuutuksen ja
työelämän laadun keinoin?
Koordinaattorit: Päivi Husman, Työterveyslaitos ja Jan-Erik Johanson, Tampereen yliopisto
(paivi.husman(at)ttl.fi, jan-erik.johanson(at)uta.fi)
”Pitääkö työuria pidentää – tuottaako se hyvinvointia? Mitkä ovat työeläkejärjestelmän yhteydet työurien
pituuteen? Ovatko eheät ja pitkät työurat nykyisessä ja tulevassa työelämässä mahdollisia – ja kenelle?
Tarvitseeko työura käsitteellistä uudelleenmäärittelyä? Yksilöllistyvätkö ja moninaistuvatko työurat
huokoistuvassa työelämässä? Voidaanko työelämän laatutekijöitä kehittämällä välttää eläkeiän nosto?
Miten uudet työn tekemiset tavat vaikuttavat työhön osallistumiseen? Miten työeläkejärjestelmä pystyy
ottamaan vastaan eliniän pidentymiseen liittyvät muutokset? Miten työelämän pitäisi muuttua, että
työkyvyltään tai työn tekemisen edellytyksiltään rajoittuneet henkilöt voivat osallistua työelämään?
Työryhmässä tarkastellaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ponnella nousseita työhön osallistumisasteen
parantamisen ja työurien pidentämisen kysymyksiä. Viime vuosien työuradiskurssi ja -retoriikka on
kietoutunut julkisen talouden kestävyysvajelaskelmien ympärille. Samalla tarkastelunäkökulma on
kapeutunut joko-tai ajatteluun: eläkeiän nosto/työelämän laadun parantaminen, eläkemaksujen
nosto/eläke-etuuksien leikkaaminen. Eurooppalaisessa tarkastelussa Suomi pärjää verraten hyvin:
suomalaisten keskimääräinen työuran pituus 35 vuotta on EU-15 maiden kuudenneksi korkein.
Taivaanrannalle maalatut uhkakuvat liittyvät hyvinvointivaltion rahoitukseen, palvelujen ja
eläkejärjestelmän maksupohjan kestävyyteen. Tältä kannalta mielenkiintoista on myös se, mitä vaikutuksia
työurien pidentämiseen liittyvillä toimilla on kokonaiseläkejärjestelmän muotoutumiseen.
Ryhmän teema-alue kattaa monia tieteenaloja ja tieteellisiä keskusteluja. Työryhmään ovat tervetulleita
esitykset, joissa pohditaan työuraa ja työhön osallistumista eläkejärjestelmän, laajemmin
sosiaalivakuutuksen, työelämän laadun ja työn kehittämisen näkökulmista esimerkiksi sosiologisessa,
sosiaali- ja monitieteisessä viitekehyksessä. Niin tutkimus- kuin kehittämishankkeet (teoreettiset ja
empiiriset, laadulliset ja määrälliset) sekä keskustelunavaukset ja arviointi-, mittari- ja metodologiapaperit
sopivat työryhmään. Tarkastelu voi olla esimerkiksi yhteiskunnan, palvelujärjestelmän, sosiaalivakuutuksen,
työorganisaation tai yksilön näkökulmasta lähtevä.”

Päivi Husman, teemajohtaja, Työhön osallistuminen ja kestävä työura, Työterveyslaitos,
paivi.husman@ttl.fi
Miten työurat pitenevät ja paranevat?
Julkista työurakeskustelua on pitkään leimannut vanhuuseläkeiän alarajan nostamisen paine. Työurien
pidentämisen tavoitteesta vallitsee yhteiskunnassa laaja-alainen konsensus. Keinoista ja niiden
vaikuttavuudesta sen sijaan on eriäviä näkemyksiä. Tyypillisesti keinovalikoiman nähdään jäsentyvän
kolmeen kokonaisuuteen: työvoiman tarjonnan, työvoiman kysynnän ja työelämän laatutekijöiden
parantamiseen. Jos nämä keinot eivät pure, vaihtoehdoksi jää eläkeiän myöhentäminen lainsäädännöllisillä
toimenpiteillä. Yksin se tuskin riittää sikäli kun ennenaikainen työelämästä poistuminen johtuu työkykyyn ja
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terveyteen liittyvistä vajeista. Nykyisen näkemyksen mukaan haasteen vakavuuden ja ilmiön
kompleksisuuden vuoksi mitään keinoja ei voida jättää harkinnan ja päätösten ulkopuolelle.
Työssä pitää jatkaa keskimäärin 2-3 vuotta nykyistä pidempään, jotta julkisen talouden kestävyysvajetta
saadaan korjattua. Sanoo hallitus. Jos työurat eivät pitene, eläkejärjestelmän rahoituspohja saattaa huojua
tulevaisuudessa. Kertovat eläkejärjestelmän asiantuntijat ja taloustietäjät. Työuraretoriikka piirtää kapeaa
ja yksinkertaistettua kuvaa työurista. Kansantalouden ja yhteiskunnallisen päätöksenteon näkökulmasta
ihannetyöura on kauas horisonttiin katoava, varhain alkava ja pitkään jatkuva vailla (harha)polkuja.
Kiinnostava kysymys on, ovatko tällaiset työurat nyky-yhteiskunnassa mahdollisia - ja kenelle? Kärjistäen
ilmaistuna: kuka haluaa, voi tai saa olla saman työnantajan palveluksessa 40 vuotta, katkoksitta - uusien ja
tulevien työhön astuvien sukupolvien nuoretko? Työurat ovat liikkeessä, ne murenevat, liukenevat ja
pakenevat määrittelyjä. Huokoistuvassa työelämässä työurat yksilöllistyvät ja moninaistuvat. Olisiko työurakäsitteen uudelleen positioinnin ja määrittämisen aika?
Työuran käsitteellistämiseen vaikuttaa merkittävästi tarkastelunäkökulma. Sama asia näyttäytyy eri tavalla
ja saa erilaisia korostuksia, kun sitä lähestytään esimerkiksi työmarkkinoiden, poliittisen päätöksenteon,
eläkejärjestelmän, talouden, tukiverkostojen ja palvelujärjestelmien, työorganisaatioiden tai yksittäisten
ihmisten silmin katsottuna.

Noora Järnefelt (esittelee), erikoistutkija, YTT, tutkimusosasto, Eläketurvakeskus, noora.jarnefelt@etk.fi,
Nurminen Markku, dosentti, THT , VTT, MarkStat Consultancy, markku.nurminen@markstat.net
Työllisen ajan odotteiden kehitys ja väestöryhmien erot 2000-2010
Tausta: Työurien pidentämisen tarpeesta vallitsee nykyisin laaja yhteisymmärrys, vaikka keinoista onkin
erimielisyyttä. Voidaksemme mitata työurien pituutta ja arvioida eri tekijöiden vaikutusta siihen,
tarvitsemme hyvän tutkimusvälineen. Esittelemme seuraavassa työurien mittaamiseen kehitetyn
tilastotieteellisen menetelmän ja tarkastelemme miten työurien pituus on kehittynyt työllisen ajan
odotteiden muodossa eri väestöryhmissä 2000-luvulla.
Aineisto ja menetelmä: Aineistonamme on työvoimatutkimuksen vuositason tiedot työikäisestä väestöstä
vuosilta 2000-2010. Käyttämämme menetelmä perustuu jäljellä olevan elinajan osittamiseen. Sovellamme
monitilaista regressiomallia jäljellä olevan työllisen ajan, työttömyysajan ja työvoiman ulkopuolella vietetyn
ajan odotteen laskemiseen tietyssä iässä ja väestöryhmässä. Perinteiseen aktuaariseen elinajan
osittamiseen verrattuna menetelmä helpottaa erityisesti aikasarjojen analysointia ja mahdollistaa
tunnettujen selittäjien tilastollisen testaamisen sekä erilaisten tulevaisuuden kehityskulkujen simuloimisen.
Tulokset: Vuosien 2000-2010 aikana työllisen ajan odotteet kasvoivat selvästi molemmilla sukupuolilla.
Naisten työllisen ajan odote lähentyi miesten vastaavaa odotetta koko tarkastelujakson ajan ja vuodesta
2006 lähtien ylitti miesten odotteen 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmissä. Samalla työvoiman
ulkopuolella vietetyn ajan odote (suurelta osin varhaiseläkkeitä) laski näissä ikäryhmissä naisilla enemmän
kuin miehillä. Alustavien tulosten mukaan koulutusryhmien väliset erot työllisen ajan odotteissa ovat
huomattavat korkeammin koulutettujen hyväksi, ja naisilla suuremmat kuin miehillä. Lisäksi erot kasvoivat
tarkastelujaksolla, etenkin naisten joukossa. Tarkastelemme tutkimuksessa työajan odotteiden eroja myös
julkisen ja yksityisen sektorin välillä sekä ylempien ja alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä.
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Jan-Erik Johanson, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Jan-erik.johanson@uta.fi
Työurat eläkejärjestelmän kannalta
Jo vuosia jatkunut keskustelu työurien pidentämisestä on ollut työeläkejärjestelmän kannalta hankala.
Käytännössä eläkejärjestelmän muutokset edellyttävät työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrystä, mutta ne
ovat olleet keskenään erimielisiä. Työnantajat eivät ole valmiita maksujen korotuksiin ja vastaavasti
työntekijät eivät ole olleet valmiita eläkeiän nostoon. Kun odottavissa oleva elinikä on pidentymässä
oletettuakin enemmän eivätkä eläkevarojen sijoitustuotot ole ainakaan ylittämässä tavoitteita,
maksuvajeen paikkaamiseksi on tarjottu työuriin liittyviä keppejä ja porkkanoita. Näihin kuuluvat muiden
muassa varhaisen eläköitymisen estäminen ja eläkekarttuman parantaminen työuran lopussa. Työurien
pidentäminen on eläkejärjestelmän kannalta pikemmin eläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä tukeva
keino kuin sen perimmäinen tavoite. Eläkejärjestelmän valmistelun tiedollinen hajautuneisuus lisää
suunnitelmallisuutta, mutta ei lupaa nopeita ratkaisuja ongelmiin. On oletettavaa, että työurien
pidentämiseen tähtäävät toimet vähentävät järjestelmän epämääräisyyttä korostamalla sekä sen julkisia
että yksityisiä piirteitä.
Torsten Michelsen, LL, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, torsten.michelsen@ttl.fi
Docile bodies- tottelevaiset työntekijät - Työterveyshuollon hallintavallasta hyvinvointiyhteiskunnassa
Työntekijä on määritelty ”hyvinvointiyhteiskunnan pelastajaksi” ja samalla itsensä sankariksi. Hänen tulee
elää terveesti ja välttää elintapasairauksia, valmistua koulusta nopeasti ja aloittaa työura mahdollisimman
varhain, uudistua ja kouluttautua jatkuvasti muuttuvan työelämän tarpeisiin ja tehdä eläkettä kartuttavaa
työtä pitkään koko ajan tietoisena siitä ,että hänen panoksestaan riippuvat hyvinvointivaltion peruspalvelut
ja myös hänen oma eläkkeensä ja sen ostoarvo.
Suomalaisen työntekijän terveyttä ja pitkää työuraa on saatellut jo pian 40 vuotta valtiovallan erityisessä
suojeluksessa työterveyshuolto, sen lait ja asetukset , joiden avulla alun perin suojeltiin työntekijää työhön
ja työympäristöön liittyviltä altisteilta ja muilta terveyttä uhkaavilta tekijöiltä, etenkin
savupiipputeollisuudessa. Lainsäädäntöä kääntämään käytännön työterveystoiminnaksi perustettiin
työterveyslaitos sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen tehtävänään huolehtia työsuojelun ja
työterveyden tutkimuksesta ja kehittymisestä Suomessa.
Työterveyshuoltopalvelut toteutettiin aluksi terveyskeskuksissa. Isoissa yrityksissä oli omat
työterveysasemansa henkilöstöä hoitamaan. Terveyspalvelujen vapautumisen myötä ulkolaisten omistajien
ohjaamat terveyspalveluketjut ovat vallanneet työterveyshuollon kentät, kun yritykset ovat ulkoistaneet
omat työterveysasemansa. Samalla perinteisen työterveyshuollon olemus on hämärtänyt harventuvien
savupiippujen maisemassa. Kunnes herättiin kestävyysvajeeseen, uhkaavaan työvoimapulaan, tarpeeseen
pidentää työuria ja siihen, että Suomi on mielenterveysongelmien ja tuki- ja liikuntaelin vaivojen vuoksi liian
paljon sairastava ja liian varhain eläköityvä kansakunta. Työterveyshuolto oli saanut uuden mission.
Globalisaation koskettama, kansainvälisten rahoituskriisien vuoksi näivettyvä suomalainen hyvinvointimalli
ja sen uusliberaalin hallinnan kautta syntynyt yksityistynyt terveyspalvelutoiminta, myös siis
työterveyshuolto, on haasteiden edessä. Paternaalinen ohjaus ja hallinta pirstoutuneessa terveyskentässä
edellyttää vanhojen ohjekirjeiden sijaan ”kaukaa johtamista”.
Michel Foucaultin liberaalin yhteiskunnan ”governmentality”- hallintamalli ja sen analyysi luovat
mielenkiintoisen ja ontologisestikin uskottavan näkökulman nykyhetkeen.
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Poliittinen sosiologia
Koordinaattorit: Eeva Luhtakallio (HY, HePo) ja Tuomas Ylä-Anttila (HY, HePo)
(eeva.luhtakallio(at)helsinki.fi, tuomas.yla-anttila(at)helsinki.fi)
“Tekeekö demokratia onnelliseksi? Mitkä ovat ekologisesti kestävän arjen hyvinvoinnin avaimet? Poliittisen
sosiologian työryhmän tämänvuotisen session keskiössä ovat Sosiologipäivien teeman mukaisesti
kysymykset arjen ja onnen politiikasta ja poliittisuudesta, erityisesti suhteessa nykypäivän ekologisiin
haasteisiin.”

Aino Anttila , Turun yliopisto, aoantt@utu.fi
Euroopan velkakriisi ja poliittiset kiistat suomalaisessa mediajulkisuudessa
Globaalia talouskriisiä seurannutta Euroopan velkakriisiä koskeva julkinen keskustelu on käynyt kiivaana
viimeisen kahden vuoden ajan. Koko eurojärjestelmää horjuttanut kriisi on vaikuttanut niin
velkaantuneiden kuin velkojamaiden poliittiseen ilmapiiriin, ja ilmiö hahmottuukin julkisuudessa lähinnä
poliittisten kiistojen kautta. Pro gradu -työni tavoitteena on tuottaa tietoa mediavälitteisen julkisen
keskustelun merkityksestä ja käytännöistä suomalaisessa velkakriisikeskustelussa. Tutkimukseni
teoreettinen perusta on habermasilaisen julkisuusteorian kritiikissä, tavassa ymmärtää kaikki julkinen
keskustelu merkityksellisenä poliittisen päätöksenteon kannalta. Mediajulkisuus käsitetään tässä
kehyksessä osana laajempaa, erilaisista ja kerrostuneista julkisuuksista muodostunutta yhteiskunnan
toiminta-aluetta: velkakriisistä käytävä keskustelu sekä kuvailee että tuottaa ilmiötä. Tavoitteeni on myös
osoittaa media-analyysin vahvuudet sosiologisessa tutkimuksessa, syventämällä mediarepresentaatioiden
tulkintaa julkisuutta koskevan yhteiskuntateoretisoinnin avulla. Aineisto koostuu Helsingin Sanomien
uutisartikkeleista vuosilta 2010–2011, joista keskityn lähinnä velkakriisikeskustelun huippuhetkiin. Keiden
ääni mediakeskustelussa kuuluu? Minkälaisia argumentteja kriisin hoitoon esitetään? Miten niitä
oikeutetaan?

Veikko Eranti, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos, veikko.eranti@helsinki.fi
Soppatykeistä mikrolahjoituksiin. Pekka Haaviston presidentinvaalikampanja ja poliittisen osallistumisen
muutokset.
Vuoden 2012 presidentinvaalien kiinnostavin asia poliittisen kulttuurin tutkimuksen kannalta oli
ehdottomasti Pekka Haaviston vaalikampanjan aikaansaama hurmos myös sellaisissa ihmisissä, jotka eivät
normaalisti osallistu politiikkaan. Kampanjan keskeiset osat toteutettiin internetissä ja sosiaalista mediaa
hyödynnettiin eri mittakaavassa kuin aikaisemmissa vaaleissa.
Vaalikampanjassa oli kuitenkin muitakin eroja aikaisempiin vastaaviin kuin pelkkä internetin ja sosiaalisen
median hyödyntäminen. Välineen tai median valinta ei voi olla vaikuttamatta myös viestin sisältöön tai
kampanjan muotoon. Kysymykseksi nouseekin, miten sosiaalisen median hyödyntäminen vaalikampanjassa
näkyi teemoissa, kuvastossa ja osallistumisessa.
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Koska Vihreät eivät ole koskaan aikaisemmin saaneet ehdokastaan toiselle kierrokselle
presidentinvaaleissa, ei virallinen kampanjaorganisaatio ollut varautunut kampanjan tähän osaan myöskään
rahoituksessa. Käytännössä koko toisen kierroksen budjettiin kerättiin mikrolahjoituksilla, jotka tuottivat
satoja tuhansia euroja muutaman päivän aikana.
Vaalikampanjassa myös lähes virallisen kampanjaorganisaation tuottamaa materiaalia olennaisempaan
osaan nousivat erilaisten ”spontaanien kansalaisryhmien” tuottamat verkkosivut, kappaleet, konsertit,
youtube-videot. Haaviston ehdokasnumeroa askarreltiin paitoihin, ikkunoihin ja korvakoruihin.
Facebookissa kiersi kuva ehdokasnumeron muotoisesta oksennuksesta.
Tässä esityksessä peilataan näitä kampanjan eritysipiirteitä aikaisempiin suomalaisiin vaalikampanjoihin ja
sosiaalisen median kautta tapahtuvan internetissä ominaisen teeman ja variaation logiikan toimintaa
poliittisessa kampanjoinnissa. Lisäksi Haaviston kampanjaa analysoidaan Barack Obaman vuoden 2008
Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjasta kirjoitetun tutkimuskirjallisuuden valossa.

Kai Eriksson, Helsingin yliopisto , kai.eriksson@helsinki.fi
Yksilöivä demokratia ja kollektiivinen politiikka
Alustus tarkastelee menettelytapoja, rakenteita ja ajatuksia, jotka tukevat niin sanottua
”yksilöllistymissuuntausta” palveluiden tarjonnassa ja poliittisessa osallistumisessa suhteessa nykyiseen
länsimaiseen demokratiaan ja sen toimintamuotoihin. Julkishallinnossa on vallalla suuntaus kohti yksilöllisiä
hallinnointiprosesseja, jotka perustuvat yhä enemmän kansalaisten omaan aktiivisuuteen ja
aloitekykyisyyteen. Alustus tarkastelee näiden prosessien kehittymistä ja moninaistumista sekä niiden
taustalla olevan järjenmukaisuuden muotojen monimutkaista yhteenkietoutumista. Yksilöllistä hallinnointia
tarkastellaan niiden sekä politisoivien että epäpolitisoivien vaikutusten valossa. Politiikan tutkimuksessa ja
sosiologisessa kirjallisuudessa on usein osoitettu tämän yksilöllistymissuuntauksen haitallisia vaikutuksia
etenkin suhteessa julkisesta yhteisöstä muodostetun kuvan pirstaloitumiseen ja tähän liittyen poliittiseen
yhdentymiseen sekä asiakaskansalaisten muuttuneeseen asemaan. Tarkoituksena on tässä pohtia miten
yksilöllinen organisoi uudelleen yhteiseksi miellettyä politiikan kenttää ja miten tämä mahdollisesti auttaa
rakentamaan uudelleen mielekkään kuvan toimivasta demokratiasta ikään kuin politologisen ja sosiologisen
kritiikin takaa. Alustus siis yrittää kartoittaa yksilöllisen ja kollektiivisen muuttuneita suhteita erityisesti
demokratian uusien muotojen, ajattelumallien ja tekniikoiden näkökulmasta.

Lotta Junnilainen, Helsingin yliopisto, lotta.junnilainen@helsinki.fi
Olemmeko sitä, mitä syömme vai sitä, mitä emme syö? – kysymyksiä syömisen politisoitumisesta
Esitykseni perustuu pro gradu työhöni ”Lihan syömisen oikeudesta – Miksi kaupunginvaltuutetut kiistelevät
kasvisruokapäivästä?”, jossa olen tutkinut kaupunginvaltuustoissa käytyjä kasvisruokapäiväkeskusteluja
vuosina 2009–2010. Keskusteluja leimasivat sekavuus, emotionaalinen latautuneisuus ja ristiriitaasetelmat, joissa keskustelun osapuolet tuntuivat puhuvan toistensa ohi. Julkisuuteen levinneissä
keskusteluissa kiisteltiin siitä, kenen onni on tärkein: lapsen, lehmän vai luonnon. Tutkimukseni tavoitteena
oli selvittää, mistä tässä omalaatuisessa poliittisessa keskustelussa pohjimmiltaan oli kyse.
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Aineistoni koostuu neljässä kaupunginvaltuustossa käydyistä kasvisruokapäiväkeskusteluista, joita olen
tarkastellut hyödyntämällä Laurent Thévenot´n ja Luc Boltanskin teoriaa oikeuttamisen maailmoista sekä
teorian laajennusta yhteisyyden kieliopeista. Jäsentämällä aineistoni teorioiden avulla olen selvittänyt,
minkä puolesta argumentoivat kasvisruokapäivän puolustajat ja mitä puolustavat ne, jotka jyrkästi
nousevat aloitetta vastaan.
Valtuutetut, jotka puolustavat kasvisruokapäivää, argumentoivat ekologian maailmasta, eli perustelevat
mielipiteensä yhteisellä hyvällä, joka saavutetaan ekologisesti kestävillä elämäntavoilla. Kasvisruokapäivän
vastustajat sen sijaan rakentavat argumenttinsa liberaalin kieliopin varaan, jolloin mielipidettä ei perustella
yhteisellä hyvällä, vaan autonomisen yksilön oikeuksilla. Kiistan toinen osapuoli kokee siis
oikeudenmukaisuuden toteutuvan, kun yksilön oikeutta valinnan vapauteen varjellaan, kun taas toinen
osapuoli laajentaa oikeudenmukaisuuden vaatimuksen koskemaan myös ympäristöä. Syntyy tilanne, jossa
ympäristön toimijuuden puolustaminen uhkaa yksilön vapautta erityisenä pyhänä. Esityksessäni pohdin,
mikä on se yhteiskunnallinen vastakohta-asetelma, jota kasvisruokapäiväkeskustelu heijastelee. Mitä
tapahtuu, kun ristiriita kulutuksen ja ympäristön välillä politisoituu?

Kuukkanen, Mari, Helsingin yliopisto , mari.kuukkanen@helsinki.fi
Ideologia ja ryhmätyyli: tapausesimerkkinä anarkismi
Anarkismin on katsottu olleen merkittävä aatteellinen taustatekijä 1990-luvun radikaalissa liikehdinnässä
Suomessa, kun taas viimeaikaisessa liiketutkimuksessa on esitetty, että ideologisuus ylipäänsä on
liiketoimijoiden keskuudessa vähäistä. Kuitenkin esimerkiksi anarkismi, kommunismi ja feminismi ovat
aatteita, joita liikekentällä edelleen nostetaan esiin. Relevantti kysymys ei kenties olekaan, ovatko liikkeet ja
liiketoimijat ideologisia vai ei, vaan se, millaista roolia ideologiat liikekentällä näyttelevät. Haasteena on
tällöin, miten ideologioita voitaisiin tutkia ilman, että esitetään kausaaliselityksiä ideologian ja toiminnan
suhteesta tai että palautetaan ideologia pelkäksi identiteetiksi tai kehykseksi.
Yhden mielekkään lähestymistavan tarjoavat yhdysvaltalaissosiologit Nina Eliasoph ja Paul Lichterman,
jotka ovat tutkineet kansalaistoimintaa ja ruohonjuuritason politiikkaa ryhmätasolla muokkautuvien
käytäntöjen näkökulmasta. Eliasophin ja Lichtermanin kehittämä ryhmätyylin (group style) käsite ja
analyysimenetelmä pyrkii tavoittamaan ryhmäkontekstin vakiintuneet toimintatyylit, jotka yhtäältä
ammentavat kulttuurisista representaatioista ja toisaalta muuntavat niitä. Näin ollen esimerkiksi anarkismia
voi tutkia analysoimalla, miten anarkistisen ideologian periaatteet materialisoituvat ja muokkautuvat
ryhmätason vuorovaikutuksen myötä. Toisaalta tämä näkökulma haastaa myös kysymään, missä määrin
anarkistinen toiminta nojaa juuri anarkismiin ja missä määrin se muotoutuu esimerkiksi suhteessa
yhteiskunnallisen kontekstinsa hallitsevaan poliittiseen kulttuuriin ja liikekentällä laajemmin esiintyviin
toimintakulttuureihin.
Ryhmätyylin näkökulmasta ideologisen ja ei-ideologisen toiminnan raja ei näyttäydy selkeänä. Toiminnan
joustavuutta tai avoimuutta ei voi päätellä siitä, perustuuko toiminta johonkin ideologiaan vai ei.
Täysivaltainen osallistuminen mihin tahansa liikkeeseen tai projektiin edellyttää sen tyylin tunnistamista ja
omaksumista. Alustukseni pohjautuu meneillään olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tutkin anarkismia
Suomessa 2010-luvun vaihteessa.
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Markku Lonkila, Helsingin yliopisto, markku.lonkila@helsinki.fi
Sosiaalisen median rooli Venäjän opposition mielenosoitusten organisoinnissa
Sosiaalisella medialla on merkittävä asema Venäjän opposition mielenosoituksissa sekä työkaluna
protestien järjestämisessä että vaihtoehtoisena julkisen keskustelun foorumina. Vaikka sosiaalinen media
toimii hyvin tyytymättömyyden kanavoimisessa toiminnaksi, pysyvien poliittisten rakenteiden
muodostaminen virtuaalisesti on vaikeaa. Venäjän hajanaisen opposition olisi kyettävä organisoitumaan
myös verkon ulkopuolella ja päättämään mm. siitä, ketkä voivat edustaa protestiliikettä neuvotteluissa
vallanpitäjien kanssa.

Eeva Luhtakallio, Helsingin yliopisto, eeva.luhtakallio@helsinki.fi
Pyöräilyaktivismi, paikallinen ilmastopolitiikka ja arjen politisointi
Pyöräily on pop. Kaikkialla läntisessä maailmassa kaupunkisuunnittelijat vannovat pyöräilyn edistämisen
nimiin, poliitikot tekevät juhlavia lupauksia pyöräilyinfrastruktuurin parantamisesta ja kaupungit julkistavat
kunnianhimoisia pyöräilyn edistämisstrategioita. Kaikki ovat samaa mieltä: mitään pyöräilyä parempaa ei
kaupunkien ilmastotalkoiden vauhdittajaksi olekaan. Mutta millaisia käytäntöjä ja poliittista toimintaa
pyöräilyyn eri konteksteissa liittyy ja millaista politiikkaa pyöräilyn edistämiseksi tehdään paikallistasolla?
Etnografisessa tutkimuksessa helsinkiläisten pyöräilyaktivistien toiminnasta tarkastelen muun muassa sitä,
millaisia haasteita pyöräilyn politisoimiseen liittyy ja miten pyöräilijöiden neuvotteluissa politiikasta ja
kollektiivisen toiminnan tavoitteista ympäristö- ja ilmastokysymykset, materiaalisesta kaupunkiympäristö ja
pyöräilyn kokemukselliset aspektit asettuvat jännitteisiin suhteisiin toisiinsa nähden. Hyödynnän
tarkastelussa Laurent Thévenot’n ajatusta yhteiselämään sitoutumisen kolmesta tasosta: yhteishyvän,
oman edun ja läheissuhteiden ”kieliopista”.

Johan Munck af Rosenschöldm, University of Helsinki, johan.munckafrosenschold@helsinki.fi
Bottom-up Environmental Governance and Administrative Constraints: A Case Study of the Work of a
Local Action Group in Finland
Projects, as a means of environmental governance, are generally put forward as a hyper-rational response
to managing increasingly complex social and environmental problems. The aim of this paper is to examine
the ability of projects to transform ideas into action with regards to local environmental sustainability. This
is done by describing a case study of a Local Action Group (LAG) in Southern Finland and how it manages
the implementation of the LEADER-programme through individual projects on the local level. The LEADERprogramme is an appealing object of research as it incorporates the ideas of participation and sustainability
as well as highlights the tensions between bottom-up activity and flexibility, on the one hand, and
increasing administrative control, on the other. This paper shows that the Local Action Group acts through
its everyday work as a broker between these two poles and can thereby lower the threshold for the local
community to participate in the LEADER-programme.
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Tuomas Ylä-Anttila, Helsingin yliopisto, tuomas.yla-anttila@helsinki.fi
Ilmastopolitiikka ja kansalaisyhteiskunta Intiassa
YK:n ilmastoneuvottelut ja niiden globaalissa julkisuudessa nostattama ilmastokeskustelu ovat
mobilisoineet kansalaisyhteiskuntaa ympäri maailman. Erityisesti vuosien 2007-2009 välillä kiivana käynyt
julkinen keskustelu toi uusia toimijoita mukaan ilmastopoliittiseen vaikuttamiseen. Tarkastelen tässä
esityksessä kahta mekanismia, joiden kautta globaalin politiikan ja julkisuuden prosessit ovat tuottaneet
paikallista kansalaistoimintaa Intiassa. Ensimmäinen näistä on informaation, toimintamallien ja rahallisten
resurssien välittyminen kansalaisyhteiskunnan globaalien verkostojen kautta. Toinen on kansainvälisten
neuvottelujen kääntyminen paikallishallinnon poliittisiksi prosesseiksi, joihin vaikuttaminen on mahdollista
myös niille järjestöille, joiden näkökulmasta kansainväliset ilmastoneuvottelut ovat liian kaukana.
Esimerkkinä verkostoista käsittelen Beyond Copenhagen -koalitiota sekä maanviljelijöiden Via Campesina liikettä. Esimerkkini paikallisista poliittisista prosesseista ovat konsultaatiot, joita kansalaisjärjestöt ovat
järjestäneet liittyen osavaltion tasoisten ilmastopoliittisten toimintasuunnitelmien laadintaan

88

Prekaari onni
Koordinaattorit: Heidi Meriläinen ja Iiris Lehto
(heidi.merilainen(at)uef.fi, iiris.lehto(at)uef.fi)
“Yhteiskunnan ja elämän prekarisoitumisen myötä ihmisten kokemukset ja tunteet ovat pirstaloituneet.
Perinteiset yhteiskuntatutkimuksen käsitteet, kuten työ ja luokka, eivät toimi enää niille varatuilla tavoilla
kun nämä modernin instituutiot haurastuvat kiinteiden palkkatyösuhteiden epävarmistuessa ja
keskiluokkaistumisen monien sävyjen astuessa vanhojen luokkajakojen tilalle. Myös joustamattoman
sukupuolijärjestelmän tilalle on kehittynyt spektri erilaisia elämänhallinnallisia ratkaisuja. Muutoksessa
kokemukset ja tunteet eivät ole kadonneet, mutta niiden ehdot ja tilanteet ovat liikkeessä ja ne
pulpahtavat pinnalle mitä erilaisimmissa yhteyksissä.
Myös tutkimuksella on paikka yhteiskunnan hauraassa rakennelmassa. Hyvin- ja pahoinvointitutkimus ovat
vallan ja tiedon interventioita ihmisten elämään, yrityksiä ottaa elämä takaisin lineaarisen kerronnan piiriin.
Haluamme kysyä millä tavoin ihmisten kokemusta voidaan nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa tutkia,
ovatko käytetyt käsitteet ja metodologia kykeneviä tavoittamaan pirstaleisia kokemuksia ja tunteita.
Millaisia prekaarit tunteet ja kokemukset ovat ja miten on käynyt onnen edellytyksille ja hyvinvointivaltion
suhteelle. Prekaarit tunteet eivät jää pelkiksi yleiseksi huolestuneisuudeksi työelämän muutoksen
seurauksista, vaan prekaareja tunteita on pyritty kuvaamaan teoreettisilla käsitteillä, joista esimerkkinä
ovat kyynisyyden, opportunismin ja julman optimismin käsitteet.”

Jokinen Eeva, Yhteiskuntapolitiikan professori, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus,
eeva.jokinen@uef.fi
Häiritsevä prekarisaatio
Prekarisoituminen tarkoittaa elämän yleistä haurastumista. Muutoksen kuvaajana se viittaa siirtymää
fordistisesta tuotantomallista post-fordistiseen. Yhteiskunnallisen hallinnan tasolla prekarisoituminen
tarkoittaa globaalin Pohjoisen hyvinvointivaltiollisten instituutioiden murenemista, erityisesti
ammattiyhdistysliikkeen ja poliittisen vasemmiston vallan heikkenemistä. Tähän liittyen keskustelu hakee
uutta poliittista toimijaa, prekariaattia, joka vastaisi nykyisiin ihmisten solidaarisuuden mahdollisuuksiin ja
suojauksen tarpeisiin. Ihmisten kokemuksena prekarisoituminen voi tuntua pelottavalta tai mahdollisuuksia
avaavalta tai miltä tahansa siltä väliltä; tänään erilaiselta kuin huomenna. Tutkijat ovat kuitenkin
tunnistaneet tiettyjä tunnerakenteita, joihin kurkottamalla tai joiden jyräämäksi jäävinä ihmiset elämäänsä
yksin ja yhdessä raivaavat, tulevat subjekteiksi. Tällaisia ovat yleinen epävarmuus, näköalattomuus, pohjan
pettäminen ja julma optimismi.
Prekarisoituminen sisältää paljon häiritseviä elementtejä. Se tuottaa oman logiikkansa mukaisesti
häiritseviä yhteiskuntaryhmiä, jotka sekoittavat vanhoja, turvalliseksi koettuja järjestyksiä ja aiheuttavat
pelkoakin. Guy Standing (2011) kutsuu prekariaattia peräti uudeksi vaaralliseksi luokaksi. Teoreettinen
keskustelu prekarisoitumisesta häiritsee myös laajoilla tilasto- ja kyselyaineistoilla operoivia
tutkimusinstituutioita, sillä prekarisoitumisen tendenssit eivät hevin näy pre-prekaariin yhteiskuntaan
tarkoitetuilla mittareilla. Prekaarisuusteoriat häiritsevät myös sukupuolen tutkijoita, sillä keskittyessään
89

työvoiman ja pääoman konfliktiin suuri osa niistä tulee ohittaneeksi sukupuolten historiallisen konfliktin.
Väitän kuitenkin, että prekarisoitumiskeskustelut tuovat myös hyviä käsitteellisiä välineitä nykyajan
ymmärtämiseen ja selittämiseen. Erityisesti ne toimivat työelämän institutionaalisten muutosten tulkkeina
sekä sen osoittimena, mistä muutosta, luovaa energiaa, prekaarien yhdessä tekemistä löytyy. Niiden kautta
voi päästä kysymään, missä se häiritsevä elämä on ja miten se tulee mahdolliseksi?

Ikonen Hanna-Mari, HT, tutkijatohtori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Sukupuolentutkimus,
Tampereen yliopisto, hanna-mari.ikonen@uta.fi
Epävarmuuden hallinta ja onni: erään naisen yrittäjätapaiset käytännöt syrjäseudulla
Ennustamattomuus ja tilapäisyys luonnehtivat nykyistä työelämää, minkä seurauksena muutakin elämää
vaivaa prekaari tila. Kun vanhat instituutiot menettävät kykynsä tarjota vakautta, luotettavuutta ja
ennustettavuutta, yksilöt jäävät omilleen. Tällöin olisi huolehdittava omasta työllistyvyyskyvystään tai
luotava työkin itse. Olisi omaksuttava yrittäjätapaiset käytännöt myös toisen palveluksessa. Työ on silti
epävarmaa, mutta ratkaisuna esimerkiksi työn perässä muuttaminen ei ole kaikille vaihtoehto, vaan juuri
paikassa pysyminen voi olla tärkeä epävarmuuden sietämiskeino ja arkisen onnen tuoja. Tällöin
toimeentulovaihtoehtona esille tulee konkreettinen itsenäinen yrittäjyys. Yrittäjyys ei ole kuitenkaan
yksioikoinen ratkaisu.
Esitelmä käsittelee yksilöön heijastuvia työtilanteen ja koko elämän epävarmuuksia ja erittelee sitä,
millaisilla ja mistä muotoutuvilla resursseilla epävarmuuteen vastataan. Empiirisenä aineistona on yksi
yrittäjyyden ja palkkatyön välimaastossa elävän syrjäseudun naisen haastattelu, joka on osa laajempaa
maaseudun naisyrittäjien työtä ja arkea käsittelevää aineistoa. Haastattelua käytetään esimerkkinä siitä,
millaisin tavoin nykyajan työelämä tulee iholle ja vaatii erilaisia sietämisen ja hallitsemisen keinoja.
Pyrkimyksenä on osoittaa, kuinka prekaarisuus, ennustamattomuus ja yksilölliset hallitsemisen tavat saavat
ilmiasunsa riippuen henkilön sukupuolesta, yhteiskuntaluokkaan kytkeytyvistä kysymyksistä ja
maantieteellisestä paikasta. Aineistona olevaa haastattelua käsitellään myös vallitsevassa tilanteessa
löydettyjen nautinnon paikkojen näkökulmasta.

Lempiäinen Kirsti, YTT, dosentti, Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori, Lapin yliopisto,
kirsti.lempiainen@ulapland.fi
Pätkätyöläisenä yliopistossa
Yliopistoissa työläisen ja työnantajan perinteiset roolit ovat siinä mielessä murtuneet, että työntekijä
monessa kohtaa ”uraansa” itse joutuu hankkimaan palkkansa ja ansaitsemaan paikkansa itselleen. Se, että
työnantaja tarvitsisi ja arvostaisi työntekijöitään, näkyy etenkin määräaikaisten tutkijoiden arjessa harvoin.
Asiat ovat ikään kuin itsestä kiinni. Monet tutkijat ja opettajat jatkavat pätkätyöläisinä turvanaan usko
siihen, että aina jotakin työtä löytyy. Joissakin tutkimuksissa on myös saatu tuloksia siitä, että erityisesti
nuoret työntekijät eivät mitään pysyvyyttä kaipaakaan (esim. Kinnunen & al. 2010). Pätkä- tai
silpputyöläisyys olisi tässä valossa tavallista arkipäivää eikä sen olettaisi herättävän suuria tunteita.
Tutkimuksissani Feministitoimijana akatemiassa ja Sukupuoli ja toimijuus akatemiassa haastattelemani
toimijat sekä kritisoivat että selittivät pois prekariaatin heikkoa asemaa. Monet haastatelluista pitivät
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jatkuvaa pätkätöistä kilpailua järjettömänä, mikä herätti kysymään, miten [ja miksi] järjettömässä
tilanteessa eletään.
Tarkastelen paperissani aineistolähtöisesti, millaisia kokemuksia ja tunteita pätkien sisään ja väleihin liittyy.
Esitän, että pätkätyöläisyys viilentää kuumaa luottamusta (Beasley & Bacchi 2008). Ilman kuumaa
luottamusta sosiaalinen vuorovaikutus voi pelkistyä tavalla, joka pitää toimijat etäällä toisistaan ja
mahdollistaa ”mihin tahansa” sitoutumisen väliaikaisuuden, toisin sanoen pitää yllä pätkätyöläisyyttä.

Venäläinen Juhana, FM, projektitutkija, kulttuurintutkimuksen jatko-opiskelija,
Itä-Suomen yliopisto, juhana.venalainen@uef.fi
”Voi kuinka pieninä palasina…” – Pirstaloidut affektit ja prekaari onni
Prekarisaatiota on kuvattu kasvavan materiaalisen epävarmuuden leimaamana yhteiskunnallisena
prosessina, jossa ihmisten kyky hallita elämäänsä totunnaisten käytäntöjen kautta heikkenee. Samaan
aikaan prekaarisuus tuottaa affektiivisen (vasta)liikkeen, jossa epävarma elämä pyristelee löytääkseen uusia
välineitä epävakauden ymmärtämiseen ja selättämiseen.
Tarkastelen esityksessäni teoreettisia edellytyksiä prekaarin pirstaleisuuden lamauttavan vaikutuksen
ylittämiseen prekaarin onnen hyväksi. Keskeisenä matkaoppaana toimii Lauren Berlantin ehdottama
patokartografinen metodi, jossa affektien kartoittaminen pyrkii tuottamaan ”henkilökohtaisen, poliittisen
ja esteettisen toimintakentän, joka puskee meneillään olevan tapahtuman kohti jotain, joka ei ole vielä
löytänyt genreään” (Berlant 2011, 63–64).
Kokeilen prekaarien affektien kartoittamista fragmentaation analyysin kautta. Fragmentaatio on
hajoamiseen ja pilkkomiseen liittyvä käsite, jota on sovellettu muun muassa biologian, kemian ja fysiikan
piirissä. Affektien fragmentaation kannalta osuvasti tietojenkäsittelytiede ymmärtää fragmentaation
tilanteena, jossa informaatio ei mahdu määränpäähänsä vaan hajoaa tallennusvaiheessa pieniksi toisistaan
erillisiksi osiksi. Vastaavasti tunteiden fragmentaatio juontuu epäsuotuisista olosuhteista, joissa ”jo oleville”
tunteille ei löydy sopivaa paikkaa, kun niille aiemmin varattu tila on poistojen, katkosten ja venytysten
prosessien myötä muuttunut epäjatkuvaksi. Seurauksena tästä tunteiden käsittäminen vaikeutuu, ”haut”
(seeks) lisääntyvät ja läpivirtaus heikkenee.
Affektien pirstoutuminen epäjatkuvaan sommitelmaan vastaa subjektiivisella tasolla prekaarille elämälle
ominaista kokemuksen ”tässäisyyden” hajoamista eli tunnetta siitä, että on aina väärässä paikassa väärään
aikaan. Vaikka kokemuksen epäjatkuvuus nähdään siksi usein nimenomaan onnen esteenä prekaarissa
tilanteessa, se on samalla myös lupaava katalyytti uusille affekteille, jotka voisivat auttaa hallitsemaan
maailman ”liiallista läheisyyttä” (mt., 12) ja raivaamaan tilaa prekaarille onnelle.
Lähteet
Berlant, Lauren (2011) . Cruel Optimism. Durham & London: Duke University Press.
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Meriläinen Heidi, Projektitutkija, jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto, hemerila@uef.fi
Prekaarit affektit yhteiskuntatutkimuksessa

Käsite prekaari implikoi nykyisten työmarkkinoiden kritiikin mutta se ei silti ole vain negatiivinen kuvaus
vaan uusi ilmaisu nykytyöelämän kokemisesta. Mutta mitä työn/elämän intensiivisen muutoksen
tutkiminen merkitsee yhteiskuntatutkimuksen metodien, käsitteiden ja esitettävien kysymysten
näkökulmasta? Prekaarien affektien tutkimusmaaperä käsittää hienojakoiset, abstraktit ja näkymättömät
tilat ja virrat, kuten uudet sosiaalis-kognitiiviset tuotantosommitelmat, ympäristölliset vallat ja uudet
kontrollit, sekä materiaaliset osiot kuten ruumiit ja uudet teknologiat ja näiden yhdistelmät, jotka siis
kehystävät prekaaristen emootioiden aluetta. Tietyt instituutiot, kuten palkkatyö, ovat osaltaan lakanneet
toimimasta kokemusten välittäjinä, mutta yhteiskuntatutkimuksen on vielä pyrittävä `sulattamaan´ niiden
muodostamia jähmettyneitä tutkimuspintoja kuten vanhentuneita käsitteitä. Michel Foucault´a seuraten
voidaankin todeta kaikkein voimakkaimman vallan olevan kyseessä jonkin toimiessa `kuin itsestään´, eli
kysymys kuuluu kuinka `läpäistä´ tietyt työelämän itsestäänselvyydet, jotta mahdollistuu analyysi näihin
liittyvien tunteiden mekanismeista, prosesseista, luonteista ja tyyleistä. Felix Guattarin mukaan
deterritorialisoitunut ja intensifioituva valta on soluttautunut tiedostamattomimpien subjektiivisten
kerroksien ytimeen, eli vallan toimiessa yksilön sisältä käsin sitä ei voida tutkia sen ulkopuolelta, ja tästä
näkökulmasta tunteet ovatkin ns. ”välttämätön” valinta prekarisaation analyysissä. Tässä paperissa
hahmottelen tutkimuksen sisä- ja ulkopuolen sekoittamista pohtimalla yhteistutkimuksen (Italian
operaismon 60-luvulla kehittämä ”metodi”) periaatetta, jossa yhteiskuntatutkija työskentelee ihmisten
kanssa eikä heitä varten ja luopuu spesialistin ja maallikon erosta, jolloin mahdollisesti voitaisiin tavoittaa
ne, mitä Foucault kutsuu ”alistetuiksi tietovarannoiksi”. Toisin sanoen yritän tarkastella miten tiettyjä
”resonanssieroja”, voidaan (paradoksaalisesti) nähdä yhdistämällä erilaisia tietomuotoja prekaarisuudesta.

Lehto Iiris, projektitutkija, jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto , iiris.lehto@uef.fi
”Kun tuntematon mies tullee toisten kottiin ja tuolleen siivoilemmaan.”
Kotitalkkarit ja prekaari hoiva.
Kotitalkkari-projektiin palkkatukityöllistetyt kotitalkkarit tekevät työtään nimensä veroisesti asiakkaiden
kotona – tilassa joka on hyvin intiimi ja monien tunteiden sekä kokemusten verhoama. Talkkarit ovat
kätenä, jalkana ja vuorovaikutuksellisena tukena heille, jotka tarvitsevat avustamista arkisissa askareissa –
pyykkäyksessä, siivouksessa, puiden kannossa tai yksinäisyyden lievittämisessä. Monille talkkareiden kotiin
tuleminen on viikon kohokohta. Talkkarit vastaavat askareista, jotka eivät useinkaan enää kuulu esimerkiksi
julkisen kotipalvelun alueelle. Asiakkaiden omaiset saattavat asua kaukana, heitä ei haluta ”rasittaa” tai
heitä ei ole. Siivousta kyllä tarjotaan markkinoilla, mutta vastaan voi tulla taloudelliset resurssit. Yksityisen
siivousfirman palveluja ei ole mahdollista ostaa, tinkimättä esimerkiksi ruokakuluista. Kotitalkkarit eivät silti
ole siivoojia, he eivät kilpaile yritysten kanssa.
Osalle talkkareista työ on unelmahommaa, osalle se on ollut sisällöllisesti pettymys. Kotitalkkarit tekevät
työtään prekaarissa tilanteessa. Heidän toivotaan projektin jälkeen joko työllistyvän avoimille
työmarkkinoille tai aloittavan koulutuksen. Tämä asettaa niin talkkarit, hoivan kuin hoivattavatkin
välikköön. Tässä esityksessä tarkastelen kotitalkkareiden ja heidän asiakkaidensa arkisten kokemusten
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kautta miten välikössä hoivataan. Enemmistö talkkareista on miehiä (aiemmin työskennelleet esim.
tehtaissa, metalli- ja rakennusalalla), kun taas enemmistö asiakkaista on naisia, joilla itsellään saattaa olla
työhistoria hoivaajana - ainakin kodin piirissä. Samaten projektit ovat olleet tyypillisiä ns. ”maskuliinisilla
työmarkkinoilla” ja nyt niiden toimintalogiikkaa sovelletaan ns. ”feminiiniselle” hoivan alueelle,
karrikoidusti ajatellen. Asetelma raottaa siten ikkunan sukupuolijärjestyksen tarkasteluun. Teoreettinen
lähestymistapani pohjaa transversaalin ideaan (Precarias a la Deriva 2009), jossa sekä liikutaan keskenään
vastakkaisilta (työ/hoiva, rationaalisuus/tunteellisuus, egoismi/altruisimi, mies/nainen,
hoivaaja/hoivattava) näyttävien parien välillä että mielletään hoiva yhteistuotannoksi, jossa hoivaajat ja
hoivattavat ovat monisidoksissa suhteissa toisiinsa. Empiirinen osa koostuu muutamista havainnoinneista ja
keskustelevista haastatteluista joita olen tehnyt talkkareiden työskennellessä asiakkaiden kotona.

Lähteenmaa Jaana, Dosentti, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto, jaana.lahteenmaa@uta.fi
Työttömän nuoren onni ja sen suhde koettuun toimijuuteen
Voiko työtön nuori olla onnellinen, tai voiko hän kokea ainakin onnen pilkahduksia? Jos, niin lankeaako onni
kaiken yrittämisensä luovuttaneelle vai – jossain asiassa – aktiiviselle toimijalle: puutarhaansa hoitavalle,
lapsiaan kasvattavalle, naapuriaan auttelevalle, musiikki-harrastukseensa paneutujalle… ? Tähän
kysymykseen etsin vastauksia 440n avovastauksen (allekirjoittaneen nettikysely työttömille nuorille kesä
2009) aineistosta. Teoreettisena näkökulmana ja samalla metodologisena työkalunani on Greimasin
modaliteetti- analyysi ja sen mukainen näkemys toimijuudesta. Haluta jotakin tai tuntea siihen tai sen
tekemiseen liittyvää velvollisuutta, ja toisaalta omata kyky tahi mahdollisuus, tila tehdä jotakin; etsin
näiden elementtejä ja niiden kytköksiä onnellisuuden ilmauksiin aineistosta. Toisaalta tutkailen,
ilmaistaanko onnellisuutta täysin näistä irrallaan. Itse onnellisuuden ilmausten tarkka analyysitapa on vasta
pohdittavana.
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Rahapelaamisen sosiologia
Johanna Järvinen-Tassopoulos, VTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(johanna.jarvinen-tassopoulos(at)thl.fi)
“Rahapelaaminen muuttaa muotoaan. Samalla kun rahapelaamista pyritään rajoittamaan ikärajoin ja
markkinointikielloin, rahapeleistä tehdään viihdettä ja rahapelipaikoista myymälöitä ja elämystehtaita.
Rahapelaamisen arkipäiväistäminen on pitkällinen prosessi, jolla on sekä yhteiskunnallisia että kulttuurisia
vaikutuksia. Pokeribuumin yhteydessä Suomeenkin muodostui uusi ammattikunta, joka on sävyttänyt
modernia työelämää. Toisaalta ikärajat ovat saaneet aikaan orastavan kulttuurisen muutoksen, sillä ne
eivät enää salli perheille yhteisiä jännittäviä pelihetkiä.
Paljon on tutkittu kansainvälisesti rahapelaamisen yhteiskunnallisia riskejä ja haittoja, mutta vähemmän on
tarkasteltu rahapelaamisen hyötyjä ja yleishyödyllisiä tarkoitusperiä. Ongelmapelaamisen kielteisiä
vaikutuksia on myös tarkasteltu laajasti, vaikka ongelmapelaamisesta toipumista ja siitä syntyviä uusia
mahdollisuuksia elämässä ja arjessa voisi analysoida ja tulkita yhtä lailla. Rahapelaamiseen liittyy monia
erilaisia ja yhteneviä tarinoita ja kokemuksia, joiden tutkiminen selventää rahapelaajien valitsemia ja
valitsematta jättämiä polkuja.”

VTK Jenni-Emilia Ronkainen, Apulaistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
jenni-emilia.ronkainen@thl.fi
Suomalaisten rahapelaaminen 2011: yleiskatsaus väestökyselyn tuloksiin
Suomalaiset ovat pelaajakansaa. Viime vuosina kaikkiin rahapeleihin käytetty kokonaissumma on ollut
kuukausitasolla yhteensä yli 140 miljoonaa euroa. Yhdeksän kymmenestä 15–74-vuotiaasta suomalaisesta
on joskus elämänsä aikana pelannut jotain rahapeliä, mikä merkitsee väestöestimaattina noin kolmea ja
puolta miljoonaa henkilöä. Rahapelaaminen on yhteiskunnassamme jokapäiväinen ilmiö, joka merkitsee
suurimmalle osalle pientä piristystä ja jännitystä arjen keskelle. Pienelle joukolle se on kuitenkin
ongelmallinen riippuvuus, jonka ympärillä koko arki ja elämä pyörivät.
Tässä työryhmäesityksessä käsitellään viime syksynä toteutetun ja 28.2.2012 julkaistavan Suomalaisten
rahapelaaminen 2011 -väestökyselyn tuloksia. Kysely tehtiin 2011 kolmatta kertaa, aiemmat ovat vuosilta
2003 ja 2007. Kysely on jokaisella kerralla toteutettu puhelinhaastatteluina Taloustutkimus Oy:n toimesta.
Kahdella ensimmäisellä kerralla tilaajana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja vuonna 2011
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Väestökyselyllä pyritään selvittämään rahapelaamisen
tämänhetkistä kokonaistilannetta Suomessa. Kyselyissä on joka kerta tutkittu pelaamisen useutta,
pelaamiseen käytettyjä rahamääriä, ongelmapelaajien määrää sekä kansalaisten asenteita rahapelaamista
kohtaan. Väestökyselyitä koetetaan aina päivittää vastaamaan senhetkistä tiedontarvetta ja toisaalta
pelattuja pelejä. Vuoden 2011 kyselyssä onkin ensimmäistä kertaa mukana kysymyksiä myös internetissä
pelaamisesta.
Esityksen tarkoituksena on luoda yleiskuva tämänhetkisestä rahapelaamisen tilanteesta uusimpien lukujen
valossa. Esityksessä kerrotaan kuinka paljon Suomessa pelataan, mitä pelataan ja kuka pelaa. Tarkoitus on
myös käsitellä asennekysymysten tuloksia ja tutkia, mitä mieltä kansalaiset ovat nykyisestä
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rahapelijärjestelmästä ja rahapelien roolista yhteiskunnassa. Väestökyselyn aineiston perusteella voidaan
tuloksia tarkastella myös erilaisten taustamuuttujien kautta, esimerkiksi ikä- ja tuloluokittain tai
ammattiaseman mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan verrataan esitettäviä tuloksia myös vuoden 2007
tietoihin.

YTM Jani Kinnunen, Tutkija, Tampereen yliopisto, Game Research Lab
Rahapelaaminen osana pelaajien sosiaalisia verkostoja
Vuonna 2010 Ray avasi ensimmäisen suomalaisen nettikasinon ja nettipokerisivuston. Suunnilleen samaan
aikaan Veikkaus lanseerasi uuden eBingo-pelin. Nettipokeri ja eBingo ovat ensimmäiset suomalaiset
verkkorahapelit, jotka mahdollistavat pelaajien välisen vuorovaikutuksen pelin aikana. Tampereen
yliopiston Triangle-hankkeessa tutkittiin, mikä merkitys pelaajien välisellä vuorovaikutuksella on pelaajien
pelikokemukselle. Lisäksi tarkasteltiin, kuinka rahapelaaminen asettuu osaksi pelaajien laajempia sosiaalisia
verkostoja.
Tutkimuksessa tehtiin kysely, joka suunnattiin näiden pelien keskivertopelaajille. Kyselyyn vastasi 409
pelaajaa. Kyselyaineiston perusteella valittiin jatkohaastatteluihin 16 pelaajaa. Aineiston perusteella
pelaamiseen liittyy useita sosiaalisen vuorovaikutuksen tasoja niin pelin sisällä, peliympäristöissä kuin
laajemmin pelaajien arkisissa ympäristöissä. Pelikokemukseen vaikuttava sosiaalinen vuorovaikutus ei
rajoitu vain pelitilanteeseen, vaan myös ennen pelaamista ja sen jälkeen tapahtuva sosiaalinen
vuorovaikutus on merkityksellistä.
Pelaamiseen oppiminen on sosiaalinen prosessi. Yleensä pelaaminen on aloitettu joko vanhempien tai
isovanhempien kanssa ja uusia pelejä opitaan pelaamaan kavereiden esimerkistä. Monille pelaamisesta on
muodostunut arkista toimintaa, joka sisältää rutiininkaltaisia piirteitä. Tämän vastapainona pelaamiseen
liittyy myös erikoistilanteita, kuten lomamatkoilla pelaamista. Vaikkei suurin osa rahapeleistä edellytä
minkäänlaista vuorovaikutusta pelaajien välillä, halutaan pelikokemus kuitenkin usein jakaa muiden kanssa.
Pelaajien sosiaaliset verkostot ja niihin liittyvä sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttavat siihen, millä tavalla
rahapelejä pelataan ja millä tavalla pelaamisesta kommunikoidaan muille sosiaalisten verkostojen jäsenille.

YTM Pia Lindén, Tutkija, Jyväskylän yliopisto, pia.p.linden@jyu.fi
Marginaalista valtavirtaan? Pokeriammattilaisuus ja uuden työn normit
Rahapelaamista on aiemmin pidetty haitallisena harrastuksena ja pokeriammattilaisia huijareina. Kuitenkin
perinteisten työn arvojen sekä niihin liittyvien moraalisten tottumusten taakse katsottaessa nykyyhteiskunnan ja -työn ilmapiiristä ja pokeriammattilaisuudesta löytyy monia yhtymäkohtia: itsenäisyyden ja
elämyksellisyyden ihanteet houkuttavat pokeriammattilaiseksi, vaikka kolikon kääntöpuolella on yksilölle
kasautuva vastuu.
Pokeriammattilaisia kannustavat ahkeruuteen ja uutta oppimaan tulospalkkaukseen verrattavissa olevat
ansaintamahdollisuudet. Moni ammattipelaaja suhtautuu työhönsä intohimoisesti, mikä on perinteisesti
käsitetyssä työelämässä hedelmällinen asetelma niin yksilön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Toisaalta
pokeriammattilaisuuteen sisältyviä epävarmuustekijöitä voi peilata työelämässä todentuneisiin
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heikentyneisiin työehtoihin; epäjatkuvuus ja epäsäännöllisyys ovat sekä ammattipelureiden että
epävarmassa työmarkkinatilanteessa elävien pätkätyöläisten elämää, ja yhtäläistä on myös työn ja vapaaajan sekoittuminen. Pokeriammattilaiset eivät kuitenkaan kerro ammattinsa varjopuolista yhtä avoimesti
kuin työnsä vapaudesta tai ansaintamahdollisuuksista; kun aiemmin yksilön vastuusta puhuttiin
synkempään sävyyn, nykyisin vastuunkantaminen tulee nähdä ideaalina ja selviytymistaistelukin
mahdollisuutena. Vallitsevassa uusliberalistisessa ajattelutavassa epävarmuustekijät on hyväksyttävä ja
vastuun käsitetään olevan yhä enenevässä määrin yksilön harteilla.
Esityksessä tarkastellaan pokeriuralle suuntaamisen syitä ja sen taustalla vaikuttavia ihanteita.
Johtopäätöksenä todetaan, ettei ammattimainen rahapelaaminen ole ristiriidassa nykyisen työelämän
eetoksen kanssa. Lisäksi kysytään, kuuluuko työn itsestään selvästi perustua elämyksille, ja onko työn
epävakaista ehdoista tullut hyväksyttävä normaalitila. Esitys pohjautuu tekeillä olevaan
väitöskirjatutkimukseen, jonka aineistona ovat pokeriammattilaisten haastattelut.

FM Jussi Palomäki, Helsingin yliopisto, jussi.palomaki@helsinki.fi
Älä välitä, se on vain pokeria
Nettipokeri on peli, joka perustuu sekä taitoon että sattumaan. Taidon käsitteeseen pokeripelissä liittyy
sekä tekninen (pelistrategiaan liittyvä) että emotionaalinen (emootioiden hallintaan liittyvä) elementti.
Suoritimme korrelatiivisen tutkimuksen (N=354), jossa arvioimme kokeneiden ja kokemattomien
pokerinpelaajien välisiä eroja teknisissä ja emotionaalisissa pokeriin liittyvissä taidoissa. Tulosten mukaan
kokeneiden pokerinpelaajien emotionaalisen itsetietoisuuden (engl. self-consciousness) tyyli sisältää
vähemmän negatiivisissa emootioissa ”märehtimistä” (engl. self-rumination), ja enemmän ”hyvälaatuista”
itsereflektointia (engl. self-reflection) kuin kokemattomien pokerinpelaajien tyyli. Lisäksi havaittiin, että
kokeneet pokerinpelaajat tekevät parempia päätöksiä (normatiivisella standardilla arvioituna) fiktiivisissä
pokeripeliaiheisissa päätöksentekotilanteissa. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat myös ajatusta siitä, että
kokeneet pokerinpelaajat käsitteellistävät ”tuurin” käsitteen eri tavalla, kuin kokemattomat
pokerinpelaajat. Esittelemme myös uuden pokeripelikokemusta mittaavan asteikon, jonka avulla
kokemuksen määrää pokerissa voidaan arvioida tarkasti.
Tutkimus on osa väitöskirjatyötä, jossa tarkastellaan emootioiden yhteyttä päätöksentekoon
nettipokeriympäristössä.

VTK Kalle Keskinen, Turun yliopisto, kalle.keskinen@thl.fi
Rahapelit leikin ja työn välimaastossa – Pelaajuuden rakentuminen nuorten miesten tavoitteissa ja
toiminnoissa
Pro gradu työhöni liittyvässä esityksessä kysyn, miten nuorehkot miespuoliset taito- ja tietopohjaisten
rahapelien pelaajat rakentavat pelaajuuttaan. Tutkimusaineistoni koostuu yhdestätoista haastattelusta,
joissa pelaajien ikähaarukka on 20–34. Tutkimusaiheen valitsemiseen vaikutti osaltaan käsitykseni siitä, että
varsinkin internetin taito- ja tietopohjaisten rahapelien yleistymisen myötä pelaajalle tarjotaan parempia
mahdollisuuksia toteuttaa pelaamista myös tavoitteellisesti. Voidaan hieman kärjistetysti sanoa, että mitä
96

suuremmat tieto- ja taitomäärät pelaajalla on käytössä, sen paremmin hän peleissä pärjää. Ääritapauksissa
tieto- ja taitomäärän kerryttäminen voi tarkoittaa jopa pelaamisen muuntumista leikillisestä ajanvietteestä
ammattimaiseksi toiminnaksi.
Pelaamisen mieltäminen ajanvietteeksi tai ammatiksi ei vielä kuitenkaan kerro, mitä ammattilaisen tai
huvikseen pelaavan pelaajuus lopulta on. Siksi tarkastelenkin pelaamiseen liittyviä kytköksiä semioottisina
suhteina, jolloin pelkkään pelisuoritukseen keskittyminen ei yksinään riitä peliprosessin ymmärtämisessä.
Pelaamista tutkittaessa onkin aiheellista kysyä, mistä peliprosessi oikeastaan alkaa ja mihin se päättyy?
Aineistoni antaa viitteitä siitä, että päästäkseen sisälle taito/tietopelaamisen maailmaan pelaajan
näkökulmasta, on ymmärrettävä ainakin pelaajan suhdetta oppimiseen, rahaan ja urheiluun.
Haastattelurungon rakentamisessa ja aineiston analyysissä olen käyttänyt apunani Bruno Latourin
kehittelemän toimijaverkostoteorian semioottis-ontologista näkökulmaa, jossa käsitys sosiaalisesta ei
rajoitu ihmisten välisiin suhteisiin, vaan rakentuu pikemminkin uusiutuvissa käännössuhteissa luontoon,
kulttuuriin ja teknologiaan. Tutkijan tehtävänä on paikantaa ne elementit, jotka rakentavat tutkittavaa
ilmiötä semioottisten suhteiden kautta.

VTM Maria Heiskanen, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, maria.heiskanen@helsinki.fi
toimintamahdollisuudet? Liiallinen pelaaminen ja pelaajan hyvinvointi
Puutteen lisäksi myös materiaalinen yltäkylläisyys saattaa rajoittaa yksilön hyvinvointia. Yhteiskuntamme
materiaalisesta kehityksestä huolimatta yhä useampi on ahdistunut, epävarma ja etsii lohtua
pakkomielteisestä käyttäytymisestä tai päihteistä. Toisaalta elinpiirejämme luonnehtii raha ja kuluttaminen.
Hyvinvointivaltion idea ja käytännöt muuntuvat niukkojen resurssien ehdoilla, ja hyvinvointia tarkastellaan
yhä enemmän yksilöiden tasolla ja elintapoihin liittyvänä.
Hyvinvointia voi lähestyä esimerkiksi Amartya Senin mukaan yksilön toiminnoista,
toimintamahdollisuuksista ja todellisesta valinnanvapaudesta käsin. Saavutettu hyvinvointi on riippuvainen
ihmisen mahdollisuudesta toimia, ja olennaista on se miten ihmiset pystyvät käyttämään resurssejaan.
Liiallinen rahapelaaminen käy esimerkistä nykymaailman ilmiöksi, joka yhä enenevissä määrin on
tunnistettu potentiaalisesti sosiaalisia haittoja aiheuttavaksi.
Tarkastelen esityksessäni ongelmapelaajien haastatteluiden (N = 17) kautta sitä, miten ongelmapelaaminen
saattaa suoraan vaikuttaa henkilön toimintamahdollisuuksiin, esimerkiksi menetetyn rahan tai ajan
muodossa. Paikannan ongelmapelaamista nykyiseen yhteiskuntapoliittiseen ympäristöön, ja pohdin liiallista
rahapelaamista koettua hyvinvointia heikentävänä toimintana. Tarkastelen myös yhteiskunnallisia ja
sosiaalisia olosuhteita peliongelman kehittymisen kannalta. Ongelmapelaamisella voi olla negatiivisia
seurauksia esimerkiksi pelaajan toimeentulon, työtilanteen tai perhe-elämän suhteen, ja rahapelaamisen
on arvioitu olevan yhteydessä esimerkiksi heikompaan sosioekonomiseen asemaan.
Esitys liittyy väitöskirjatutkimukseeni, jossa tutkin ongelmapelaamisen yhteyttä hyvinvointiin ja huonoosaisuuteen, peliongelmasta toipumista ja ongelmapelaajan sijoittumista sosiaalituki- ja
palvelujärjestelmään.
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VTM Katariina Warpenius*, Tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, katariina.warpenius@thl.fi
Peliin ei puututa – Alkoholin, tupakan ja rahapeliautomaattien ikärajavalvonnan tehokkuus
vähittäisliikkeissä
Tavoite: Arvioida rahapeliautomaattien ikärajavalvonnan tehokkuutta vähittäisliikkeissä verrattuna
alkoholin ja tupakan myynnin valvontaan. Suomessa riippuvuutta aiheuttavien tuotteiden ikäraja on 18
vuotta, ja miltei kaikissa vähittäisliikkeissä on tarjolla sekä alkoholia, tupakkaa että rahapeliautomaatteja.
Niinpä Suomen vähittäisliikkeiden tarkastelu mahdollistaa integroidun näkökulman ikärajavalvottavien
tuotteiden myynnin kontrolliin.
Metodi: Osallistuva piilohavainnointi. Nuorelta näyttävät 18 vuotta täyttäneet tutkimusavustajat (9
henkilöä) tekivät osto- ja peliyrityksiä vähittäisliikkeissä kahdessa kaupungissa. Analyysissä selvitettiin,
kysyttiinkö ostajilta henkilöllisyystodistusta liikkeessä asioinnin yhteydessä, ja onnistuivatko he alkoholi- tai
tupakkaostossaan tai rahapeliautomaateilla pelaamisessa vaikka he eivät todistaneet ikäänsä.
Tulokset/johtopäätökset: Alustuksessa esitellään tutkimuksen tulokset. Tulosten perusteella on
tarpeellista kiinnittää suurempaa huomiota rahapeliautomaattien tarjonnan rajoittamiseen ja saatavuuden
sääntelyyn, jotka vähentävät pelaamisen määrää koko väestössä. Universaalit nuorten elinympäristöön
vaikuttavat interventiot ovat merkittävä tekijä nuorten rahapelaamiskäyttäytymisen ohjaamisessa ja
ongelmapelaamisen ehkäisyssä.
*Tutkimusryhmä: K. Warpenius, M. Holmila ja K. Raitasalo (THL)

FT Torsten Winter, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, torsten.svanfeldt-winter@thl.fi
RAHALLA JA ”TAATELIRAHALLA” PELAAVIEN NUORTEN VERTAILU
Kuluttaminen on eräs tapa luoda omaa identiteettiä. Tässä esityksessä kysyn, eroavatko rahalla
nettipokeria pelaavat 15–16 -vuotiaat nuoret samanikäisistä nuorista, jotka kuluttavat rahaa muihin
Internet-peleihin. Tarkastelen, ovatko käytetyt rahamäärät ja/tai pelaamisen useus tärkeämpiä erottavia
tekijöitä kuin se, pelaako nuori nettipokeria vai muita Internet-pelejä. Digitaalisten pelien ja rahapelien
välinen raja on hämärtynyt, koska mistä tahansa pelistä voi lyödä vetoa, jos pelaajat näin sopivat. Nuorille
tarkoitetuissa peleissä ei voi voittaa rahaa, mutta joissakin näistä peleistä voi lisätä pelimahdollisuuksiaan
ostamalla ”taatelirahoja”, joilla voi pelata ja voittaa pelimerkkejä. Alle 18-vuotiailta nettipokerin
pelaaminen rahalla on Suomessa kielletty, mutta ”taatelirahan” ostaminen on sallittua. Kiellosta huolimatta
myös alaikäiset pelaavat nettipokeria rahasta.
Aineistona käytän vuonna 2011 kouluissa kerättyä Espad -aineistoa, joka koostuu 3744:stä vuonna 1995
syntyneestä nuoresta (49 % poikia). Espad -kysely keskittyy erityisesti alkoholi- ja huumekysymyksiin,
mutta vuonna 2011 on ensimmäistä kertaa kysytty laajemmin sekä pelaamisesta että rahapelaamisesta.
Tutkimusaineisto on monipuolinen ja mahdollistaa asian tarkastelun useasta eri näkökulmasta. Alustavan
suunnitelman mukaan tarkoitus on kvantitatiivisin menetelmin verrata pelaajien sosiaalisia taustatekijöitä
ja vapaa-ajanviettoa sekä sitä, kuinka usein he pelaavat ja kuinka paljon rahaa he laittavat pelaamiseen.
Tarkastelun kohteena on myös se, miten ”taatelirahoilla” pelaavat tytöt ja pojat eroavat toisistaan.
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VTT Johanna Järvinen-Tassopoulos, Erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, johanna.jarvinentassopoulos@thl.fI
Sekaisin pelaamisesta? Vanhempien näkemyksiä nuorista raha- ja verkkopelaajista
Pelaaminen on osa suomalaisten nuorten arkea ja vapaa-aikaa. Nuoret ovat voineet pelata rahapelejä
suhteellisen vapaasti 1970-luvulta lähtien aina heinäkuuhun 2011 asti. Tietokoneiden ja pelikoneiden
yleistyttyä nuoret ovat löytäneet uusia pelimuotoja ja mahdollisuuksia pelata. Verkkopelaamisen myötä
nämä mahdollisuudet pelata yksin ja yhdessä ovat vain kasvaneet. Raha- ja verkkopelaamista yhdistävät
ajan ja paikan käsitteet, mutta myös rahan arvo.
Vanhempien tietoisuus raha- ja verkkopelaamisen vaikutuksesta nuorten elämään voi olla hyvinkin heikkoa.
Kun tieto rahapelien takia velkaantumisesta saapuu tai sovittu ruutuaika muuttuu verkkotodellisuudessa
elämiseksi, huolestuneet vanhemmat ryhtyvät etsimään apua nuorelle ja tukea vanhemmuuteensa.
Aiemmin Päihdelinkin ja nykyään Peluurin eNeuvonta on matalan kynnyksen sähköinen neuvontapalvelu,
josta voi kysyä esimerkiksi ongelmapelaamisesta ja päihteiden käytöstä.
Olen kiinnostunut siitä, kuinka vanhemmat kuvaavat neuvontapalveluun lähettämissä viesteissään
alaikäisten ongelmallista rahapelaamista ja toisaalta nuorten verkkopelaajien elämäntilannetta.
Esityksessäni kysyn, keitä ovat aineistoni nuoret raha- ja verkkopelaajat, minkälaisia pelihistorioita heillä on,
minkälaisia pelaamiseen liittyviä ongelmia vanhemmat katsovat heillä olevan, ja kuinka ongelmallinen rahatai verkkopelaaminen vaikuttaa perheen elämään.

YTK Jussi Jaakkola, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, jjaakkol@student.uef.fi
Suurten voittojen illuusio ja ongelmapelaajan todellisuus
Esitykseni perustuu vuonna 2010 tehtyyn kandidaatintutkielmaani Suurten voittojen illuusio ja
ongelmapelaajan todellisuus. Työ on tehty laadullisin menetelmin teemahaastattelulla. Siinä tutkin
ongelmapelaajan arkea ja sitä miten haastateltu koki pelimaailman. Hänellä oli pitkä kokemus
peliriippuvuudesta, pelimaailmasta ja vapaaehtoistyöstä kuntouttamassa muita peliriippuvaisia. Työtä
tehdessä joutui miettimään erityisesti tutkimuseettisiä kysymyksiä, aihe kun oli haastateltavalle hyvin
henkilökohtainen. Se oli koskettanut myös haastatellun lähi- ja kaveripiiriä.
Työssä haastateltu kertoi omaa elämäntarinaansa ja puhui siitä, kuinka hän koki pelimaailman toimivan.
Hän kuvaili haastattelussa sitä kuinka äärimmäisen raskasta ongelmapelaajan arki on ja kuinka paljon on
menettänyt rahaa sekä sosiaalisia suhteita pelaamisen takia. Hän oli joutunut aloittamaan pelaamattoman
elämän rankoista lähtökohdista. Entisenä pelaajana hän oli erityisen huolissaan nuorista sekä pelimaailman
viihteellistymisestä ja illuusioiden luomisesta. Mainonta ja markkinointi kun purevat valitettavan
tehokkaasti riippuvaisiin. Lisäksi hän tunsi myös katkeruutta peliyhtiöitä kohtaan sekä omasta että muiden
peliriippuvaisten puolesta. Hän koki, että peliyhtiöt eivät todellisuudessa toimi aina vastuullisesti, vaikka
niin mainostavatkin.
Tällä hetkellä jatkan aiheesta gradua, jossa on tarkoitus tutkia vielä tarkemmin, kuinka ongelmapelaajat
kokevat peliyhtiöiden toiminnan vaikuttavan heidän pelaamiseensa.
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Rasismi ja monikulttuurisuus / Racism and
Multiculturalism
Koordinaattorit: Jenni Berlin ja Jarmila Rajas (jberlin(at)uef.fi, j.rajas(at)lboro.ac.uk)
“Työryhmässä käsitellään laajasti rasismiin ja monikulttuurisuuteen liittyviä ilmiöitä ensisijaisesti Suomessa,
mutta myös peilaten Suomen tilannetta muuhun maailmaan. Rasistiset diskurssit ovat lisääntyneet
Suomessa viime vuosina niin mediassa kuin politiikan areenallakin. Perussuomalaisten vaalivoiton yhtenä
syynä on pidetty puolueen negatiivista suhtautumista etnisiin ja muihin vähemmistöihin. Onko
suomalainen yhteiskunta tänä päivänä rasistisempi kuin se oli kymmenen vuotta sitten? Onko rasististen
ääriliikkeiden suosion kasvu suomalainen, pohjoismaalainen, eurooppalainen, länsimaalainen vai kenties
maailmanlaajuinen ilmiö?
Monikulttuurinen Suomi pitää sisällään lukuisia erilaisia ihmisryhmiä, joiden arkiset käytännöt ja elämä
saattavat erota suomalaisen enemmistön käytännöistä merkittävästikin. Sosiologipäivien teeman mukaan
toivomme mukaan esityksiä, jotka käsittelevät erilaisten vähemmistöryhmien hyvinvointia (well-being) ja
onnellisuutta suomalaisessa arjessa. Millaisia sopeutumis- ja/tai sulautumiskeinoja erilaiset ryhmät
toteuttavat arkisessa elämässä asumisen, työnteon, harrastusten tai vaikka ostosten tekemisen
yhteydessä? Mitä olisi tehtävissä, jotta arki sujuisi paremmin? Missä määrin ratkaisevalla tavalla erilaisia
elämäntapoja on mahdollista ylläpitää?
Lähestymme rasismia ja monikulttuurisuutta sekä teoreettisesti että empiirisesti. Teoreettisempia esitelmiä
toivotaan esim. integraatio- ja assimilaatiokäsitteiden analyysistä, rasismin ja nativismin eroista,
monikulttuurisuuskäsitteen tilasta sekä rodullistamisen ja rotuhierkioiden analyysistä. Empiiristä tutkimusta
toivotaan esimerkiksi äärioikeisto- ja populististen puolueiden analyyseistä ja rasistisista liikkeistä,
arkipäivän integraatio- ja/tai assimilaatiokokemuksista tai arkipäivän rasismista. Otamme mielellämme
vastaan myös esityksiä, jotka eivät suoranaisesti käsittele edellämainittuja alueita, mutta liittyvät
olennaisesti rasismin ja multikulturalismin teemoihin.”

Racism and Multiculturalism
“This working group addresses phenomena relating to racism and multiculturalism mainly in Finland or
through comparing the Finnish situation with rest of the world.
The use of racist discourses in Finland has increased both in the media and in politics within last few years.
The victory of the (True) Finns party in the Finnish Parliamentary elections has been partly attributed to
their negative stance on ethnic and other minorities. Is Finnish society today more racist and prejudiced
than it was ten years ago? Is the increasing popularity of racist fundamentalist groups a Finnish, Nordic,
European, Western or a global phenomenon?
There are numerous minorities in multicultural Finland whose everyday life and practices may significantly
differ from the everyday life and practices of the Finnish majority population. In accordance with the theme
of this year’s Sociology Days, we are hoping to receive presentations dealing with the well-being and
happiness of minority groups in Finnish everyday life. Are there any special adjustment and/or assimilation
practices that different minorities are implementing, e.g. in fields of housing, employment, hobbies or even
100

shopping, while trying to integrate into Finnish society and its way of life. What could be done to improve
the everyday experiences of minorities? To what degree it is possible to sustain substantially different
everyday practices?
We approach racism and multiculturalism both from theoretical and empirical viewpoints. We call for more
theoretical presentations that analyse, for example, the concepts of integration and assimilation, the
differences between racism and nativism, the status of the concept of multiculturalism in Finland, or
racialisation and race hierarchies. We also welcome more empirical analysis of far-right, populist parties
and racists movements or analysis of everyday experiences of integration, assimilation and racism. We are
also happy to receive presentations dealing with racism and multiculturalism from perspectives not
specifically mentioned above.
This working group accepts presentations both in Finnish and in English. Discussions and feedback will be
carried out in both languages when and if there is need and possibility to do that.”

”Työperäistä rasismia vai syrjimätöntä monikulttuurisuutta? Maahanmuuttopolitiikka puolueiden
ohjelmapapereissa”, Professori Emerita Pirkkoliisa Ahponen, Itä-Suomen Yliopisto
Maahanmuuttopolitiikan ennakoitiin olevan keskeinen teema viime kevään eduskuntavaaleissa ja
Perussuomalaisten menestystä on tulkittu heidän edustamastaan ”maahanmuuttokriittisyydestä” käsin.
Presidentinvaaleissa maahanmuutto -teema ei ollut kovin näkyvästi esillä, vaan sen korvasi suvaitsevaisuusja syrjimättömyyspuhe. On mielenkiintoista nähdä, mikä osuus maahanmuuttokysymyksillä on ensi syksyn
kuntavaaleissa.
Esityksessäni tarkastelen retorisen luennan ja argumentaatioanalyysin keinoin puolueiden
ohjelmapapereista luettavia maahanmuuttopolitiikan linjauksia. Vaikka poliittiseen korrektiuteen kuuluu
suoranaisen rasismin torjuminen, on eduskuntapuolueiden maahanmuuttopoliittisissa ohjelmissa selvästi
painotuseroja siihen nähden, millaista maahanmuuttoa pidetään suotavana ja miten suhtaudutaan
monikulttuurisuuteen ja ihmisoikeuksiin kansalaiseksi pääsyn perusteena. Työperäisen maahanmuuton ja
humanitaariseen avuntarpeen hyväksyvät kaikki puolueet inklusiivisessa retoriikassaan, mutta erottuvat
toisistaan perusteluissa, jotka koskevat yritysten työvoimatarpeita, yhteiskunnan kilpailukykyä tai aktiivisia
toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ohjelmista on tulkittavissa konservatismin ja liberalismin
monikasvoisuus maahanmuuttopolitiikan ongelman

“Maahanmuuttokriittisyys mediassa”, Susanna Vehmas, Tampereen yliopisto
Sanomalehtijournalismi heijastelee yhteiskunnallisia muutoksia, siksi poliittisen ilmapiirin kiristymisen
vaikutukset maahanmuuttokeskusteluun ovat selkeästi havaittavissa myös perinteisen printtilehden
puolella. Aiemmissa rasismin ja etnisyyden mediaseurantatutkimuksissa Tampereen yliopiston Journalismin
tutkimusyksikössä havaittiin rasismin olleen lähes kokonaan vaiennettu aihe mediassa, mutta viime kevään
eduskuntavaaleja edeltävän ajan mediajulkisuutta tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin selvästi, että
journalistit päästivät ”maahanmuuttokriitikot” ja ”maahanmuuttokriittiset” pienpuolueet aiempaa
useammin puhumaan maahanmuuttoa käsittelevissä jutuissa. Journalismin uusi kehityssuunta näkyykin
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juuri maahanmuuttoa vastustavien pienryhmien aktivistien esille nostamisessa ja poliitikkojen
”maahanmuuttokriittisen” puheen lisääntymisessä.
Tämän viestinnän alaan kuuluvan tutkimuksen aineisto muodostui ajalla 1.11.2010 - 30.4.2011 Helsingin
Sanomissa ja Turun Sanomissa julkaistuista maahanmuuttoaiheisista kotimaan ja ulkomaan uutisista,
yleisönosastokirjoituksista, pääkirjoituksista, kolumneista ja laajoista taustoittavista
sanomalehtiartikkeleista. Aineistoon kuului yhteensä 924 sanomalehtijuttua. Aineisto on analysoitu
määrällisen sisällönerittelyn avulla, jota on täydennetty argumentaatioanalyysillä. Tutkimuksen tulokset
julkaistaan keväällä 2012 Tampere University Pressin kirjassa ”Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit”.

“Suomalaisen rasismin ja monikulttuurisuuden juurilla. Romani- ja saamelaisvähemmistöjen
hallinnoinnin ”etnisoituminen” 1800-luvun loppupuoliskolla”, Miikka Pyykkönen YTT, Jyväskylän
yliopisto
Kuten tunnettua, monikulttuurisuus on kansallisvaltioiden perustavanlaatuinen piirre. Yksikulttuurisina
esitetyt valtiolliset yhteisöt ovat poikkeuksetta muodostuneet erilaisista sosiaalisista, kulttuurisista ja
kielellisistä aineksista. Suomalainenkaan ”kuviteltu yksikulttuurisuus” ei ole yhteiskuntamme sisäsyntyinen
piirre, vaan muodostunut moninaisissa prosesseissa historian kuluessa. Läpi kirjoitetun historian löytyy
esimerkkejä siitä, kuinka Suomen maaperää asuttavia vähemmistöjä on pyritty kuninkaiden, keisarien,
valtiopäivien ja niiden säätyjen, sekä eri hallintoinstituutioiden toimesta ojentamaan nojaten vuoroin
ekonomisiin (verotus, elinkeinot, maankäyttö), sotilaallisiin, uskonnollisiin tai sivistyksellisiin ja kulttuurisiin
perusteluihin. Vähemmistöihin kuuluville tämä on tarkoittanut enemmän tai vähemmän pakottavia
vaatimuksia samaistua valtaväestöön tai toisinaan hallinnointi on ilmennyt valtaväestöstä eristämisenä.
Hallinnolliset ’teknologiat’ ovat vaihdelleet kuolemalla uhkaamisesta tai vangitsemisesta lasten
sijoittamiseen ”kunnollisiin valtaväestöperheisiin” tai kulttuuriseen, uskonnolliseen ja kielelliseen
käännyttämiseen kouluissa.
Tehdessäni post doc -tutkimusta romanien ja saamelaisten hallinnoinnin historiasta Suomessa olen
moninaisen aineiston perusteella havainnut, että molempien ryhmien hallinnoinnissa tapahtuu 1800-luvun
toisella puoliskolla ratkaiseva käänne: hallinto alkaa selvästi entistä enemmän käsitellä kyseisiä
vähemmistöjä etnisinä ryhminä, kiinnittää huomiota niiden kulttuuripiirteisiin ja ohjata ryhmiin kuuluvia
heille ominaisiksi katsottujen kulttuuripiirteiden perusteella. Tapahtuu siis muutos vähemmistöjen
hallinnoinnin rationaalisuuksissa, johon liittyy myös hallinnoinnin tapojen eli teknologioiden muutos ja
uudistuminen. Nämä muutokset kytkeytyvät laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten
suomalaismielisyyden organisoitumiseen ja kasvuun, kansakoulujärjestelmän kehittymiseen ja painetun
sanan laajempaan leviämiseen.
Esityksessäni kuvailen tätä 1800-luvun puolivälissä ilmaantuvaa vähemmistöpoliittista ’tapahtumaa’ niin
sitä edeltäneiden ajattelu- ja toimintatapojen kuin sitä seuranneidenkin prosessien valossa. Katson, että
tuossa ’tapahtumassa’ muotoillaan 1900-luvun suomalaisen monikulttuurisuuspolitiikan perusperiaatteet
kuten myös luodaan diskursiivinen ja käytännöllinen tila biologiselle ja kulttuuriselle rasismille
yhteiskunnassa yleisemmin. Post doc -tutkimukseni teoreettinen näkökulma on foucaultlainen hallinnan
analytiikka ja metodina sovellan foucaultlaista genealogiaa. Esityksessäni ymmärrän monikulttuurisuuden
ensisijaisesti hallinnollisina periaatteina ja käytäntöinä, joilla yhteiskunnan etniskulttuurista erilaisuutta
pyritään säätelemään.
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“Gender Equality, Free Speech and Racialized Politics in Denmark and Finland”, by Docent Suvi Keskinen,
Turku Institute for Advanced Studies
While a few decades ago multiculturalism was primarily a positive goal that was assumed to provide a
better future for the diverse populations of European societies, it has more recently been linked to threats
and a lack of social cohesion, such as segregation, terrorism and illiberal lifestyles. Issues such as forced
marriages, honour-related violence, and Muslim women’s headscarves have frequently been invoked to
argue for the problematic aspects of multiculturalism as well as the incompatibility of the lifestyles and
values of non-western minorities with their ‘European’ equivalents. Gender equality and women’s rights
have been used to create dichotomous divisions between non-western, particularly Muslim minorities, and
majority populations.
This paper analyzes how nationalized and racialized liberal identities are created in political and media
debates about gendered violence in two Nordic countries: Denmark and Finland. Based on an analysis of
case studies in both countries, I show how the discourses of gender equality and freedom of speech are
used to argue for nationalist politics and to construct racial hierarchies, while simultaneously
individualizing, denying, and reducing the scope of what is considered as racism. I argue that the
nationalized liberal rhetoric and the ‘politics of reversal’ that builds on such speech are especially effective
in the Danish political and discursive context, but also emerging in Finland following the recent rise of antiimmigration politics.

“State Racism, Progressive Eugenic Mothering and Immigrant Integration”, by Jarmila Rajas,
Loughborough University
The presentation discusses how a state racist logic functions in the policies of integrating immigrant women
and children in Finland. The starting point is in Foucaultian conceptions of power, discourse analysis,
governmentality and state racism. The central argument is that the state racist logic of defending the
nation in the name of socio-evolutionary improvement of the wealth and health of the population and that
this framework that especially in Scandinavia was formulated in terms progressive eugenics still partly
influences the way that immigrant women are required to live their lives in order to integrate. The
integration policy, despite its liberal ethos, is not consistent with the Foucaultian freedom (not) to be, but
extends the biopolitical governmentality deep into the lives of immigrant women by dictating the
acceptable desires and ambitions that immigrant women should have and life choices they should make. In
this framework the immigrant woman’s integration is ‘calculated’ in terms of her ability to produce human
capital, that of her own and that of her children. The underlying lack of any substantial multicultural
freedom (not) to be is evidenced in the state racist and state feminist definitions of what constitute
accepted modes of existence, which imposes a model of citizenship on immigrant women that disciplines
the immigrant woman’s choices regarding her framework of living and feeling good about it.
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Open discussion with preliminary remarks by Pauline S. Hortelano, Åbo Akademi University on
“Rethinking Integration: Migrant Experiences and the Finnish Integration Policy”
The problematization of the concept of integration needed to initiate a more nuanced understanding of
integration. As a policy, integration has as its foremost concerns the pursuit of social cohesion and the
inclusion of migrants in paid labor (Joppke, 2010). Despite of this emphasis on employment (and on
language training), unemployment among migrants remains high and highly racialized e.g. 61% among
Iraqis, 55% among Somalis and 7% among Germans (Statistics Finland as reported by YLE, 2010). What kind
of tools can the notion of intersectionality and Amartya Sen’s notion of capability offer to rethinking the
restricted conception of integration and the well-being of migrants?

”’Meidän’ vai ’heidän- (kunnia)väkivaltaa?”, Katri-Maria Hirvonen, Turun yliopisto
Alustukseni pohjautuu pro gradu -tutkielmaani, jossa tarkastelin kunniaväkivaltaa Helsingin Sanomissa
vuosina 2008, 2009 ja 2010. Pyrin tuomaan esityksessäni esille sitä, millaisena ilmiönä kunniaväkivalta
rakentui Helsingin Sanomissa sekä millaista kuvaa tuotettiin kunniaväkivallan tekijöistä ja sen kohteista.
Helsingin Sanomissa kunniaväkivaltaa olivat määrittelemässä pääasiassa viranomaisista poliisi sekä
kansalaisjärjestöt ja lukuisat yksityiset kantaväestöön kuuluvat henkilöt. Etnisten vähemmistöryhmien
osuus kunniaväkivaltaan liittyvässä keskustelussa oli hyvin marginaalista. Kunniamurhiin liittyvässä
keskustelussa poliisi rakensi Suomelle edelleen onnekkaan sivustakatsojan asemaa eli poliisi ei uskonut,
että kunniamurhia olisi vielä tapahtunut Suomessa. Kansalaisjärjestöt eivät sen sijaan tarkastelleet Suomea
enää onnekkaana sivustakatsojana, vaan suhtautuivat kunniamurhiin ilmiönä, jota tapahtuu myös
Suomessa.
Aineistosta selvisi, että kunniaväkivallan määrittely rakentui suhteessa muuhun naisiin kohdistuvaan
väkivaltaan, jota tuotettiin kahdessa erilaisessa diskurssissa. Hegemonisen diskurssin aseman sai puhetapa,
jossa kunniaväkivaltaa tarkasteltiin erilaisena väkivallan muotona kuin muu miesten naisiin kohdistuva
väkivalta. Tässä diskurssissa erontekoa korostettiin ja jakoa ”meidän” ja ”heidän” väkivallan välille
vahvistettiin. Tässä kontekstissa niin kutsuttujen kantasuomalaisten miesten naisiin kohdistuva väkivalta
nähtiin ”tavallisena” väkivaltana. Toisessa diskurssissa kunniaväkivalta nähtiin samanlaisena väkivaltana
kuin muu naisiin kohdistuva väkivalta. Diskurssissa samankaltaisuutta korostettiin ja siten miesten naisiin
kohdistamaa väkivaltaa käsiteltiin paljolti yhteisenä ongelmana.

“Negotiating Difference and Belonging: An Ethnographic study of Finns of ‘mixed’ Finnish and African
Parentage”, by Uyi Osazee, University of Tampere
This is an abstract for my ongoing doctoral research, in which I explore how the notion of ‘race’, racial
hierarchies, and racialization influence the everyday ‘practices of belonging’ in multicultural Finland. The
focus is on the ‘racially mixed’ population of Finland - Finns with ‘mixed’ (black) African and (white) Finnish
descents. By ‘practices of belonging’, I examine how the meanings of ‘race’ and racism in Finland, impact
the experiences of the research participants, especially when they express their identities as Finns. I also
consider potential connections to their African parent’s culture and country of origin as well as with the
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African diaspora in general. This is a needed addition to the debates about ‘race’ and its meanings in the
construction and understanding of multiculturalism in Finland.
The key objective is to find out how persons of ‘mixed’ Finnish and African parentage describe themselves
in the Finnish language. I hope to find out if/how the notion of ‘mixed race’ is conceptualized in the Finnish
language, especially by the individuals themselves. The question addressed in the presentation (in English)
will be:
how are the understandings of ‘mixedness’, ‘non-whiteness’, bodily appearances, ‘blackness/whiteness’
‘Africanness’, and ‘Finnishness’, articulated by individuals of ‘mixed’ Finnish-African parentage?
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Sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimus
Koordinaattorit: Sanni Tiitinen (Tampereen yliopisto), Elina Weiste (Helsingin yliopisto)
(sanni.tiitinen(at)uta.fi, elina.weiste(at)helsinki.fi)
“Työryhmän ensisijaisena kiinnostuksen kohteena ovat tarkastelut erilaisista institutionaalisista
vuorovaikutustilanteista terveys- ja hyvinvointipalveluissa. Näissä palveluissa keskeisiä toimintoja voivat
olla muun muassa hoitaminen, kuntouttaminen, ohjaaminen ja tukeminen. Esitelmät voivat käsitellä
erilaisia kohtaamisia asiakkaiden ja ammattilaisten välillä tai vaikkapa ammattilaisten kesken.
Vuorovaikutusta voidaan esitelmissä jäsentää esimerkiksi etnometodologisia tai etnografisia menetelmiä
käyttäen. Esiteltävät työt voivat olla eri vaiheissa, tutkimussuunnitelmasta valmiisiin tuloksiin. Tervetuloa
kaikki aiheesta kiinnostuneet!”

Sessio 1: Vuorovaikutustutkimuksia terveys‐ ja hyvinvointipalveluita tuottavissa instituutioissa
Kuulokojeen käyttö työelämässä. Mitä eri aineistot kertovat kuulonkuntoutujan selviytymisestä.
Koskela, Inka, YTM, tutkija, Työterveyslaitos, inka.koskela@ttl.fi,
Ruusuvuori, Johanna, YTT, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos, johanna.ruusuvuori@ttl.fi
Eriasteiset kuulo-ongelmat koskettavat arviolta 200 000 suomalaista työntekijää. Kuulemisen ongelmat
hankaloittavat toimimista sosiaalisissa tilanteissa ja siten vuorovaikutusta vaativista työtehtävistä
suoriutumista. Tämä voi edelleen aiheuttaa työssä jaksamisen ja työssä pysymisen ongelmia. Kuuloongelmat mielletään usein arkaluonteiseksi asiaksi: kuulemisen ja ymmärtämisen ongelmia on vaikea
erottaa toisistaan, jolloin huonokuuloisuutta voidaan pyrkiä peittelemään erilaisin selviytymisstrategioin.
Kuulo-ongelmat voitaisiin korjata kuulokojekuntoutuksen avulla, mutta parhaimmillaankin vain alle puolet
kuulokojeen saaneista käyttää sitä. Kuulovikaisten työssäolon tukeminen -hankkeessa tutkitaan tilanteita,
joissa huonokuuloiset saavat kuulokojeen käyttöönsä ja pyrkivät selviytymään työssään uuden apuvälineen
kanssa.
Tutkimme kysely-, haastattelu- ja vuorovaikutusaineistojen avulla, miten kuulonkuntoutujan työssä
selviytyminen tulee tutkittavien puheessa ja toiminnassa esiin kuulonkuntoutuspolun eri vaiheissa
keskustelunanalyysia ja joidenkin aineistojen osalta sisällönanalyysia hyväksikäyttäen. Alustavasti näyttää
siltä, että eri aineistoissa kuulonkuntoutujan selviytyminen piirtyy esiin hyvin erilaisena. Esimerkiksi
huolimatta kuntoutujan kyselylomakkeissa mainitsemista koetuista kommunikoinnin tai osallistumisen
vaikeuksista on vuorovaikutusaineistoissa eri yhteyksissä vaikea havaita erityisiä ongelmia.
Vuorovaikutusaineistossa on kuitenkin nähtävissä erilinjaisuutta, mikä nähdäksemme voi kertoa
vetäytymisen käytöstä selviytymisstrategiana. Tässä esityksessä pohditaan mahdollisuuksia yhdistää
erilaisten aineistojen avulla saatuja näkökulmia kuulokojeen käyttäjien työssä selviytymisestä.
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Isän identiteetin rakentaminen lastenneuvolan keskusteluissa
Tiitinen Sanni, YTM, tutkijakoulutettava, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö,
Tampereen yliopisto, sanni.tiitinen@uta.fi
Perhekeskeisyys on yksi lastenneuvolatyötä ohjaavista periaatteista. Tässä esityksessä tarkastelen
perhekeskeisyyttä ja perheenjäsenten tasavertaista asiakkuutta osana vanhempien identiteetin
rakentumista lastenneuvolan terveydenhoitajan ja vanhempien välisessä vuorovaikutuksessa.
Tutkimuksessani analysoin, miten isän identiteettiä rakennetaan lastenneuvolan keskusteluissa ja millaisia
seurauksia keskusteluissa rakennetulla identiteetillä on vanhempien rooleille neuvolan asiakkaina.
Tutkimuksen aineistona on 17 videoitua lastenneuvolan vastaanottoa, joilla ovat läsnä terveydenhoitaja,
äiti, isä ja korkeintaan vuoden ikäinen vauva. Vastaanotoista olen kerännyt sellaiset keskustelujaksot, joissa
puhutaan vauvan hoitamisesta. Tässä esityksessä tarkastelen erityisesti jaksoja, joissa terveydenhoitaja
esittää isälle kysymyksen vauvan hoitamisesta. Analyysimenetelmänä käytän keskustelunanalyysia.
Esittelen analyysin alustavia tuloksia siitä, miten vuorovaikutuksessa rakennetaan isän identiteettiä
suhteessa äitiin tai vauvaan. Esityksessä pohditaan myös isän osallistumista käsittelevien kysymysten
sekventiaalisen paikan merkitystä vuorovaikutukselle.

Alle kuusikuukautisten vauvojen ”vokaalisista” kontribuutioista vuorovaikutuksessa
Mikko Kahri, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos
Esityksessä tarkastelen alle kuusikuukautisten vauvojen kontribuutioita kanssakäymisiin lastenneuvolassa
(jossa ovat läsnä vauvan lisäksi molemmat vanhemmat ja terveydenhoitaja) ja kahdenkeskisessä
fokusoituneessa kanssakäymisessä kotona. Kiinnostukseni kohteena ovat vauvojen ”vokaaliset”
(äänielimillä tuotetut) kontribuutiot ja niitten saama vastaanotto. Tarkastelen vauvojen vuorojen ajoitusta
suhteessa aikuisten puheen vuoronrakenneyksiköihin ja painollisiin tavuihin, sekä sitä, millä tavalla vuoron
ajoitus vaikuttaa sen saamaan vastaanottoon. Alustavien havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että
kaikkein tavallisimpia niin kodin kahdenkeskisessä, fokusoituneessa vuorovaikutuksessa kuin
lastenneuvolakontekstissakin ovat vauvan vokaaliset kontribuutiot, jotka eivät ala minkään jo meneillään
olevan vuoron rakenneyksikön kanssa päällekkäin. Päällekkäinpuhunnassa alkavista vauvan vokaalisista
kontribuutioista merkittävä osa näyttää ajoittuvan suunnilleen samanaikaisiksi ensisijaisten painollisten
tavujen kanssa, ja vokalisaatiot, jotka alkavat selkeästi eriaikaisesti aikuispuheen painollisten tavujen
kanssa, vaikuttavat herkemmin tulevan tulkituiksi ”protestoiviksi”, niiden kiinnittäessä itseensä enemmän
huomiota kuin meneillään olevan puheen prosodisten prominenssien kanssa samantahtisten. Jos nämä
alustavat havainnot saavat lisää empiiristä vahvistusta, voitaisiin päätellä että Sacksin, Schegloffin ja
Jeffersonin (1974) esittämä vuorottelujärjestelmä jäsentää joiltain osin puhutun vuorovaikutuksen lisäksi
myös pre-verbaalisten vauvojen toimintaa vuorovaikutuksessa.
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Puheen musiikilliset piirteet terapiavuorovaikutuksessa - myötä- ja vastaprosodinen toiminta terapeutin
formulatiivisissä vuoroissa
ElinaWeiste , VTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos,
elina.weiste@helsinki.fi
Terapeuttisen allianssin on todettu olevan yksi merkittävimmistä terapian tuloksellisuuteen vaikuttavista
tekeijöistä psykoterapiassa (Horvath 2001). Yksi allianssin keskeisiä elementtejä on empatia (mm.
Greenberg ym. 2001). Empatiaa on käsitteellistetty psykoterapiassa monella eri tavalla ja sitä on tutkittu
paljon myös vuorovaikutustutkijoiden piirissä. Kuitenkin on edelleen jokseenkin epäselvää, miten empatiaa
psykoterapiavuorovaikutuksessa osoitetaan ja mikä on erityisesti non-verbaalin viestinnän, kuten puheen
prosodisten piirteiden osuus siinä. Esitykseni käsittelee terapeutin ja potilaan puheen musiikillisia
(prosodiallisia) piirteitä sellaisissa formulatiivisissä vuoroissa, joissa terapeutti uudelleen muotoilee potilaan
aiemman vuoron tai tietyn osan siitä. Esittelen sekventiaalisen paikkansa ja leksikaalisten piirteidensä
mukaan kahden tyyppisiä formulaatioita: 1) potilaan kokemuksellista kerrontaa vastaanottavia, jotka ovat
leksikaaliselta muotoilultaan ymmärrystä osoittavia ja potilaan vahvistusta hakevia sekä 2) potilaan
haitallisia uskomuksia haastavia, jotka hakevat potilaan erimielisyyttä. Esityksessä käsitellään näiden
erityyppisten formulaatioiden prosodista tuottamista Stevanovichin ja Kahrin (2011) myötä ja
vastatoimijuuden käsitteiden avulla. Pyrin osoittamaan, kuinka leksikaaliselta muotoilultaan
samantyyppinen formulaatio voi tuottaa vaikutelman haastavuudesta tai empaattisesta ymmärryksen
osoittamisesta riippuen siitä, kuinka se prosodiallisesti tuotetaan.
Esitykseni pohjautuu aineistoon 40 ääninauhoitetusta psykoanalyyttisestä sekä kognitiiviskonstruktiivisesta
terapiaistunnosta kahden terapeutin ja neljän eri potilaan kesken. Aineiston analyysissä on käytetty
keskusteluanalyyttistä tutkimusmenetelmää.
Lähteet
Greenberg, L.S. & Elliot, R. & Watson, J.C. & Bohart, A.C. (2001): Empathy. Psychotherapy 38 (4), 380-384.
Horvath, A.O. (2001): The Alliance. Psychotherapy 38 (4), 365-372.
Stevanovic, M. & Kahri, M. (2011): Puheen musiikilliset piirteet ja sosiaalinen toiminta: Kohti prosodian
sosiologiaa.
Sosiologia 48 (4): 285-308.

Sessio 2: Vuorovaikutustutkimuksia erilaisissa konteksteissa
Ehdotuksesta yhteiseen päätökseen
Stevanovic, Melisa, MuM, tohtorikoulutettava,, Helsingin yliopisto, melisa.stevanovic@helsinki.fi
Niin arkiset kuin institutionaalisetkin vuorovaikutustilanteet sisältävät paljon yhteistä päätöksentekoa.
Jokaista yhteistä päätöstä edeltää kuitenkin aina jonkinlainen päätettävää asiaa koskeva ehdotus. Tällainen
ehdotus ei ole vielä itse päätös, vaan vuorovaikutuksessa on tapahduttava jotakin, ennen kuin yhteisen
päätöksen voi todella sanoa syntyneen. Tässä esityksessä tarkastelen niitä vuorovaikutuksellisia keinoja,
joiden avulla tällainen muutos saadaan aikaan. Aineistoni koostuu videotallennetuista
työpaikkapalavereista (n=15, yhteensä 10 h), joissa kahden eri ammattikunnan edustajat keskustelevat
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tulevista yhteisistä työtehtävistään ja päättävät niiden yksityiskohdista. Aineisto sisältää noin 300
ehdotussekvenssiä. Tutkimukseni teoreettisena ja metodologisena lähtökohtana on keskustelunanalyysi.
Ehdotuksella alkavien sekvenssien lopputulosta tarkastellessani olen kysynyt, johtaako sekvenssi todella
päätökseen ja rakennetaanko syntyvä päätös ”aidosti” yhteiseksi päätökseksi? Näiden kysymysten valossa
ehdotussekvenssit johtavat kolmenlaisiin lopputuloksiin: (1) yhteisiin päätöksiin, (2) ”ei-päätöksiin” ja (3)
yhden osapuolen yksin tekemiin päätöksiin. Esityksessäni havainnollistan, kuinka yhteisen päätöksen
syntymiseen liittyy säännönmukaisesti neljä komponenttia, joiden tuottaminen on pitkälti ehdotuksen
vastaanottajan vastuulla. Nämä ovat:
• pääsyn ilmaiseminen/luominen
• samanmielisyyden osoittaminen
• toimintaan sitoutuminen
• päätöksen vahvistaminen
Lisäksi osoitan, että kaksi muuta ehdotussekvenssien lopputulosta—”ei-päätökset” ja yhden osapuolen
yksin tekemät päätökset—ovat suoraa seurausta joidenkin mainittujen komponenttien poisjättämisestä
vastaanottajan toimesta. Esittämäni havainnot lisäävät ymmärrystämme niistä hienovaraisista
mekanismeista, joiden avulla ehdotuksia hyväksytään ja torjutaan erilaisissa yhteisissä
päätöksentekotilanteissa, sekä tavoista, joilla ihmiset neuvottelevat oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
osallistua päätöksentekoprosesseihin.

Reaktioajan mittaus ihmisen ja koneen välisenä vuorovaikutustapahtumana
Simonen Mika, YTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, mika.simonen@helsinki.fi
Esityksessä pohditaan keskustelunanalyyttisen käsitteistön sopivuutta koneen ylläpitämän
vuoronvaihtojäsennyksen tarkasteluun. Lähtökohtana on Schegloffin (1968) tulkinta keinoista, joilla
haetaan huomiota (”attention getting device”). Näihin keinoihin kuuluvat mekaaniset laitteet, kuten
puhelimen sointi summon-answer -sekvenssissä. Esityksessä reaktioajan mittauslaitteen valoärsykettä
kohdellaan puhelimen ääniärsykkeen asemasta responssia hakevana toimintona. Esityksen tavoitteena on
tuottaa tietoa mittaustilanteen vuorovaikutuksen sekventiaalisesta jäsentymisestä. Aineistona on 68-78 –
vuotiaiden henkilöiden reaktioajan mittauksia Helsinki Birth Cohort Studystä (n=8760). Reaktioajan mittaus
koostuu kahdestatoista peräkkäisestä valoärsykkeestä, joihin tutkittava reagoi mahdollisimman nopeasti.
Tutkittava odottaa valoärsykkeen, punaisen valon, syttymistä pitämällä kontrollipainiketta pohjassa. Valon
syttyessä hän siirtää sormensa mahdollisimman nopeasti toiselle painikkeelle. Testissä reaktioaika on viive,
joka syntyy valon syttymiseen ja sormen nousemiseen kuluvasta ajasta. Liikeaika syntyy sormen
liikkumisesta ja toisen painikkeen painamisesta. Reaktioajan mittausta edeltää mittausta valvovan
työntekijän ohjeistus.
Alustavasti näyttää siltä, että työntekijän ohjeistuksessa muodostetaan konditionaalinen relevanssi
koskemaan 12 mittauksen kokonaisuutta. Jokainen mittaus koostuu eräänlaisista etu- ja jälkijäsenistä:
etujäsen on ”valon syttyminen” ja jälkijäsen on ”käden liike”. Etujäsenen reagointiin kuluvaa aikaa voi
kuvata viiveellä (gap). Koska kyseessä on koneen tuottama rytmi, ennen etujäsentä (valon syttymistä) ei ole
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sallittua tuottaa jälkijäsentä eli nostaa sormea ja painaa toista painiketta. Sormen nostaminen ennen valon
syttymistä sotkee koneen tarjoaman jäsennyksen.
Lähde
Schegloff, E. A. (1968) Sequencing in Conversational Openings. American Anthropologist, vol. 70, 10751095.

Kertomukset ja psykofysiologia
Liisa Voutilainen¹, Pentti Henttonen¹, Mikko Kahri¹, Maari Kivioja¹, Maria-Elisa Salonsaari¹, Ulla Karvonen¹,
Mikko Sams², Niklas Ravaja¹, Anssi Peräkylä¹
¹ Helsingin Yliopisto ² Aalto Yliopisto
Tutkimme tunteiden vuorovaikutuksellista säätelyä yhdistämällä keskustelunanalyyttisen menetelmän
psykofysiologisiin mittauksiin ja kvantitatiiviseen analyysiin. Tutkimuksen aineistona on 21 nauhoitettua
keskustelua, joissa kaksi toisilleen tuntematonta opiskelijaa keskustelee oman elämänsä iloisista ja
surullisista tapahtumista. Keskustelun aikana rekisteröidyt fysiologiset signaalit ovat sydämen lyöntitiheys,
ihon sähkönjohtavuus, hengitystaajuus, kasvolihasten elektromyografia (kasvolihasaktiviteetti) ja kehon
liikemäärä. Näillä mittareilla saadaan tietoa keskustelijoiden tunnevalenssista (positiivinen vs. negatiivinen)
ja vireystilasta (arousal). Ensimmäiset analyysit liittyvät kertomuksen rakentamiseen ja vastaanottoon.
Alustavien analyysien mukaan osanottajien psykofysiologisten reaktioiden välinen välitön yhteys on
erilainen valenssiltaan erilaisissa kertomuksissa sekä muuttuu kertomuksen edetessä johdannosta
huippukohtaan.
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Taiden arjessa ja taiteilijan arki
Koordinaattorit: Dosentti Pia Houni, Työterveyslaitos, Helsinki ja Dosentti Sari Karttunen,
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE, Helsinki
(pia.houni(at)ttl.fi, sari.karttunen(at)cupore.fi)
”Taide kytkeytyy usein juhlaan ja edustaa jotain rutiinista poikkeavaa, mutta se on myös kiinteä osa arjen
toimintakytköksiä, jopa niin, ettemme välttämättä edes huomaa sitä. Taide on tiloja ja paikkoja, joissa
elämme ja liikumme; se on väreissä, äänissä, muodoissa ja pinnoissa, jotka ympäröivät meitä.
Viime vuosina on keskusteltu taiteen hyvinvointia tuottavasta vaikutuksesta ja sitä edistämään on
rakennettu toimintaohjelmia. Taiteen toimintakenttä yhteiskunnassa on laajentunut kohti erilaisia
soveltavan taiteen muotoja. Taidetta käytetään eheyttämään ja vahvistamaan ihmisiä ja yhteisöjä, koska
sen kautta muodostuu arkeemme tunne-elämän kokemuksia ja älyllisiä oivalluksia.
Taiteentekijöiden hyvinvoinnista on myös alettu puhua entistä enemmän. Nykytaiteilijat elävät monien
haasteiden edessä ja onnistuneen työuran rakentaminen vaatii pitkiä päiviä ja kurinalaisuutta.
Kulttuurilaitoksissa työskentelevillä taiteilijoilla kilpailu kovenee ja työtahti kiristyy. Itsensä työllistävät
taiteilijat puolestaan ovat oman onnensa nojassa työhyvinvointinsa ja sosiaaliturvansa suhteen. ”

Rautiainen, Pauli, FM, HM, tohtorikoulutettava, oikeustieteen
valtakunnallinen tutkijakoulu OMM, pauli.rautiainen@helsinki.fi
”Taiteilijan asema”-keskustelu: erityisyyden huomioimista vai yhdenvertaisuuden toteuttamista
Suomalaisessa taiteilijapolitiikassa on puhuttu vuosikaudet ”taiteilijan aseman” korjaamisesta. Keskustelua
on käytännössä käyty hyvin samantyyppisistä sosiaaliturva-, vero- ja apurahapoliittisista teemoista lähes
yhtäjaksoisesti siitä lähtien, kun tuo taidepoliittisesti erittäin vahvasti latautunut "taiteilijan aseman" käsite
1970-luvun alussa lanseerattiin taidepolitiikkaan.
Alustuksessani hahmottelen sitä, kuinka ”taiteilijan asema” keskustelun taustalla voi nähdä kaksi keskenään
ristiriitaista tavoitetta: toisaalta vaaditaan taiteilijuuden erityisyyden (mm. taiteellisen työn erityisen
toimintalogiikan) tunnustamista ja toisaalta vaaditaan taiteilijoiden yhdenvertaista kohtelua suhteessa
muihin työntekijäryhmiin. Liitän tämän keskustelun mannereurooppalaiseen taiteilijoiden
toimeentuloturvaa koskevaan keskusteluun kuvaamalla belgialaisten oikeustieteilijöiden Frank Hendrickxin
ja Jozef Van Langendonckin käymää keskustelua taiteilijoiden toimeentuloturvan järjestämisen
oikeudellisista peruskysymyksistä. Pyrin myös hakemaan linkkejä "taiteen erityisestä taloudesta" käytyyn
keskusteluun, joka on välittynyt viimeakoina suomalaiseen taidepoliittiseen tutkimukseen etenkin
hollantilaisen kulttuurintaloustieteilijän Hans Abbingin kirjoitusten kautta.
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Pia Houni, TeT, dosentti, Työterveyslaitos, Muuttuva työelämä, pia.houni@ttl.fi
Taiteilijan hyvinvointi muuttuvassa taidetyössä
Esittelen puheenvuorossani alkuvaiheessa olevaa tutkimushankettani, jossa pohditaan taiteilijan työhön ja
ammattikuvaan liittyviä muutoksia hyvinvointinäkökulmasta. Olen tutkimuksen projektipäällikkö, mutta
hankkeessa työskentelee lisäksi monitieteinen tutkijaryhmä. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto ja
Työterveyslaitos. Tutkimuksen taidealat ovat teatterityö, kirjallisuus ja kuvataide. Näiden alojen taiteilijoita
tavoitetaan alan ammattiliittojen kautta. Tutkimusaineisto edustaa pääasiassa ammattitaiteilijoita.
Tutkimusaineistoja kerätään kevään 2012 aikana kyselylomakkeella, yksilö- ja ryhmähaastatteluilla, sekä
etnografisella osallistuvalla havainnoinnilla. Tutkimushanke päättyy vuoden 2013 lopussa.
Taiteilijoiden lukumäärä on kasvanut aina 1960-luvulta lähtien. Ammattitaiteilijoiden työpolkua ovat
vahvistaneet systemaattisen koulutuksen kehittäminen, apurahajärjestelmä, ammattiliittojen työ,
työtehtävien monimuotoistuminen, kansainvälisyys jne. Samanaikaisesti työn sisältöön liittyvissä seikoissa
on tapahtunut useita muutoksia. Muutokset ovat taidealakohtaisia, mutta niillä on monia yhteisiä piirteitä.
Kasvanut julkisuuden vaikutus työhön on yksi yhteinen nimittäjä. Tekijöiden määrän lisääntyminen on
kasvattanut kilpailua ja se on muokannut vaatimuksia itsensä markkinoimiseen. Taidealoilla myös tekniikan
ja teknologian vaikutukset heijastuvat arjen työtehtäviin. Kaikilla taidealoilla ammattikuvan muutoksiin
viittaavia signaaleja ovat oman koulutusammatin ylittävät työtehtävät, yhteistyöprojektien lisääntyminen
yksilöllisen tekemisen lisäksi, aktiivisuus verkostoissa, sosiaalisen median välittyneisyys työn osana,
kansainvälisyys jne. Kysyn tässä tutkimuksessa, mitä kaikkia tietoja ja taitoa taiteilijoiden täytyy hallita
toteuttaakseen onnistunutta työpolkua? Mistä tekijöistä koostuu onnistunut työn arki? Käytän
avainkäsitteenä omaehtoinen kurinalaisuus –termiä kuvaamaan työhön kytkeytyvää henkilökohtaisen
voiman käyttöä. Tarkastelen käsitettä tarkemmin puheenvuorossani.
Käsittelen puheenvuorossani taiteilijoiden hyvinvointia kysymyksenä niistä haasteista, joita tekijät saattavat
kohdata työssään. Hyvinvoinnin haasteena voivat olla työturvallisuuteen liittyvät kysymykset
(onnettomuusriskit), kuten myös erilaiset terveyttä uhkaavat tekijät (esim. Kemialliset aineet). Sosiaaliset
haasteet voivat liittyä kysymykseen työyhteisön ja tilan vaikutuksesta työhön, kuten myös taloudelliseen
toimeentuloon liittyvät kysymykset. Henkilökohtaiset haasteet voivat olla työnsaantiin, luovuuteen, ajan
käyttöön ja muihin mentaalisiin prosesseihin liittyviä kysymyksiä. On huomioita, että monet taiteilijat eivät
kuulu työterveyshuollon piiriin. Terveyskeskuksessa taiteilijoiden ammattiin liittyviä erityiskysymyksiä ei
välttämättä osata tunnistaa.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – Taidetoiminnan ohjaamisen ammattitaidon vaatimukset
Huhtinen-Hildén Laura, MuM, musiikkiterapeutti, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
laura.huhtinen-hilden@metropolia.fi
Lisääntynyt kiinnostus taiteen hyvinvointivaikutuksia kohtaan on saanut aikaan paljon positiivisia kokeiluja
ja lisännyt erilaista taidetoimintaa maassamme. Kuitenkin taidetoiminnassa näyttäytyvät keskeisimpänä
hyvinvoinnin lisääjänä usein yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallinen itseilmaisu, jotka eivät synny
ryhmätoiminnassa ilman ammattitaitoista oppimis- tai vuorovaikutustilanteen fasilitointia. Tämä johtaa
siihen, että on syytä pohtia sitä, millaista asiantuntijuutta tarvitaan työskenneltäessä taiteen
hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseksi.
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Väitöskirjatutkimukseni lähtökohtana on ollut lisätä ymmärrystä musiikin opettajaksi oppimisesta,
koulutuksen mahdollisuuksista tukea tätä oppimisprosessia ja tulevaisuuden musiikkipedagogin
asiantuntijuuden nykyistä laajemmasta hyödyntämisestä työelämässä. Tutkimus antaa myös aihetta
laajempaan pohdintaan siitä, mitä oikeastaan tarkoitamme puhuessamme musiikin opettamisesta tai
taiteen soveltavasta käytöstä.
Tutkimus käsittelee musiikin opettamiseen liittyvän ammattitaidon ja asiantuntijuuden rakentumista
musiikkipedagogiksi opiskeltaessa. Olen tutkinut opiskelijoiden merkittäviä pedagogisen oivalluksen hetkiä
tai tärkeitä oppimiskokemuksia kerronnallisia haastatteluja analysoimalla. Tutkimuksessa on haastateltu
kymmentä musiikkipedagogiopiskelijaa, joiden koulutus on ollut kehittämisen kohteena uudenlaisten
oppimisympäristöjen, oppimisen tukemiseen tähtäävien käytänteiden ja laaja-alaisen ammatillisen
näkökulman rakentumisen suhteen. Opiskelijoiden merkityksellisten oppimiskokemusten kerronnallisten
haastattelujen analysoinnissa olen sovelleltanut Juha Perttulan muokkaamaa fenomenologisen psykologian
analyysimenetelmää. Tämän lisäksi tutkimuksessa on toimintatutkimuksellinen sivuteema, jonka tuomaa
informaatiota koulutuksen kehittämisestä peilataan kokemuksen tutkimuksesta saatuihin tuloksiin.
Tutkimuksen tulokset tuovat esiin erilaisissa toimintaympäristöissä sovellettavan musiikkipedagogiikan
asiantuntijuuden syntymisen keskeisiä elementtejä ja ammattitaidon osa-alueita sekä auttavat
ymmärtämään paitsi oppijalähtöisen taidetyöskentelyn ohjaamisen asiantuntijuutta myös hyvinvoinnin
lisäämiseen tähtäävän taidelähtöisen työskentelyn vaatimaa ammattitaitoa ja sen merkitystä.

Taiteesta hyvinvointia, mutta kenelle? Kokemuksia kolmesta näkökulmasta,
miten kehittämistyötä ollaan tehty.
Tomi Kuusimäki, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuvataide Kankaanpää
Senioritaideakatemiasta kohti kulttuurin – ja hyvinvoinnin vertaisryhmämentorointia.
Senioritaideakatemiasta kohti kulttuurin‐ ja hyvinvoinnin vertaisryhmämentorointia on Satakunnan
ammattikorkeakoulun toteuttama selvitys liittyen kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelmaan. Selvityksen
perusajatuksena oli pohtia muun muassa sitä, onko taiteen‐ ja kulttuurin tuottaja itse hyvinvoiva ja kykenev
äinen jakamaan muille kulttuurista hyvinvointia. Taiteen‐ ja kulttuurintekijän hyvinvointi ja työssäjaksamin
en on riippuvainen omasta ammattitaidon päivittämisestä sekä riittävästä tukiverkostosta.
Sata lämmintä sydäntä
Toiminnan tavoitteena oli luoda toimintakonsepti, joka lisää hyvinvointia, luovuutta ja kommunikaatiota po
hjoissatakuntalaisissa yksityisissä sekä julkisissa hoitoalan organisaatioissa sekä kannustaa hoitosektoria hy
ödyntämään paremmin työntekijöiden sekä asiakkaiden luovaa kapasiteettia, omaa toimintaympäristöään
parannettaessa.
Kolmio-hankkeen takana Kuvataide- ja musiikkiala hyvinvointipalveluiden tuottajina esiselvitys
Suomen Taiteilijaseuran, Suomen Säveltäjien ja Satakunnan
ammattikorkeakoulun toteuttama esiselvitys nosti esiin kulttuurista hyvinvointia teeman alla toteutettujen
kehittämishankkeiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Jotta hyvinvointipalveluala voi toimia nykyistä teho
kkaammin, laajemmin ja kattavammin ja jotta alalle syntyy ammattimaista osaamista, tarvitaan välittäjätoi
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mintaa. Sen tehtävänä on auttaa sillan
rakentamisessa taiteilijoiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välille. Tällä hetkellä yksittäiset tuott
ajat, jotka sinänsä olisivat potentiaalisia välittäjiä, ovat hyvinvointialan osaamisen suhteen vastaavassa tilan
teessa kuin taiteilijat,
heiltä puuttuu olennaista tietoa ja koulutusta sosiaali‐ ja terveysalan käytännöistä ja potilastyöstä. Ennen k
uin voidaan olettaa, että kuvataiteen ja musiikin aloille lähtee kasvamaan hyvinvointipalvelujen tuottamise
en erikoistunutta toimintaa, on moniammatillisesti päästävä tasolle, jossa ammattihenkilöiden toimenkuvat
, koulutus ja verkostot vastaavat hyvinvointialan tarpeita.

Paula Karhunen, tutkija, Taiteen keskustoimikunta, paula.karhunen@minedu.fi
Taide monikulttuurisuutta palvelemaan?
Vuonna 2009 opetusministeriö osoitti taiteen keskustoimikunnalle monikulttuurisuutta edistäviin
taidehankkeisiin 100 000 euron määrärahan. Taiteen keskustoimikunta päätti määrärahan tarkemmasta
käyttötarkoituksesta ja apurahojen hakemisesta sekä asetti tarkoitusta varten monikulttuurisuusjaoston.
Tukimuodon tullessa haettavaksi käynnistyi vilkas keskustelu siitä, tarvitaanko erillistä tukimuotoa ns.
Monikulttuurisiin hankkeisiin. Toisaalta uutta tukimuotoa tervehditiin tyydytyksellä, sillä “vihdoinkin”
maahanmuuttja- ja vähemmistötaiteilijat otettaisiin huomioon taidepolitiikassa. Toisaalta monissa
puheenvuoroissa pohdittiin sitä, onko erillinen tukimuoto oikea tapa tukea vähemmistöjä ja
maahanmuuttajia vai lisääkö se pikemmin taiteilijaryhmien välistä erottelua.
Tarkastelen esityksessäni edellä mainittua monikulttuurisuusapurahaa ja pohdin muun muassa sitä, mitä
sisällöllisesti uutta kyseinen tukimuoto on tuonut tai tuomassa suomalaisen taiteen kentälle. Onko se
synnyttänyt “monikulttuurisia” taideprojekteja ja millaisia nämä ovat, miten monikulttuurisuus tätä kautta
määärittyy? Niin ikään esiin nousevat kysymykset siitä, vaikuttaako tukimuoto taiteen sisältöön ja
korostavatko tämän tyyppiset tukumuodot taiteen välinearvoa sen itseisarvon kustannuksella. Käyn
esityksessäni läpi monikulttuurisuusapurahan perusteita ja siihen liittyvää keskustelua sekä apurahan
hakijoita ja saajia muun muuassa taiteenalan, asuinpaikan, iän ja taiteellisen toiminnan näkökulmasta.
Esitykseni perustuu meneillään olevaan tutkimukseeni maahanmuuttajataiteilijoiden asemasta valtion
taidetukijärjestelmässä. Keskeisen tutkimuksessa käytetyn lähdeaineiston muodostaa taiteen
keskustoimikunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen apuraharekisteri, joka sisältää tietoa kaikesta
harkinnanvaraisina apurahoina tai avustuksina myönnetyistä tuesta.

Pia Feinik, FM (kulttuuripolitiikka), Projektikoordinaattori Ohjauskulma –hanke , pia.feinik@gmail.com
Taiteen moniottelijat
Pro gradu –tutkimukseni; Taiteen moniottelijat -tavoitteena oli selvittää minkälaisena suomalaiset
ammattitaiteilijat näkevät työnkuvansa muodostuvan tulevaisuudessa, ja millä tavoin he asennoituvat
liiketoimintaosaamiseen ja managerointiin. Tutkimus arvioi vastaajien halukkuutta oman professionsa
kehittämiseen ja monipuolistamiseen, sekä yleistä taiteilijoiden keskuudessa vallitsevaa asenneilmapiiriä
taideyrittäjyyttä ja taidemanagerointia kohtaan. Tuloksista on mahdollista nähdä minkälaisena taiteilijuus
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näyttäytyy taiteilijoille itselleen tänä päivänä ja minkälaisia toimintoja ja osaamisalueita taiteilijat
nykyisellään liittävät omaan professioonsa ja arkeensa.
Merkittävin este taiteilijoiden profession monialaistumiselle ja sitä kautta riittävän toimeentulon saamiselle
on myyttiseen taiteilijaideologiaan perustuva markkinaorientoituneisuuden vastustus. Erityisesti
ammattikunnan nuorimmat ja vähäisintä koulutusta omaavat taiteilijat suhtautuvat kielteisesti sekä omaan
liiketoimintaosaamisen hallintaan että managerointipalveluihin. Myös käsitys siitä, minkälaisista osaalueista ja painotuksista taiteilijoiden työnkuva koostuu, näyttäytyy epärealistisena. Saatujen tulosten
mukaan kuvataiteilijoiden koulutuksessa painotus on edelleen karismaideologian korostamisessa.
Taiteilijoiden kielteiset asenteet markkinaorientuneisuutta ja yrittäjyyttä kohtaan kuitenkin lientyvät
nopeasti arkirealismin, ja sitä seuraavan monialaistumisen myötä. Taiteilijoiden monialaistuminen onkin
luonnollinen keino erottautua muista taiteilijoista ja löytää uusia väyliä toimeentulon hankkimiselle.
Monialaistumisen kääntöpuoli on kuitenkin taiteilijoiden arjen sirpaloituminen ja yhä laajempien
osaamisalueiden hallinnan haasteet.
Vaikka taiteilijoiden arki vaatii nykyisin hyvin monenlaisten osa-alueiden samanaikaista hallintaa, taiteilijat
eivät automaattisesti koe sirpaleisuutta varsinaista taiteellista työskentelyä hankaloittavana tai estävänä
toimintana. Päinvastoin monet kyselyyn vastanneista nostivat esiin kokemuksensa jonka mukaan
taiteellisen työskentelyn ulkopuolinen toiminta toimii itseasiassa eräänlaisena ideapankkina. Monien
vastaajien mukaan juuri taiteen ulkopuoliset työt ja ”tavallisen ihmisen arki” mahdollistavat toimeentulon
lisäksi yhteiskuntaan soluttautuneen tarkkailijan aseman, josta varsinaisessa taiteellisessa työskentelyssä
on verratonta ammentaa. Tästä näkökulmasta monet jopa kyseenalaistivat "pelkästään työhuoneella"
toimivien taiteilijoiden työskentelyä, joka kuitenkin on historiallisesti nähty taiteilijan työn ideaalisimpana
toteutumisena.
Usean osaamiskentän samanaikainen hallinta vaatii taiteiljalta kurinalaisuutta ja pitkiä työpäiviä, joka
puolestaan lisää paineita työssäjaksamiseen. Ohjauskulma on satakuntalainen hanke jonka tavoitteena on
taide- ja kulttuurialan koulutuksen ja työelämän välisen eron pienentäminen, sekä taiteilijoiden
syrjäytymisen ehkäiseminen. Ohjauskulma auttaa Satakuntalaisia taide- ja kulttuurialalle valmistuneita
laajentamaan työllistymismahdollisuuksiaan ja kehittämään työllisyyttä tukevia projekteja ja tukee
hankkeessa mukana olevien taiteilijoiden työssä jaksamista.

Sari Karttunen (YTT, dos.), Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore),
sari.karttunen@cupore.fi
Välitysportaan määrittely kuvataidetuotannon muuttuessa
Alustukseni liittyy viime vuonna aloittamaani tutkimukseen, joka koskee visuaalisen alan välitysportaan
kehitystä Suomessa. Tutkimus kohdistuu nykytaiteen kenttään, ja siinä tarkastellaan kuraattorien,
tuottajien, managerien, manageri-galleristien, konsulttien ja agenttien tehtävänkuvia ja työnjakoa.
Luonnostelen esityksessäni teoriakirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten, lehtikirjoitusten ja
nettiaineiston sekä informanttihaastatteluiden pohjalta alustavaa käsitystä kuvataidemaailman rakenteista
ja toiminnasta välitysportaan tutkimusta varten. Pyrin osoittamaan, että taidesosiologian käsitys
kuvataiteen tuotantotavasta on osin vanhentunut ja tarjoaa puutteellisen lähtökohdan tutkimukselle.
Kuvataide ei ole kollektiivista tuotantoa enää vain siinä merkityksessä, että taiteilijan ohella siinä tarvitaan
115

monenlaisia avustavia henkilöitä. Tänä päivänä monet kuvataiteilijat tekevät työtään vaihtuvissa
projektiryhmissä, joissa mm. kuraattorit kiistävät heidän statustaan keskeisenä ydintuottajana. Tuotanto,
välitys ja vastaanotto ovat myös kuvataiteessa toisiinsa limittyneitä ja päällekkäisiä toimintoja.
Kuvataideteoksia ei ole syytä käsittää tavaroiksi, joita levitetään katsojille ja ostajille erilaisia kanavia pitkin,
vaan pikemmin immateriaalisiksi tuotteiksi, joiden merkityksen viimeistelyyn osallistuvat niin välittäjät kuin
yleisökin. Problematisoin esityksessäni näiden ajatusten pohjalta välitysportaan määrittelyä
kuvataidekentän tutkimuksessa.

Esittävän taiteen vapaan kentän ryhmät
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore, Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen
Tutkimus koskee teatterin (ml. esitys- ja performanssitaide), tanssin ja sirkuksen vapaan kentän ryhmien
toimintalogiikoita ja toiminnan laajuutta pääkaupunkiseudulla vuosina 2009–2010. Lisäksi tutkimuksessa
selvitetään julkisen tuen laajuutta vapaan kentän projekteissa sekä vapaalla kentällä toimivien ryhmien
muodostumista. Vapaan kentän ryhmällä tarkoitetaan ryhmiä, jotka eivät saa valtionosuuslainsäädännön
mukaista valtionosuutta. Myös projektikohtaiset työryhmät ovat mukana.
Tutkimuskysymykset ovat:
1. Millaiseksi suomalainen vapaa kenttä on esittävän taiteen aloilla muodostunut
2. millaisia toimintalogiikoita sillä toimivilla ryhmillä on
3. mikä on vapaan kentän ryhmien esitystuotannon volyymi
Tutkimuksesta selviää, että vapaan kentän produktioiden määrä pääkaupunkiseudulla on teatteriryhmien
osalta suunnilleen yhtä suuri kuin alueella sijaitsevissa VOS-teattereissa. Tanssitaiteen osalta vapaa kenttä
tuottaa moninkertaisen määrän produktioita verrattuna valtionosuutta saaviin ryhmiin.
Vapaan kentän ryhmät eivät yleensä pysty tarjoamaan pysyviä työsuhteita, vaikka ne saisivat
harkinnanvaraista toiminta-avustusta. Vapaan kentän produktioiden työryhmissä työskennelleistä
henkilöistä (esiintyjät ja taiteelliset suunnittelijat yhteensä) vain noin kolmannes oli kahden vuoden aikana
useammassa kuin yhdessä produktiossa mukana. Taiteilijat ovat mahdollisesti työllistyneet vapaan kentän
ulkopuolella tai muissa töissä, joita ei tämän tutkimuksen puitteissa ole otettu huomioon.
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Terveyssosiologia
Koordinaattorit: Markku Myllykangas ja Ossi Rahkonen
(markku.myllykangas@uef.fi, ossi.rahkonen(at)helsinki.fi)
“Terveyssosiologian ryhmässä tarkastellaan terveyteen ja sairauteen liittyviä kysymyksiä erilaisista
teoreettisista näkökulmista ja menetelmällisistä lähestymistavoista. Työryhmään ovat
tervetulleita kaikenlaiset terveyteen ja sairauteen liittyvät tutkimukset, alkuvaiheessa olevat
tutkimussuunnitelmat ja valmiiden tutkimusten esittelyt.”

Mielenterveyslääkityksen yleisyys ennen ja jälkeen avioeron: rekisteritutkimus laajassa
suomalaiskohortissa
Metsä-Simola, Niina, VTM, tohtorikoulutettava & Martikainen, Pekka, professori, Helsingin yliopisto,
sosiaalitieteiden laitos , niina.metsa-simola@helsinki.fi
Johdanto: Vaikka avioerot ovat yleistyneet, eronneiden mielenterveys on naimisissa olevia huonompi.
Tutkimme mielenterveyslääkityksen yleisyyttä viiden eroa edeltävän ja viiden sitä seuraavan vuoden aikana
sekä tähän yhteyteen vaikuttavia sosio-demografisia tekijöitä.
Aineisto ja menetelmät: Rekisteriotoksemme kattaa 184518 naimisissa olevaa, 25–64-vuotiasta
suomalaista, joista 29581 eroaa 1995–2003. Jaamme ajan ennen ja jälkeen eron kolmen kuukauden
jaksoihin, ja tarkastelemme mielenterveyslääkkeitä (ATC-koodit N05 ja N06, ei NO6D) ostaneiden osuutta
kunkin jakson aikana.
Tulokset: Jo 2-5 vuotta ennen eroa miesten riskisuhde lääkkeiden käytölle on 1.53 ja naisten 1.35-kertainen
verrattuna avioliitossa pysyviin. Lääkityksen yleistyminen kiihtyy kaksi vuotta ennen eroa vuosittaisen
kasvun ollessa miehillä 34 ja naisilla 32 prosenttia. Kasvu taittuu puoli vuotta ennen eroa, ja seuraavan
vuoden aikana lääkityksen yleisyys alenee miehillä 17 ja naisilla 15 prosenttia. Tämän jälkeen muutosta ei
juuri tapahdu. Masennuslääkkeiden käytössä muutokset ovat suurimpia. Myös työssä olo, korkea koulutus
tai tulotaso, omistusasuminen sekä kotona asuvat lapset lisäävät eron suhteellista vaikutusta. Sen sijaan
nämä tekijät eivät juuri välitä siviilisäätyjen välistä eroa mielenterveydessä.
Pohdinta: Avioero vaikuttaa mielenterveyslääkityksen yleisyyteen erityisesti kahden eroa edeltävän ja
yhden sitä seuraavan vuoden aikana, avioeroa edeltävän ajan ollessa mielenterveyden kehityksen kannalta
keskeisempi. Vaikka sosioekonomiset tekijät vaikuttavat eroon sopeutumiseen, taloudellinen huono-osuus
ei näytä aiheuttavan eronneiden huonompaa mielenterveyttä.

117

Trajectories in antidepressant medication before and after retirement: the contribution of
sociodemographic factors
Leinonen, Taina, M.Soc.Sc., researcher, Department of Social Research, University of Helsinki & Lahelma,
Eero & Martikainen, Pekka, taina.leinonen@helsinki.fi
Background: The association between retirement and mental health is expected to depend on
sociodemographic factors, but such associations lack empirical evidence. We examined antidepressant
medication around retirement by age, gender, living arrangements, and social class.
Methods: Nationally representative register data from Finland was analysed using linear regression analysis
to calculate changes in antidepressant medication 7.5 years before and after disability (N=42,937) and oldage (N=19,877) retirement in 1997–2007 by sociodemographic factors.
Results: No changes in antidepressant medication were observed around old-age retirement and this was
independent from sociodemographic factors. After a slight initial increase antidepressant medication
increased substantially 0-1.5 years before disability retirement, after which it decreased markedly
particularly during the first three years finally reaching almost initial preretirement levels. These effects
were less pronounced in somatic causes of retirement where the overall level of medication was lower. Age
was the strongest modifying factor in both retirement due to depression and somatic causes with stronger
increase and smaller decrease in antidepressant medication among younger age groups. The
postretirement decrease was also somewhat stronger among men, those in higher social classes and those
living with a spouse in retirement due to depression. In somatic causes the preretirement increase was
stronger among those in upper social classes.
Conclusion: Prevention and rehabilitation regarding mental health problems and associated work disability
should focus particularly on young adults among whom the strong escalation of antidepressant medication
leading to disability retirement and small improvement after the transition signifies long periods of
morbidity and premature retirement.

Onko masennuslääkkeiden lisääntynyt käyttö johtanut itsemurhien vähenemiseen Suomessa?
Moustgaard, Heta, VTM, tohtorikoulutettava, väestöntutkimuksen yksikkö, sosiologian oppiaine,
sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto & Joutsenniemi, Kaisla, THL & Martikainen, Pekka,
väestöntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto & Myrskylä, Mikko, Max Planck Institute for
Demographic Research , heta.moustgaard@helsinki.f
Johdanto: Itsemurhakuolleisuus on laskenut useissa maissa samanaikaisesti masennuslääkkeiden käytön
nopean lisääntymisen kanssa. Syy-seuraussuhteen osoittaminen on kuitenkin ollut tutkijoille haastavaa.
Tässä esitelmässä tarkastellaan masennuslääkkeiden myynnissä ja itsemurhakuolleisuudessa ja
itsemurhayrityksissä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja pyritään vastaamaan kysymykseen,
onko masennuslääkkeiden lisääntynyt käyttö johtanut itsemurhien vähenemiseen Suomessa.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto perustuu Tilastokeskuksen, Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen yksilötasoisiin rekisteritietoihin, joista on laskettu masennuslääkeostojen, itsemurhayritysten ja
itsemurhakuolemien määrät väestöryhmittäin maakunnan mukaan kullekin vuodelle 1995–2007. Aineiston
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analyysissa on käytetty maakuntatason fixed effects -malleja, jotka vakioivat kaikki maakuntien ajassa
muuttumattomat ominaisuudet sekä yleisen aikatrendin, jotka saattavat vaikuttaa itsemurhakuolleisuuden
ja -yritysten tasoon riippumatta maakunnassa vallitsevasta masennuslääkekäytöstä.
Tulokset: Masennuslääkekäyttäjien osuuden kasvu oli yhteydessä miesten ja alle 50-vuotiaiden naisten
itsemurhakuolleisuuden laskuun, mutta kasvuun yli 50-vuotiaiden naisten itsemurhayrityksissä. Yleisen
aikatrendin vakioimisen jälkeen masennuslääkekäyttäjien osuus ei ollut yhteydessä
itsemurhakuolleisuuteen tai -yrityksiin missään väestöryhmässä.
Pohdinta: Vaikka itsemurhakuolleisuus ei ollut yhteydessä masennuslääkekäyttäjien osuuteen yleisen
aikatrendin vakioimisen jälkeen, on mahdollista, että itse yleinen laskeva trendi itsemurhakuolleisuudessa
oli masennuslääkkeiden käytön yleistymisen aiheuttama. Itsemurhayritysten vakaa taso miehillä ja
yleistyminen naisilla kuitenkin kyseenalaistavat sen päätelmän, että masennuslääkkeiden yleistyminen olisi
johtanut itsemurha-alttiuden vähenemiseen masennuksen kattavamman hoidon myötä.

Opiskelijoiden suhtautuminen hedelmällisyysneuvontaan ja lastenhankintaan
Nipuli, Suvi YTK & Klemetti, Reija FT, TtM & Hemminki, Elina LKT, dos., THL, suvi.nipuli@thl.fi
Johdanto: Suomessa ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut tasaisesti viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana. Korkeasti koulutetut hankkivat lapsensa keskimäärin muuta väestöä vanhempina. Maailmalla on
saatu ristiriitaisia tutkimustuloksia siitä, kuinka hyvin tiedetään iän vaikutuksesta hedelmällisyyteen,
raskauden riskeihin ja tulevan lapsen terveyteen. Aikaisempaa tutkimustietoa ei ole siitä, miten
hedelmällisyysneuvonnan antamiseen suhtauduttaisiin mutta on arveltu, että se saatettaisiin kokea
liialliseksi puuttumiseksi yksityiselämään. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää yliopistoopiskelijoiden hedelmällisyystietämystä, lastenhankinta-aikeita ja suhtautumista
hedelmällisyysneuvontaan.
Aineisto ja menetelmät: Tutkimusaineisto kerättiin yhdeksästä yliopistosta elo-lokakuun välissä 2011
satunnaisesti valituilta (consecutive sample), tiettynä päivänä/päivinä opintotoimistossa tai
ylioppilaskunnan toimipisteessä asioivilta opiskelijoilta, jotka hakivat lukuvuositarran, tulivat
ilmoittautumaan tai tilaamaan tai noutamaan opiskelijakorttia.
Tutkimukseen pyydetyistä (n=2057) opiskelijoista 85% otti kyselylomakkeen vastaan. Jos vastaaja ei
halunnut tai voinut täyttää lomaketta heti, tarjottiin mahdollisuutta täyttää lomake myöhemmin ja
palauttaa postitse. Katoanalyysia varten sekä tutkimukseen osallistujien että kieltäytyjien sukupuoli ja ikä
kirjattiin ylös. Osallistujien kohdalta merkittiin myös kyselylomakkeen palautustapa (heti/postitse).
Tutkimuksen vastausprosentti oli 67. Yliopistokohtaiset erot olivat suuret: 48–77%.
Alustavia tuloksia: Yliopisto-opiskelijoiden hedelmällisyystietämyksessä on puutteita. Kuudesosa naisista ja
kolmannes miehistä ei osannut sanoa, että raskaaksi tuleminen on vaikeampaa 35- kuin 25-vuotiaalle.
Hedelmällisyysneuvonnan antamista ei koettu liiallisena puuttumisena yksityiselämään. Lapsenhankinnasta
epävarmojen opiskelijoiden osuus oli suuri. Tutkimukseen vastanneista opiskelijoista noin kolmasosa oli
epävarma siitä, hankkiiko lapsia tulevaisuudessa.
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Tyypin 2 diabeteksen korkeassa sairastumisriskissä olevien henkilöiden suhtautuminen diabeteksen
uhkaan ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen
Vähäsarja K1, Kasila K1, Kettunen T1, 2, Salmela S1, Rintala P3 & Poskiparta M1,
1
Terveyden edistämisen tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, 2 Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä, 3
Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, kati.vahasarja@jyu.fi
Johdanto: Fyysinen aktiivisuus on tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn kulmakivi. Tutkimustieto on ristiriitaista
siltä osin, kuinka tietoisuus korkeasta sairastumisriskistä vaikuttaa yksilön liikuntakäyttäytymiseen. Tämän
tutkimuksen tavoitteena on kuvata korkeassa sairastumisriskissä olevien henkilöiden kokemusta
diabetesriskistä ja tarkastella kuinka fyysisen aktiivisuuden muutos näyttäytyy eri tavoin riskin kokevien
puheissa.
Aineisto ja menetelmät: Aineisto muodostuu 28 teemahaastattelusta (n=14). Haastateltavat rekrytoitiin
valtakunnallisen diabeteksen ehkäisyhankkeen (FIN-D2D 2003-2007) elintapainterventioon osallistujien
joukosta. Vuosina 2006 ja 2008 henkilökohtaisina tapaamisina toteutetut haastattelut käsittelivät
diabetesriskiin suhtautumista sekä fyysistä aktiivisuutta ja sen muutosprosessia. Analyysi toteutetaan riskin
kokemisen osalta induktiivisella sisällönanalyysilla ja fyysisen aktiivisuuden osalta mahdollisesti
teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla (motivoiva haastattelu, analyysi kesken). Haastateltavien kvantitatiivisia
terveysindikaattoreita käytetään taustatietoina.
Tulokset: Haastateltavat kuvasivat fyysinen aktiivisuutensa ennen ehkäisyhankkeeseen mukaantuloa
satunnaisena. Haastateltavien suhtautumisessa diabetesriskiin oli erotettavissa neljänlaisia riskikokemuksia
liittyen riskin tiedostamiseen ja kokemukseen uhan vakavuudesta; i) odottamaton-vakava riskikokemus ii)
epäuskoinen-kaukainen riskikokemus, iii) odotettu-vakava riskikokemus ja iv) aavistettu-kaukainen
riskikokemus. Vakavasti diabetesriskiin suhtautuvat (n=9) ilmaisivat vahvaa liikunnan muutospuhetta ja he
myös lisäsivät liikkumistaan, lukuun ottamatta kahta heistä, joiden muutospuhe oli rajoittunutta.
Kaukaiseksi riskin kokevien muutospuhe oli heikkoa, eivätkä he lisänneet fyysistä aktiivisuuttaan.
Pohdinta: Suhtautuminen diabeteksen uhkaan vaihteli, vaikka sairastumisriski oli kaikilla korkea.
Inaktiivisilla korkean sairastumisriskin henkilöillä riskikokemus saattaa olla keskeinen tekijä fyysisen
aktiivisuuden muutospuheen vahvuuden ja sen myötä fyysisen aktiivisuuden lisäämisen kannalta.

Rikas työtön vai köyhä palkansaaja? Tulojen yhteys palkansaajien ja työttömien kuolleisuuteen 20012007
Tiina Pensola VTT, Riikka Shemeikka, VTT, Katja Kesseli VTM, Kuntoutussäätiö,
Tiina.Pensola@kuntoutussaatio.fi
Johdanto: Ammattien mukaista kuolleisuutta on Suomessa tutkittu vuosina 1970–2000. Palkansaajilla sekä
työttömillä on havaittu samantapaiset ammattiryhmittäiset kuolleisuuserot. Työttömyys lisäsi kuolleisuutta
lähes kaikissa ammattiryhmissä. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten tulot liittyvät
palkansaajien ja työttömien kuolleisuuseroihin.
Aineisto: Tutkimusaineisto perustuu Tilastokeskuksen väestölaskenta- ja kuolemansyytiedoista
taulukoituun pitkittäistiedostoon, joka kattaa kaikki työvoimaan kuuluneet Suomessa vuonna 2000 asuneet
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25–64-vuotiaat naiset ja miehet. Kuolleisuutta on seurattu 2001–07. TK:n vuoden 2001 ammattinimikkeet
(392) on ryhmitelty 130 ammattiryhmään, tulot sukupuolen ja työvoima-aseman mukaan viidenneksiin.
Henkilövuosia oli palkansaajanaisilla 6 346 690 (8948 kuolemaa) ja –miehillä 6496620 (18 649) sekä
työttömillä naisilla 946 969 (3396) ja miehillä 953 512 (10 982). Aineiston analysoinnissa on käytetty
Poisson regressiota, ikävakioituja kuolleisuuslukuja, vakioitua kuolleisuussuhdetta sekä elinajanodotetta
ikävälille 25–64.
Tulokset: Naisilla korkean kuolleisuuden ammateissa (mm. tarjoilijat, sekatyöntekijät, henkilökohtaiset
avustajat) kuolleisuus oli 55 % korkeampaa kuin alhaisen kuolleisuuden ammateissa (lastentarhanopettajat,
ks. alla). Tästä ylikuolleisuudesta 18 % oli liitettävissä tuloeroihin. Miehillä korkean kuolleisuuden
ammattiryhmissä (emt. ja rakennustyöntekijät) kuolleisuus oli 99 % suurempi kuin alhaisen kuolleisuuden
ammateissa (opettajat, papit, insinöörit, johtajat, upseerit, lääkärit); 41 % ylikuolleisuudesta liittyi tuloihin.
Työttömillä kuolleisuus oli kahdessa ylimmässä tuloryhmässä samalla tasolla kuin korkean kuolleisuuden
ammateissa (alin tuloryhmä), alimmissa tuloryhmissä 25-vuotiaan työttömän tn. saavuttaa 65 vuoden ikä
oli 0,48. Suuri osa työttömyyden ja kuolleisuuden välisestä yhteydestä välittyi tulojen kautta.
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Työelämän sosiologia
Koordinaattorit: Tapio Bergholm ja Paul Jonker-Hoffrén (tapio.bergholm(at)sak.fi, paujon(at)utu.fi)
“Miten työntekijät, työnantajat ja yhteiskunta sopeutuvat jatkuviin muutoksiin? Onko muitakin myyttejä
murrettavissa kuin käsitys siitä, että korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti ja pitkät opiskeluajat ovat
turmiollisia? (Katso Osmo Kivinen & Jouni Nurmi: Opiskelun nopeus ja työmarkkinarelevanssi −
korkeakoulupolitiikan dilemma?, Yhteiskuntapolitiikka 6/2011)
Työryhmä on avoin monille työmarkkinakehityksen sosiologisen tarkastelun näkökulmille. Työelämän
jatkuvat globaalit murrokset ovat luoneet uusia jännitteitä työsuhteisiin (muoto, mitta, palkkaus yms.),
työelämän suhteisiin (työehtosopimukset, työtaistelut, lait ja käytännöt) sekä työllisyyden säätelyyn
(työurat, työvoimapula, työttömyys, työkyvyttömyys, sukupuoli-, ala- ja ammattikohtaiset kehityserot,
koulutustason nousu jne.)”
Tapio Bergholm
Työvoimapula ja Suomen työelämän muutos 1970-luvulla
Taloushistorian tutkija Matti Hannikainen on esittänyt ajatuksen, että Suomen työmarkkinakehitystä tulisi
tarkastella osana pohjoismaista yhteistyömarkkinaa 1950-luvun puolenvälin jälkeen. Tämä on
kohtuuttoman kova vaatimus, koska maa-, meri- ja lentoliikenne Suomen ja Skandinavian maiden välillä oli
kovin niukkaa vielä 1950-luvulla. Tilanne muuttui dramaattisesti, kun autolauttaliikenne loi edullisen ja
säännöllisen yhteyden Ruotsin ja Suomen välille 1960-luvulla.
Suurten ikäluokkien tulo työmarkkinoille ja Suomen suuri devalvaatio vuonna 1967 lisäsivät muuttopainetta
rajusti 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Runsaan Ruotsiin muuton vuoksi Suomen työmarkkinoilla
vallitsi todellinen työvoimapula. Tiukin tilanne oli vuonna 1974.
Tämä paperi keskittyy tarkastelemaan sitä miten työvoimapula vaikutti
1)Naisten asemaan työelämässä
2)Työnantajien toimintaan
3)Työtaisteluihin
Paperi perustuu tutkimustyöhöni SAK:n historiahankkeessa, jonka tuloksista osa julkaistaan Kohti tasaarvoa. Tulopolitiikan aika I, SAK 1969-1977 -kirjana huhtikuussa 2012.

Erkki Laukkanen, KTT erkki.laukkanen@sak.fi
Työn laatu Suomessa: Mitä työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrista koostetusta TEM-indeksistä
jää käteen?
Työn laadusta on puhuttu paljon, mutta erilaisissa politiikkaohjelmissa laatu on aina jäänyt määrän
jalkoihin. Yksi syy tähän on ollut työn laadun mittaamiseen liittyvät vaikeudet, joita viime vuosina on
kuitenkin onnistuttu ratkomaan työelämän eri osatekijöistä koottujen indeksien avulla. Hyödynnän tätä
keskustelua kahdella tavalla. Ensin johdan TEM-indeksin työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometreista
vuosina 2005 – 2010 siten, että se saa arvoja väliltä 0 – 100 pistettä. Sitten selitän indeksin vaihtelua
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palkansaajakunnassa eräillä palkansaajien ja työpaikkojen ominaisuuksilla, kuten koulutuksella ja
työkyvyllä, työpaikan sosiaalisilla suhteilla, tulospalkkauksella ja henkilöstökoulutuksella. TEM-indeksin
keskiarvoksi suomaisten palkansaajien keskuudessa tulee 60 pistettä. Hyväksi määritellyn työn piiriin, yli 80
pistettä sadasta, kuuluu vain 7 prosenttia suomalaisista palkansaajista. Vastaavasti huonoksi määritellyn
työn piiriin, alle 50 pistettä sadasta, kuuluu noin 20 prosenttia suomalaisista palkansaajista. Indeksin
pistelukua nostaa selvimmin edellisen vuoden aikana hankittu henkilöstökoulutus ja laskee ristiriidat
työpaikalla. Paljon esillä olleilla joustotekijöillä, kuten tulospalkkauksella, on indeksiin vain marginaalinen
vaikutus.

Heikki Huilaja, YTM, tutkija, Lapin yliopisto
Rekrytoinnin aika. Onko pahempi olla myöhässä kuin olla työtön?
Rekrytointi on viimeisten parin vuosikymmenen aikana noussut keskeiseksi osaksi työelämän
muutoskeskustelua. Ihmiset siirtyvät työpaikasta, ammatista ja koulutuksesta toiseen huomattavasti
aiempia sukupolvia useammin. Myös tutkimuksellinen kiinnostus rekrytointia kohtaan on lisääntynyt.
Määrällisestä kasvusta huolimatta kansainvälinenkin tutkimus on ollut näkökulmiltaan osin rajallista.
Varsinkin tutkimus, missä rekrytointia tarkastellaan monien eri vaiheiden ja toimijoiden kokonaisuutena, on
ollut puutteellista. Vähäiselle huomiolle on jäänyt analyysi siitä, mitä rekrytoinnissa käytännössä tapahtuu
ja mitä merkitystä rekrytointiprosessin eri vaiheiden valinnoilla, päätöksillä ja toiminnoilla on paitsi
rekrytoinnin lopputulokseen myös siihen, millaiseksi muodostuu käsitys sopivasta tai pätevästä
työntekijästä. Ymmärrys merkityksellisistä kvalifikaatioista ja niiden arvioinnista lopulta mahdollistaa tai
estää eri taidot, ominaisuudet, koulutuksen ja osaamisen omaavien ihmisten rekrytoitumisen.

Työryhmäesitys pohjautuu tutkimukseen, missä tarkastelun kohteena ovat rekrytointiprosessin vaiheet ja
käytännöt sekä se, miten rekrytointiin osallistuvat työnhakijat ja työnantajat kuvaavat rekrytointitilannetta
ja sen ehtoja. Tarkemmin tavoitteena on selvittää, miten aika määrittää rekrytoinnin kontekstia. Rekrytointi
on tyypillisesti määritelty toisiaan seuraavina ajallisina toimintoina, mutta työnhakijoiden ja työnantajien
haastatteluaineisto osoittaa, että ajan merkitys rekrytointitapahtumaa muokkaavana tekijänä on
huomattavan moniulotteinen. Analyysissä aika jäsentyi lopulta kolmen eri teeman kasaumaksi:
työmarkkinoiden aika, sosiaalinen aika/elämänkulun aika ja tilanteinen aika.

Kanervo, Otto, VTT, tutkija, Ammattiliitto Pro, otto.kanervo@proliitto.fi
Kohti korkeampaa työllisyyttä: uhat, esteet ja keinot– toimihenkilöiden näkemyksiä työstä ja
työllisyydestä
Tutkimuskysymykset:
Mitkä ovat keskeisiä uhkia toimihenkilöiden työssä ja työllisyydessä?
Mitkä ovat toimihenkilöiden mielestä suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeiset tulevaisuuden
uhat?
Mitkä tekijät vaikeuttavat toimihenkilöiden työnhakua ja työllistymistä?
Millä keinoin toimihenkilöt lähtisivät tavoittelemaan korkeampaa työllisyyttä?
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Aineistot:
Ammattiliitto Pron arvotutkimus (lokakuu 2011; n=7200).
Ammattiliitto Pron työmarkkinatutkimus (toukokuu 2011; n=12500).
Vastaajat ovat teollisuudessa, palveluissa, rahoituksessa sekä ict- ja viestintäaloilla työskenteleviä
toimihenkilöitä.
Menetelmä: Suorat jakaumat
Toimihenkilöiden työpaikat ovat epävarmalla pohjalla. Tulevaisuuteen katsellessaan toimihenkilöt näkevät
monien työelämästä ja globaalista taloudesta kumpuavien tekijöiden uhkaavan suomalaista työtä ja
työpaikkoja. Näistä keskeisimpiä ovat suomalaisten työpaikkojen valuminen ulkomaille ja suomalaisten
yritysten siirtyminen ulkomaalaisomistukseen.
Omia työllistymismahdollisuuksiaan pitää erinomaisina vain joka kolmas toimihenkilö. Työnhaun
näkökulmasta korkeamman työllisyyden esteeksi nousevat heikko työllisyystilanne ja kova kilpailu
työpaikoista. Myös lyhyet työsuhteet, matalat palkat ja epäkiinnostavat tehtävät muodostavat estettä
työnhaulle. Työnhakua vaikeuttavat myös puutteet koulutuksessa ja suhdeverkostoissa.
Työllisyyden suhteen toimihenkilöt uskovat sopimusyhteiskuntaan. Työehtojen keskitetyn sopimisen
nähdään johtavan hyvään työllisyyskehitykseen. Kolmannes haluaisi lisätä työehtojen sopimista keskitetysti.
Vain 6 prosenttia näkee keskitetyn sopimuskulttuurin purkamisen olevan tie parempaan työllisyyteen.
Korkeaa työllisyyttä toimihenkilöt lähtisivät tavoittelemaan myös kiristämällä suurituloisten ja keventämällä
pienituloisten verotusta, palkkaamalla työttömiä entistä enemmän julkisiin töihin sekä panostammalla lisää
työttömyysuhan alaisten henkilöiden koulutukseen. Myös työnantajille maksettavaan palkkatuen
positiivisiin työllisyysvaikutuksiin uskotaan.
Työllisyyden näkökulmasta työttömyysturva halutaan pitää suuruudeltaan ja kestoltaan nykyisen tasoisena.
Työajan lyhentämistä ja ylityökieltoja työllisyyden nimissä haluaa lisätä joka kolmas toimihenkilö. Myös
työntekijöiden irtisanomissuojan vahvistaminen nähdään hyväksi keinoksi kohentaa työllisyyttä.
Palkkajoustoihin toimihenkilöt eivät usko.

Aho, Simo, erikoistutkija, työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto, simo.aho@uta.fi
Opiskelijoiden työssäkäynti ja sen vaikutukset
Opiskelijoiden työssäkäynti opintojen aikana on jo pitkään ollut keskustelun kohteena. Asiaa on pidetty
tärkeänä mm. siltä kannalta, että työssäkäynnin on arveltu pidentävän opiskeluaikoja, joka on nähty
ongelmalliseksi väestön työurien pidentämistarpeen näkökulmasta. On myös ajateltu opiskelijatyövoiman
vievän työmahdollisuuksia työttömiltä ja siten heikentävän työllisyyttä.
Tämä esitys perustuu Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen yhteishankkeeseen, jossa on tutkittu
mm. opiskelijoiden työssäkäynnin yleisyyttä, laatua ja merkitystä myöhemmän työuran sekä
työmarkkinoiden kannalta. Tutkimuksessa on käytetty mm. työvoimatutkimuksen tietoja, laajoja
rekisteriaineistoja sekä erikseen kerättyjä kyselyaineistoja.
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Opiskelijoiden työssäkäynti on erittäin yleistä. Se on myös varsin usein kokoaikaista, korkeatasoista
osaamista vaativaa ja omaan opiskelualaan liittyvää. Suuren osan opiskeluaikaisesta työstä katsotaan
edistävän myöhempää työuraa. Työllisistä 11 prosenttia on opiskelijoita, joissain ammateissa paljon
suurempikin osa. Esitys raportoi saatuja tuloksia ja pohtii mitä niistä seuraa yhteiskuntapolitiikan kannalta.

Markku Sippola, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto, markku.sippola@uef.fi
Sirpa Lintunen, projektikoordinaattori, Koillis-Savon Kehitys Oy, sirpa.lintunen@koillis-savo.net
Kohti uusia haasteita vai työttömyyden ”hyväksymistä”? Muutosturvahankkeen asiakkaiden
työllistymisstrategiat konkurssin jälkeisessä tilanteessa
Muutosturvan toimivuus on ollut kiinnostuksen kohteena siitä lähtien, kun sitä koskeva laki astui voimaan
1.7.2005. Lakia voidaan pitää yhtenä kansallisena vastauksena työmarkkinoiden globaaliin murrokseen.
Lakiuudistuksen oli määrä nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön. Valtiovallan ohjaavat
toimenpiteet tarjoavat kuitenkin usein vain raamit, joiden puitteissa työttömiksi joutuvat laativat omia
työllistymisstrategioitaan. Lisäksi työnantajien ja työvoimaviranomaisten yhteistyöhön nojaava malli vaatii
kriittistä tarkastelua tilanteessa, jossa työnantajaa ei enää konkurssin takia ole olemassa.
Tämä tutkimus tarkastelee työntekijöiden uudelleentyöllistymistä juankoskelaisen Stromsdal Oyj:n
konkurssin jälkeen vuonna 2008. Tutkimusaineisto perustuu vuonna 2009 aloitetun Kohti nousua muutosturvahankkeen asiakirjoihin ja asiantuntija-arvioihin. Analyysissa pyrimme selvittämään, miten
muutosturvapalveluiden asiakkaat itse näkevät oman tilanteensa suhteessa uudelleen työllistymiseen, ja
minkä ”strategian” he kokevat järkeväksi. Strategioiden erittelyllä päättelemme, miksi toiset työllistyvät
paremmin kuin toiset. Vastaamme myös kysymykseen, mitkä ovat pitkäaikaisen lomautuksen vaikutukset
työnhakuun.
Muutosturvahankkeen henkilöasiakkailta löytyi kolme työllistymisstrategiaa: He olivat joko 1) uusista
mahdollisuuksista innostuneita, 2) vaivattomasti työhön pyrkiviä tai 3) entisiin töihin takaisin haluavia.
Ensimmäinen ryhmä oli muutosturva-asiantuntijoille helpoin, nämä asiakkaat ottivat uudet mahdollisuudet
innostuneesti vastaan. Vaivattomasti työhön pyrkivillä oli enemmän vaikeuksia oman
mukavuuskynnyksensä ylittämisessä; myös ikä ja työllistyminen toiselle paikkakunnalle nähtiin esteiksi.
Tieto siitä, että kartonkitehtaalle etsittiin uutta omistajaa, vaikutti puolestaan kolmannen ryhmän
työllistymiseen: näillä eli sitkeästi toive työllistyä uudestaan takaisin tehtaalle. Tämän ammattitaitoisten
tehdastyöntekijöiden ryhmän uudelleen työllistymistä hankaloittivat lisäksi muita korkeammat
palkkatoiveet sekä "vaara työllistyä uudelleen tehtaalle" eli entiseen työpaikkaan.

Paul Jonker-Hoffrén, Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto, Paul.jonker@utu.fi
The decline of the Finnish paper industry: labour union responses to globalization
Abstract Globalization presents challenges for national unions. This article presents the case of the Finnish
paper industry. The collective agreement of 2008 affected the union's instruments and shows the divide
within the union. This new agreement shows that the decline in domestic investments may be factor in
weakening the union.
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Key words: collective bargaining, Finland, globalization, labour process control, paper industry, shop
stewards
Data: Data for this paper come from union documents, collective agreements and a small questionnaire
administred to shop stewards of the Finnish paper industry. Also some quantitive data on wage
developments is presented.
Methods: The responses to the questionnaire are presented in the context of the changes of the collective
agreements. The positions presented by shop stewards are contrasted to developments of the global paper
industry.
Results: The main result of the study is the great division that becomes apparent between two factions of
the union and that the internal democracy of the union did not completely function well. Furthermore it is
hard to understand the logic of the majority faction that voluntarily gave up one important tool of local
unionism. A broader conclusion is that the Finnish Paper Workers' Union has not yet found a cohorent
strategy to deal with the challenges of globalization.

Assmuth Sarah, tutkimusapulainen Työterveyslaitos ja Helsingin Yliopisto, sarah.assmuth@ttl.fi
Saari Eveliina, tiimipäällikkö, Työterveyslaitos, eveliina.saari@ttl.fi
Tutkijoiden työhyvinvointi innovaatioyhteiskunnan paineissa
Suomessa tutkimusorganisaatioilta odotetaan nykyisin yhä enemmän yhteiskunnallista vaikuttavuutta,
kykyä edistää ja tuottaa innovaatioita sekä kiihdyttää yritysten liiketoimintaa. Tutkijat rakentavat uraansa
soveltavaa tutkimusta tekevissä organisaatioissa useimmiten tieteellisen meritoitumisen varaan, mikä vaatii
panostamista tieteellisten faktojen löytämiseen ja niiden nopeaan julkaisemiseen. Soveltavassa
tutkimuksessa on haasteena tasapainottelu lyhytjänteisen asiakkaiden palvelemisen ja pitkäjänteisen
osaamisen kehittämisen kesken. Monessa soveltavaa tutkimusta tekevässä organisaatiossa ollaan
etsimässä uusia organisointitapoja toteuttaa näiden kahden vaatimuksen samanaikainen toteuttaminen.
Matriisiorganisaatiomallissa toimiminen, ulkopuolisella rahoituksella rahoitetut laajat konsortiohankkeet ja
yhä suuremmat asiakaslupaukset ovat tutkijan työn arkipäivää. Miten tutkija voi ja selviää näissä paineissa?
Mitä on tutkijan työhyvinvointi? Onko vaarana että tutkijoiden pahoinvointi alkaa estää luovuutta?
Tarkastelemme esityksessämme tutkijoiden työhyvinvointia. Usein ajatellaan, että tutkijan työ on
kutsumusammatti, jossa työhyvinvointi lähtökohtaisesti on hyvä. Tarkastelemme ensinnäkin, miten tutkijat
määrittelevät hyvinvointiaan, mitä se heille merkitsee. Selvitämme, mitkä tekijät tutkijoiden mielestä
tukevat työhyvinvointia ja mitkä estävät sitä. Tutkimme myös, millaisena tutkijoiden työhyvinvointi
näyttäytyy eri uravaiheissa.
Tutkimuskohteena on suomalainen tutkimuslaitos, jossa vuonna 2008 siirryttiin matriisiorganisaatiomalliin.
Tutkimus on kvalitatiivinen ja perustuu seitsemän tutkijan teemahaastatteluihin. Otoksessa on sekä nuoria
että kokeneempia tutkijoita, joilla on erilaisia tehtäviä innovaatioihin tähtäävissä tutkimushankkeissa.
Tarkastelemme miten tutkijat nostavat esiin työnsä muuttuneita vaatimuksia puhuessaan
työhyvinvoinnistaan, ja millä tavalla he tekevät sen.
Analysointimenetelmä on teoriaohjaava sekä aineistolähtöinen. Vertaamme teorioita haastattelujen
tuloksiin. Teoriat, joihin nojaudumme ovat Arnold B. Bakkerin ja Evangelia Demeroutin kehittämä työn
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vaatimukset-työn voimavarat-malli ja Richard M. Ryanin ja Edward L. Decin kehittämä
itsemääräytymisteoria. Työn vaatimukset-työn voimavarat-malli on kehitetty erilaisiin työtehtäviin
soveltuvaksi ja käsittelee sekä positiivisia että negatiivisia indikaattoreita työntekijöiden hyvinvoinnista.
Itsemääräytymisteorian mukaan on kolme perustarvetta, jotka liittyvät psyykkiseen hyvinvointiin. Nämä
ovat autonomiantarve, tarve tuntea yhteenkuuluvuutta muihin ihmisiin ja tarve tuntea olevansa osaava. Jos
nämä kolme tarvetta ovat tyydytettyjä, yksilön sisäinen motivaatio voi kasvaa, mikä taas lisää hyvinvointia.
Esityksemme jäsentää haastatteluista nousevia tutkijoiden työhyvinvoinnin kokemuksia ja keskustelee
kriittisesti tutkimustyön luovuutta tukevista yleispiirteistä. Peilaamme tuloksiamme yllä mainittuihin
teorioihin ja nostamme esille, millaisena tutkijoiden työhyvinvointi innovaatioyhteiskunnan paineissa
nykypäivänä näyttäytyy.

Jukka Niemelä, VTT, yliassistentti, Porin yliopistokeskus, Tampereen yliopisto
Aikuisopiskelu, pakkoraossa puurtamista vai itsensä kehittämistä?
Opiskelijoiden työssäkäynnin merkityksestä keskustellaan nykyään paljon, Sen sijaan ei ole juurikaan
puhuttu siitä, että yliopistoissa on nykyään paljon kokoaikatyön ohessa opiskelevia, joilla on jo ennestään jo
joku tutkinto suoritettuna (esim. opistotason tai AMK-tutkinto). Tässä esitelmässä näitä opiskelijoita
verrataan päätoimisiin opiskelijoihin ja osa-aikatyötä tekeviin opiskelijoihin. Vertailtavia asioita ovat
opiskelu- ja työorientaatio, toimeentulo ja ajankäyttö opiskeluun ansiotyöhön, parisuhteeseen/perheelämään sekä stressi ja hyvinvointi. Samalla pohditaan, mistä teoreettisesta näkökulmasta selviä eroja
näiden opiskelijaryhmien välillä olisi mielekästä tulkita. Esityksen empiirinen aineisto on vuonna 2011 Porin
ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa tehdystä kyselystä, johon vastasi 363 opiskelijaa.
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Työn uudet järjestykset
Koordinaattorit: Lena Näre ja Antero Olakivi
(lena.nare(at)helsinki.fi,antero.olakivi(at)helsinki.fi)
“Työn uudet järjestykset – työryhmän teemana on työelämässä käynnissä oleva murros ja sen tuottamat
uudet järjestykset ja hierarkiat. Länsimainen työelämä on murroksessa, jonka taustalla ovat uusliberaalin
globalisoituvan talouden vaatimukset, tuotannon pako halpatyövoiman maihin, tuotannon ja työn
joustavuus-, tuottavuus- ja tehokkuusvaatimusten lisääntyminen, uuden julkishallintomallin tuomat
organisaatiomuutokset sekä lisääntyvä työperäinen muuttoliike.
Työryhmässä pohditaan mitä kaikkea tästä seuraa. Työryhmäesitykset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia
kysymyksiä: Miten työ ja sen käytännöt järjestyvät uudelleen? Miten uudet järjestykset ovat sidoksissa
paikkaan? Mitä seurauksia uusista käytännöistä on työntekijöille? Millaisia uusia hierarkioita (sukupuoleen,
etnisyyteen, sosiaaliseen asemaan, maahanmuuttajuuteen, kieleen) työelämän murros tuottaa, tai miten se
pönkittää olemassa olevia vanhoja hierarkioita? Miten työelämän murros vaikuttaa työntekijöiden arjessa
ja elämänkaaressa? Millaisia ovat työntekijöiden toimijuuden ja arkisen vastarinnan mahdollisuudet
työelämän murroksessa?”

Anna Kuokkanen, tutkijakoulutettava, Helsingin yliopisto ja Työterveyslaitos, anna.kuokkanen@ttl.fi
Työntekijäideaalin muutos työpaikkailmoituksissa 1944–2009
Tutkimus tarkastelee suomalaisen työntekijäideaalin muutosta toisen maailmansodan jälkeen. Aineistona
käytimme vuosina 1944–2009 Helsingin Sanomissa ilmestyneitä työpaikkailmoituksia. Keräsimme yhteensä
490 ilmoitusta viiden vuoden intervalleissa ja analysoimme aineistoa kvalitatiivisin menetelmin.
Tuloksemme osoittavat, että työntekijöihin kohdistuvat vaatimukset ovat lisääntyneet ja moninaistuneet
merkittävästi tutkimusjakson aikana. Kun 1940- ja 1950-luvuilla ahkeruus, tunnollisuus, ammattitaito ja
työkokemus olivat tärkeimpiä, ja useimmiten ainoita työntekijöiltä edellytettäviä ominaisuuksia, 2000luvulla työntekijöiltä vaaditaan muun muassa stressinsietokykyä, joustavuutta, vuorovaikutustaitoja,
tehokuutta, innovatiivisuutta, monitaitoisuutta sekä halua oppia työssään jatkuvasti uusia asioita. Erityisesti
sosiaaliset taidot ja kyky mukautua erilaisiin olosuhteisiin korostuivat ilmoituksissa tutkimusjakson loppua
kohti. Työntekijöille asetetut odotukset näyttävät myös määräytyvän eri tavoin eri työntekijäryhmissä.
Vaikka työpaikkailmoituksissa vaadittujen ominaisuuksien lisääntyminen on yleinen trendi, erityisesti
toimihenkilöasemassa työskenteleville asetetaan työpaikkailmoituksissa paljon vaatimuksia. Heiltä myös
edellytetään työntekijäasemassa työskenteleviä useammin vahvaa henkilökohtaista kiinnostusta työhön
sekä koko persoonansa käyttämistä työssä. Työntekijäideaalin muutokset heijastavat työelämän
rakennemuutosta. Palvelusektorin kasvaessa ja tietotyön lisääntyessä työntekijöiltä vaaditaan uudenlaisia
ominaisuuksia, ja työntekijän koko henkinen pääoma pyritään ottamaan tehokkaasti käyttöön.
Työntekijöihin kohdistuvien vaatimuksien lisääntyminen auttaa osaltaan selittämään 1980-luvulta lähtien
keskustelua herättäneitä työelämän ristiriitaisia ja paradoksaalisia kehityssuuntia (Hochschild 1983, Sennett
1998, Siltala 2004, Green 2006, Vähämäki 2009). Lisääntyneet vaatimukset saattavat aiheuttaa
riittämättömyyden tunteita työssä, mutta tällaisen yhteyden osoittaminen vaatii jatkotutkimusta.
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Asta Kietäväinen, YTT, tutkija, Lapin yliopisto, asta.kietavainen@ulapland.fi
Porotyö ’lisukkeineen’
Porotalous, jota harjoitetaan poronhoitoalueella, on pääasiassa harvaan asuttujen seutujen elinkeino. Se on
paikkaan sidottua ja luontoon perustuvaa työtä, jota ei voida siirtää halvemman työvoiman perässä
muualle. Poronhoitoalueiden talous on muuhun maahan verrattuna enemmän riippuvainen
alkutuotannosta ja palvelusektorin toiminnasta. Poroelinkeinolla on pitkä historia, mutta mitä porotalous ja
poronhoitotyöt merkitsevät nykyajan poronomistajille?
Suomessa on noin 4600 poronomistajaa, ja porotalous muodostaa merkittävän tulonlähteen noin 1000
ruokakunnalle. Toimeentulo muodostuu useista lähteistä, ja useimmilla poronomistajilla on sivu- tai
liitännäiselinkeinoja. Poronhoito on hyvin perhe- ja sukukeskeinen elinkeino. Monet omistavat vain
muutaman poron ei niinkään taloudellisista syistä vaan säilyttääkseen sukumerkin ja poromiesidentiteetin.
He osallistuvat poronhoidon vuotuistöihin pääasiassa tapahtuman yhteisöllisyyden vuoksi.
Porotalous on muuttunut yhteiskunnan muutoksen myötä, mutta silti monet pitävät sitä yhä osaksi
elämäntapana. Poronhoidon käytännöt, poromäärät ja itse elinkeinon harjoittaja vaikuttavat porotalouden
kannattavuuteen, joka vaihtelee alueellisesti. Pohjoisilla poronhoitoalueilla laidunnetaan enemmän,
lisäruokinta on vähäisempää ja ruokakuntien poromäärät ovat keskimäärin isompia kuin etelässä. Porojen
talvinen maastoruokinta on yleisintä poronhoitoalueen keski- ja pohjoisosissa, ja tarharuokinta painottuu
poronhoitoalueen etelä- ja keskiosiin. Ruokinta lisää poronhoitotöitä, joita tieto- ja puhelintekniikka sekä
maastoajoneuvojen käyttö toisaalta merkittävästi helpottavat.
Tarkastelen tässä paperissa sitä, kuinka poronomistajat kokevat poronhoitotyön ja porotalouden
muutokset sekä toimeentulon hankkimisen useammasta tulonlähteestä. Erään poronomistajan mukaan
porotalous on peruselinkeino, jota sitten täydennetään” lisukkeilla” kuten matkailuun liittyvät tuotteet ja
palvelut.
Avainsanat: porotalous, poronhoitotyöt, työn muutos, sivuelinkeinot.

Riikka Kivimäki , YTT, Tampereen yliopisto, riikka.h.kivamaki@uta.fi
Demokraattinen dialogi ja työnohjaus työhyvinvoinnin kehittämisen keinoina
Tarkastelen taustaoletuksia ja käytäntöjä kahden työhyvinvointia parantamaan tähtäävän menetelmän,
ratkaisukeskeisen työnohjauksen sekä työkonferenssiksi kutsutun työelämän kehittämismenetelmän välillä.
Työkonferenssin mukaisen demokraattisen dialogin tarkoituksena on pohtia keinoja, joilla työstä,
työolosuhteista, työilmapiiristä ym. voisi tulla entistä parempia. Tavoitteena on yhteisymmärrykseen
nojaava ja eteenpäin suuntautuva konkreettisiin toimenpiteisiin tähtäävä ammattirajoja ja asemarajoja
ylittävä keskustelu sekä yhteisesti sovittujen konkreettisten tavoitteiden toteuttaminen. Tasaveroisen
vuoropuhelun menetelmä perustuu kaikkien työyhteisön jäsenten, niin työnjohdon kuin työntekijöidenkin
kuulemiseen ja keskusteluihin.
Työnohjauksessa keskiössä ovat yksilön kokemukset, joista keskustellaan joko yksilö- tai
ryhmätyönohjauksessa. Työnohjaaja ohjaa keskustelua, jonka tavoitteena on työssä esiintyvien ilmiöiden
uudelleenmäärittely esittämällä rakentavia kysymyksiä ja avaamalla uusia näkökulmia. Ohjaaja auttaa
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ohjattaviaan arvioimaan ja jäsentämään työtään, kokemuksiaan ja suhdettaan työhönsä. Ihmiset ovat
ainutkertaisia ja ymmärtävät asiat omalla tavallaan ja heille maailma esiintyy ainutlaatuisena. Ohjattavien
kuuntelemisessa on otettava huomioon ennakko-odotukset ja viitekehys, joita ohjattavalla on. Molemmille
menetelmille on yhteistä taustaoletus siitä, että todellisuus rakentuu kielen avulla. Millaisia muita
taustaoletuksia, tavoitteita ja mahdollisuuksia menetelmillä on ja miten ne eroavat keskenään? Millaisia
yksilöiden tai työyhteisön työstämiä prosesseja menetelmien avulla voi lähteä liikkeelle?

Mika Helander, VTT, Helsingin yliopisto, mika.helander@helsinki.fi
Kiireen lisääntyessä – Yritysjohtajien kokema glokalisaatio työn elämismaailmassa
Artikkelissa tarkastellaan glokalisaation ilmenemistä suomalais-ruotsalaisten suuryritysten johtajien
työnkuvassa ja työn ymmärtämisessä. Globalisaatioon liittyvät paikallistuvat prosessit muuttavat
yritysjohtajien työtä. Nämä muutokset saavat aikaan uusia haasteita, joita yritysjohtajat kokevat työssään,
kuten esimerkiksi heille muodostuvissa tiedollisissa vaatimuksissa, kansainvälisten ja monikulttuuristen
vuorovaikutustaitojen edellyttämisenä, matkustamisen lisääntymisenä, ja lisääntyneenä kriisivalmiutena
osakekurssien heilahteluiden seurauksena.
Artikkelin aineiston muodostavat 17 väitöskirjatyöni yhteydessä vuosina 2001–2004 tehtyä haastattelua
yritysjohtajien parissa (CEO, CFO, Corporate Vice president ym.), jotka työskentelivät viidessä eri suomalaisruotsalaisessa TNC:ssä (Transnational Corporation). Yritysjohtajien tehtäväksi annettiin kertoa suullisesti
muistelmat kymmenen viimeisen työvuoden ajalta. Lisäksi aineisto muodostuu Svenska
Handelshögskolanin historiateoksen yhteydessä vuosina 2008–2009 kerätystä haastatteluaineistosta
kymmenen yritysjohtajan ja talouselämän koulutustoimijan parissa, jossa käsitellään yritysjohtamiseen ja
kaupalliseen koulutukseen liittyviä uusia haasteita. Haastatteluaineistoa analysoidaan kvalitatiivisen
sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen teoreettisena lähestymistapana on fenomenologinen elämismaailman
analyysi.
Artikkeli osoittaa, että glokalisaatio johtaa työhön liittyvän elämismaailman murrokseen, jossa
asiakokonaisuuksien hallinta muodostuu aiempaa haastavammaksi ja yritysjohtajat kokevat usein
epävarmuutta omien taitojen riittävyydestä uusissa olosuhteissa. Glokalisaatio merkitsee maantieteellisesti
kauaskantoisten rakenteellisten olosuhteiden imeytymistä yritysjohtajien arkiseen toimintaan tavalla, joka
luo uusia vaatimuksia yritysjohtajien elämään ja työskentelyyn.

Rolle Alho, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto/Turun yliopisto, rolle.alho@helsinki.fi
Rakennusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton maahanmuutto- ja maahanmuuttajastrategiat
Käsittelen esitelmässäni väitöskirjatutkimustani, jossa analysoin Rakennusliiton ja Palvelualojen
ammattiliiton (PAM) maahanmuutto- ja maahanmuuttajastrategioita. Strategialla viittaan ammattiliittojen
suhteellisen vakiintuneisiin käytännön toimintamalleihin. Strategiaa ei siis käsitetä tässä tutkimuksessa –
niin kuin se usein ymmärretään – yksinomaan viralliseksi julkilausutuksi toimintasuunnitelmaksi tai
kannanotoksi. Tutkimuksessa erotetaan toisistaan ay-liikkeen maahanmuuttostrategiat ja
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maahanmuuttajastrategiat. Maahanmuuttostrategiat ovat maahanmuuton sääntelyyn liittyviä strategioita,
kun taas maahanmuuttajastrategiat viittaavat maassa oleviin maahanmuuttajiin liittyviin strategioihin.
Sekä Rakennusliitto että PAM pyrkivät ylläpitämään protektionistista maahanmuuttostrategiaa
vastustamalla työvoiman maahanmuuton rajoitusten höllentämistä. Maahanmuuttostrategioita
lähestytään artikkelissa Max Weberin sulkeuma-käsitteen avulla. Molemmilla liitoilla on myös joitakin
inklusiivisia (sisäänsulkevia) maahanmuuttajastrategioita, joilla ne pyrkivät saamaan maahanmuuttajia
ammattiliittojen jäseniksi sekä kohentamaan heidän asemaansa työmarkkinoilla. Näitä strategioita
lähestytään Ruth Milkmanin ym. käyttämän trade union renewal -teorian näkökulmasta. Strategioiden
onnistuminen tai epäonnistuminen on yhteydessä ammattiliittojen valtaresursseihin ja sitä kautta niiden
tulevaisuuden näkymiin. Valtaresursseja lähestytään Walter Korven valtaresurssiteoriaan tukeutuen.
Tutkimuksessani olen lisäksi tutkinut Rakennusliiton ja PAMin aloilla työskentelevien
ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden kokemuksia suomalaisista ammattiliitoista ja Suomessa
työskentelystä.
Tutkimusaineisto koostuu ammattiliittojen edustajien ja maahanmuuttajien haastatteluista, Rakennusliiton
ja PAMin jäsenlehdistä ja muista julkisista kannanotoista sekä ammattiliittojen tilaisuuksissa tehdyistä
havainnoista, keskusteluista ja muistiinpanoista.

Kirsikka Selander, YTM, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto, kiira.k.selander@jyu.fi
Petri Ruuskanen, YTT, yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, petri.ruuskanen@yfi.jyu.fi
Työelämän laatu kolmannen sektorin palkkatyössä
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan markkinoiden, julkisen sektorin ja kotitalouksien väliin jäävää aluetta,
jota leimaa ei-voittoa tavoitteleva kansalaistoiminta ja vapaaehtoisuus. Samalla kolmas sektori on kuitenkin
myös merkittävä palkkatyön alue. Kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden palkkatyöpanos on n. 80 000
henkilötyövuotta, joka vastaa n. 5 % suomalaisesta palkkatyöstä (Tilastokeskus 2012).
Kolmas sektori on viime vuosina käynyt Suomessa läpi voimakasta institutionaalista muutosta, jonka myötä
palkkatyön rooli sektorin toiminnassa on lisääntynyt. Palkkatyön korostumiseen on johtanut yhtäältä se,
että järjestösektori on ottanut vastuulleen kasvavan osan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kulttuurin,
liikunnan ja nuorisotyön palvelutuotannosta, joka aiemmin hoidettiin julkisen sektorin toimesta. Toinen
sektorin palkkatyön roolia korostanut kehityssuunta on ollut vapaaehtoisen kansalaistoiminnan luonteen
muuttuminen. Ihmiset sitoutuvat vapaaehtoistoimintaan entistä lyhytjännitteisemmin ja
projektiluontoisemmin. Tämä on korostanut palkkatyön merkitystä kansalaistoiminnan organisoinnissa.
Samalla voidaan kysyä, onko kolmannen sektorin organisaatioilla valmiuksia ottaa vastuulleen laajenevaa
roolia palkkatyön organisoijana. Kolmannen sektorin toimintaa sääntelee keskeisesti yhdistyslaki.
Yhdistyslaissa on korostettu yhdistysten toiminnan kansanvaltaisuuden periaatetta, ei toiminnan
tehokkuuden näkökulmaa, mikä tuo palkkatyön johtamiseen ja organisointiin tiettyjä erityispiirteitä. Laki ei
lainkaan tunnista yhdistyksen operatiivisen johdon tai yhdistyksen johtavan toimihenkilön asemaa.
Esimerkiksi järjestöjen ja säätiöiden toiminnanjohtajat ja pääsihteerit eivät toimi työnantaja-asemassa,
vaan työnantajana toimivat pääosin vapaaehtoispohjalta toimivat yhdistysten hallitukset, jotka eivät aina
ole lainkaan tietoisia työnantaja-asemastaan. Samalla asetelma voi heikentää toimivan johdon kykyä johtaa
organisaatioissa tapahtuvaa palkkatyötä.
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Esimerkiksi julkisen sektorin tehtävien ulkoistaminen kolmannelle sektorille johtaa siihen, että palkkatyötä
tehdään entistä enemmän kansalaisyhteiskunnan logiikan mukaisesti johdetuissa organisaatioissa.
Vapaaehtoistoiminnan keskeinen rooli kolmannen sektorin tutkimuksessa on samalla johtanut siihen, että
sektorilla palkkatyötä tekevien työn ehtoihin tai työoloihin ei juuri ole kiinnitetty huomiota. Tässä
esitelmässä tarkastellaan sitä, kuinka kolmannen sektorin palkkatyön tekijät kokevat työelämän laadun
kolmannella sektorilla. Vertaamme kolmannen sektorin työtä julkisen ja muun yksityisen sektorin työhön.
Tarkastelun kohteena ovat työntekijöiden kokemat kiire, epävarmuus, autonomia, kykyjen
käyttömahdollisuudet ja työtyytyväisyys. Aineistoina käytämme kolmannen sektorin työntekijöiltä vuonna
2011 kerättyä kyselyaineistoa (N = 1438), jonka vertailuaineostona käytämme Tilastokeskuksen keräämää
Työolotutkimus-aineistoa (N = 4392).
Tulokset osoittavat, että kolmannen sektorin organisaatioissa työskentelevät kokevat työnsä muita
sektoreita itsenäisempänä. Samalla kolmannen sektorin työntekijöiden työtyytyväisyys on muita sektoreita
matalammalla tasolla. He myös kokevat kykyjensä käyttömahdollisuuden muita heikompana sekä kokevat
muita sektoreita enemmän epävarmuutta suhteessa työnsä sisältöön ja työn jatkuvuuteen. Palkkatyön
laadun näkökulmasta kolmannen sektorin palkkatyön laajeneminen näyttää siis jossain määrin
ongelmalliselta.

Merita Jokela, VTM, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, mmjoke@utu.fi
Palkatun kotityön yleisyys ja siihen liittyvät tekijät kansainvälisessä tarkastelussa
Esitys perustuu työn alla olevaan väitöskirjaan, jossa tarkastellaan palkatun koti- ja hoivatyön asemaa 2000luvun yhteiskunnissa. Kymmenet miljoonat ihmiset ympäri maailmaa työskentelevät yksityisissä
kotitalouksissa erilaisissa tehtävissä, kuten lastenhoitajina, siivoojina, ruoanlaittajina sekä vanhusten ja
sairaiden hoitajina. Palkattu koti- ja hoivatyö on yleisintä kehittyvissä maissa, joista monissa se muodostaa
merkittävän osuuden naisten palkkatyöstä. Viime vuosina perinteinen kotiapulaisen ammatti on kuitenkin
tehnyt paluuta myös monissa jälkiteollistuneissa yhteiskunnissa. Palkattu koti- ja hoivatyö, jonka alalla
työskentelevistä suuri osa on maahanmuuttajia, on nähty yhtenä vaihtoehtona helpottaa hoivapulaa
etenkin Etelä-Euroopan maissa. Samaan aikaan ammatin alhainen arvostus on pysynyt muuttumattomana
niin kehittyvissä kuin kehittyneissä maissa, ja kotiapulaiset ovat edelleen yksi heikoimmassa asemassa
olevista ammattiryhmistä työmarkkinoilla.
Palkattua koti- ja hoivatyötä on viimeisten vuosien aikana tutkittu runsaasti varsinkin mikrotasolla
työntekijöiden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kansainvälisesti vertaillen,
kotiapulaisilmiön laajuutta ja luonnetta makrotasolla. Tavoitteena on tilastollisen analyysin keinoin
selvittää, miten erilaiset tekijät, kuten kotitalouksien tuloerot, julkisten hoivapalveluiden saatavuus ja
naisten työssäkäynti ovat yhteydessä koti- ja hoivatyön yleisyyteen eri maissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa
yhteys mainitaan yleensä teoreettisella tasolla, mutta empiiristä vertailua ilmiön laajuuteen liittyvistä
tekijöistä on tehty hyvin vähän. Aineistona käytetään kansainvälisten järjestöjen kuten ILO:n, OECD:n ja
Maailmanpankin kokoamia tilastoja.
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Anu-Hanna Anttila, tutkija, dosentti, Turun yliopisto, anantti@utu.fi
Kotityö itsen ja perheen palveluksena
Yhä nykyisin on aiheellista kysyä, miltä osin työnjakoa koskevat sopimukset sekä sukupuolisopimukset
pätevät, kun perheenjäsenten kesken neuvotellaan arjen sopimussisällöistä. Käytännössä ansiotyön ohella
tehtävä ”itsen ja perheen palvelus” koskee kotitöiden lisäksi omaa ja perheen aikaa. Näiden neuvottelujen
onnistumisesta kertoo se, miten työn ja muun elämän tai perheen ja työn yhteen sovittaminen onnistuvat
arjessa. Esityksessä keskityn ansiotyötä tekevien naisten ja heidän perheensä ajankäyttöön kotitöiden
järjestämisessä. Kotityönjakoa analysoidaan yksilö- ja perhetasolla hyödyntämällä ajankäyttötutkimuksen
alkuperäisaineistoja, Tilastokeskuksen keräämiä ajankäyttöpäiväkirjoja (1999–2000 ja 2009–2010).
Kotitöiden jako sukupuolittain kertoo etenkin nais- ja miestapaisuudesta; naiset siivoavat ja pyykkäävät,
kun taas miehet tekevät ulko- ja huoltotöitä. Toisaalta aivan uusimpien aineistojen perusteella on
nähtävissä sukupuolitetun työnjaon tasoittuneen niin lastenhoidon kuin ruoanlaiton ja ulkotöiden kohdalla.
Ajankäyttöaineistojen mikrotason analyysi tekee näkyviksi sukupuolitetun kotityön sosiokulttuurisia
rakenteita sekä paljastaa kotityön järjestämisen ja toiminnan järjestyvän yhä kuitenkin pääasiassa
sukupuolittuneesti.
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Uskontososiologia
Koordinaattorit: Martti Muukkonen ja Hanna Salomäki (martti.muukkonen(at)evl.fi,
hanna.salomaki(at)evl.fi)
“Uskonnot ovat viime aikoina olleet paljon esillä tiedotusvälineissä. Tässä työryhmässä pohditaan
ajankohtaisia uskonnon ja yhteiskunnan suhteita, kuten uskonnon yksityisyyttä/julkisuutta,
uskonnonvapautta, moraalikäsitysten muutosta ja uskonnollisen perinteen siirtoa. Erityisen polttavia
kysymyksiä ovat mm.: Miten instituutioita pakeneva uskonnollisuus löytää uomansa? Millä tavoin nuorten
uskonnollisuus muotoutuu 2000-luvun Suomessa? Miten kansankirkon laskeva jäsenmäärä ilmenee
yhteiskunnassa ja mihin muutoksiin se johtaa? Ajankohtaisten kysymysten lisäksi käsitellään
uskonnonsosiologian klassisia kysymyksiä uskonnon ja yhteiskunnan suhteista, uskonnollisia liikkeitä ja
muita uskonnollisia yhteisöjä sekä uskonnon vaikutusta kulttuuriin.”
Miten uskonnollisuus vaikuttaa suomalaisten islam-asenteisiin? Havaintoja kyselytutkimuksista
Ketola, Kimmo, FT, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus (kimmo.ketola@evl.fi)
Kansainvälisissä kyselytutkimuksissa on käynyt ilmi, että suomalaisten mielikuvat muslimeista ovat
poikkeuksellisen kielteisiä. Tutkijoiden kesken ei kuitenkaan vallitse yksimielisyyttä siitä, miten
suomalaisten kielteisiä asenteita ja mielikuvia tulisi selittää. Erityisesti uskonnollisuuden vaikutuksesta
toistaiseksi niukasti tietoa. Ovatko vahvasti uskonnolliset ihmiset ennakkoluuloisempia muslimeja kohtaan
kuin väestö keskimäärin? Entä miten itsensä uskonnottomiksi luokittelevat eroavat muista? Tässä
esitelmässä tarkastellaan Suomessa toteutettujen kyselyaineistojen perusteella, miten eritoten
uskonnollisuus vaikuttaa suomalaisten suhtautumisessa islamiin ja muslimeihin.
NMKY organisaatiomallien innovaattorina
Muukkonen Martti, TT, YTM, kappalainen/Nurmijärven seurakunta , (martti.muukkonen@evl.fi)
Monet järjestötyön muodot yhteiskunnassamme (kuten kerhotoiminta, leirit, retket ja avointen ovien työ)
ovat meille nykyään itsestäänselvyyksiä. Kuitenkin on ollut aika, jolloin ne ovat olleet uusia – joskus
radikaalejakin – ideoita. Nykyään paljon puhutun valtion ja markkinoiden välissä toimivan kolmannen
sektorin erääksi funktioksi yhteiskunnassa on nähty toiminta eräänlaisena innovaatioiden laboratoriona.
Sieltä testatut ja hyväksi havaitut toimintamallit diffusoituvat muuhun yhteiskuntaan.
Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksellä 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuoliskolla on ollut
tällainen yleisiä organisaatiomalleja luova rooli. Monet näistä malleista kuvastavat organisaatioiden ja
sosiaalisten liikkeiden tavoin syntyaikansa tilannetta ja ongelmia. Tässä esitelmässä pyrin valottamaan
NMKY:n syntyä ja niitä organisaation rakentamiseen liittyviä valintoja, joita alan pioneerit tekivät – ja jotka
nyt ovat meille itsestäänselvyyksiä.
Sitoutumisen monet muodot – kirkon liberaalit ja konservatiivit
Salomäki Hanna, TT, YTT, tutkija/Kirkon tutkimuskeskus (hanna.salomaki@evl.fi)
Luterilaisessa kirkossa on viime aikoina keskusteltu paljon polarisaatiosta liberaalien ja konservatiivien
välillä. Viime vuosina yhä useampi suomalainen on myös mieltänyt itsensä jompaankumpaan ryhmään
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kuuluvaksi. Keskusteluissa on tullut pintaan näiden ryhmien erilaiset näkemykset avioliittonäkemyksissä,
mutta mitä muuta konservatiivisuus tai liberaalisuus pitää sisällään?
Tämä esitelmä selvittää liberaalien ja konservatiivien seurakuntalaisten eroja instituutioon sitoutumisessa.
Minkälaisia eroja itsensä liberaaliksi tai konservatiiviksi mieltävillä on sitoutumisessa kirkkoon tai uskonnon
harjoittamiseen? Luterilaiseen kirkkoon kuuluu neljä viidestä suomalaisesta, mutta kirkkoon kuulumisen
syyt vaihtelevat: kirkkoon kuulutaan sen tekemän auttamistyön sekä lapsi- ja nuorisotyön takia, jotkut
kuuluvat kirkkoon elämänkaareen kuuluvien juhlien vuoksi ja osa sitoutuu kirkkoon hengellisten syiden
takia. Esitelmässä selvitetään, miten liberaalit ja konservatiivit ovat sitoutuneet kirkkoon ja millaisia heidän
kirkkoon kuulumisen syynsä ovat sekä mihin suuntaan he toivovat kirkon kehittyvän. Kirkossa, kuten
monissa muissakin instituutioissa on pohdittu paljon sitä, miten jäseniä voitaisiin aktivoida toimintaan
mukaan. Esitelmä selvittää myös, missä määrin liberaalit ja konservatiivit ovat sitoutuneet kirkon dogmiin
sekä miten he harjoittavat uskoaan julkisesti ja yksityisesti. Esitelmä pohjautuu Gallup Ecclesiastica 2011 kyselyaineistoon (N=4930).
Rentoja rituaaleja. Etnografinen tutkimus sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteisöllisestä rakentumisesta
rippikoulussa
Kokkonen, Jarmo, TM, VTM, seurakuntakasvatussihteeri/Kirkkohallitus, (jarmo.kokkonen@evl.fi)
Tutkin suomalaista rippikoulua nuorten näkökulmasta kysyen, mikä on sukupuolen ja seksuaalisuuden
merkitys ja paikka rippikoulun kokonaisuudessa. Nuorilla tarkoitan 14-15-vuotiaita rippikoululaisia ja heidän
kanssaan työskenteleviä isosia. Tarkastelen rippikoulun arjen tasoa: yksilöiden ja ryhmien välistä
vuorovaikutusta, yhteisöllisiä rituaaleja, informaalia kulttuuria sekä nuorten omaa toimijuutta. Aineisto
muodostuu kahden rippikoulun tutkimushaastatteluista, tutkimuspäiväkirjamerkinnöistä, nuorten omista
teksteistä ja tilannenauhoitteista. Toissijaisena aineistona ovat rippikouluissa käytetyt materiaalit ja
rippikoulua ohjaavat normatiiviset dokumentit.
Tutkimukseni paikantuu uskontososiologian, etnografian ja sukupuolentutkimuksen leikkauspisteisiin.
Yhteisöllisyyden ja rituaalien tarkastelu tuo mukanaan sävyjä myös uskontotieteen ja antropologian
puolelta. Käyn vuoropuhelua suomalaisen kouluetnografian kanssa. Lähestymistapana etnografia tekee
oikeutta rippikoulun kokonaisvaltaiselle ja intensiiviselle luonteelle, tukien myös eettisten kysymysten
kohtaamista.
Tutkimuksen teoreettisen kehyksen muodostaa Arnold van Gennepin luoma siirtymäriitin kolmivaiheinen
teoria: irtautuminen, liminaalivaihe ja uudelleen liittäminen. Liminaalivaiheella tarkoitetaan siirtymäriitin
epämuodollista välivaihetta, rippikoulun tapauksessa erityisesti yhteisöllisesti tiivistä leirijaksoa.
Leirielämässä muotoutuvaa vertaisryhmän tilaa antropologi Victor Turner kutsuu termillä communitas.
Tässä tilassa yhteisöllinen järjestys ei ole arkisella tavalla voimassa, mikä heijastuu myös sukupuolen ja
seksuaalisuuden jäsennyksiin.
Sukupuolittuneet mallit ja järjestykset voivat olla itsestään selvinä pidettyjä puhetapoja, automatisoituneita
käytäntöjä ja perinteitä. Rippikoululla itsellään on pitkä historia osana kirkon kasvatustoimintaa. Toisaalta
myös traditiot ovat muovautuvia. Vaikuttaa siltä, että vahva sukupuolijako liudentuu yhteisöllisesti tiiviissä
rippikoulussa.
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Vallan sosiologia
Koordinaattori: Arttu Saarinen, Social- och kommunalhögskolan (aosaar(at)utu.fi)
“Vallan sosiologinen tutkimus ymmärretään työryhmässä laaja-alaisesti. Valtatutkimusta edustavat niin
Foucault –tyyppiset teoreettiset käsiteanalyysit kuin empiiriset tutkimuksetkin. Valta on läsnä mitä
erilaisimmissa sosiologian tutkimuskohteissa kuten esimerkiksi hyvinvointivaltioiden rakentumista ja
uudistamista selittävissä tutkimuksissa. Valta on läsnä myös kun tutkitaan ihmisten välistä vuorovaikutusta
tai kun olemme kiinnostuneita kuntapolitiikan koukeroista tai siitä kellä on valta määritellä mikä on
moraalisesti oikein.”
Autti, Outi, FM,KM, tohtorikoulutettava, Thule-instituutti, Oulun yliopisto, outi.autti@oulu.fi
Muutos ja sopeutuminen - marginaaliin jääneet kokemukset vesivoimatalouden aiheuttamista
elinympäristön muutoksista
Joet ovat olleet keskeisessä roolissa Pohjois-Suomen asuttamisessa. Konflikteja on ollut jokivarsissa läpi
niiden historian. Paikallisten asukkaiden liikkumatila omassa ympäristössään alkoi vähetä sitä mukaa, kun
alueelle tuli uusia toimijoita, kuten metsä- ja sahateollisuus ja myöhemmin sähköntuotantoyhtiöt.
Pohjoisten jokien voimalaitostöiden kanssa samaan aikaan käynnistyi yhteiskunnallinen rakennemuutos,
joka tapahtui Suomessa poikkeuksellisen myöhään ja nopeasti. Muutos löi läpi asukkaiden koko
elämänalan, kun fyysinen ympäristö, paikalliskulttuuri, sosiaaliset suhteet, toimeentulo ja yhteiskunta
muuttuivat lyhyessä ajassa. Vesivoimarakentaminen vauhditti jokivarsien modernisaatiota entisestään, eikä
nopeasti tapahtunut muutos tarjonnut asukkaille yhtä pitkää sopeutumisaikaa kuin muualla.
Käsittelen tutkimuksessani vesivoimarakentamisen aiheuttamia muutoksia Kemijoen ja Iijoen
vesistöalueilla. Tarkastelen muutosta paikallisten asukkaiden näkökulmasta ja kysyn, millaisia vaikutuksia
asuinympäristössä tapahtuneet suuret muutokset ovat aiheuttaneet asukkaiden elämään, miten nämä
muutokset on koettu ja miten niihin on sopeuduttu. Teoriakehykseni koostuu Foucault’n valta-analytiikasta,
jota käytän myös metodisesti. Olen haastatellut tätä tutkimusta varten 54 henkilöä Iijoen ja Kemijoen
varrella. Etsin haastatteluaineistostani vallan eri tekniikoita, jotka tuovat esiin erilaisia subjekteja, samoin
kuin vallan rationaliteetteja, strategioita ja taktiikoita.
Olen löytänyt aineistostani rakentamisen puoltajien ja vastustajien lisäksi sivuun jääneiden joukon, joka on
tutun asuinympäristönsä menetettyään kieltänyt osallisuutensa uuteen ympäristöön. Ympäristön muutos
on ollut raskas isku, jonka myötä rakennetulle joelle käännettiin selkä. Henkilökohtainen, eletty sidos
asuinympäristöön on katkennut ja tilalle on tullut yhteisen hyvän eetos, jossa asuinseutu jaetaan koko
kansakunnan käyttöön. Sopeutuminen uuteen ympäristöön on ollut vaikeaa ja hidasta.
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Syväterä, Jukka, YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto,
jukka.syvatera@uta.fi
Poliittisen bioetiikan globaali diffuusio
Viime vuosikymmeninä lähes kaikissa kehittyneissä maissa on perustettu niin sanottu kansallinen
bioeettinen komitea. Tyypillisesti näiden asiantuntijaelinten tehtäviin kuuluu esimerkiksi poliittinen
neuvonanto ja julkisen keskustelun herättäminen lääketieteen, terveydenhuollon ja bioteknologian
kehitykseen ja säätelyyn liittyvissä eettisiksi määritellyissä kysymyksissä. Tarkastelen kansallisen bioeettisen
komitean ja siihen liittyvän poliittisen rationaalisuuden leviämistä esimerkkinä maailmanyhteiskunnan
rakentumisesta. Kysyn, miksi tämän mallin diffuusio läpi maailman on tapahtunut niin tehokkaasti ja
millaisen globaalin hallinnan regiimin muodostumisesta tässä on kyse.
Empiirisenä aineistona hyödynnän tietoja kansallisten bioeettisten komiteoiden perustamisajankohdista eri
maissa sekä bioetiikan kansainvälisten järjestöjen tuottamaa materiaalia. Teoreettinen viitekehys
muodostuu institutionalistisesta maailmanyhteiskunnan teoriasta (world polity theory) ja foucault’laisesta
globaalin hallinnan tutkimuksesta (global governmentality).
Alustavien tulosten perusteella funktionalistinen selitys, jonka mukaan komiteoita on perustettu
vastauksena erilaisiin legitimaatio-ongelmiin, on riittämätön. Funktionalistiset selitykset voivat
mahdollisesti selittää bioeettisten komiteoiden perustamista valtioissa, joissa niitä ensiksi perustettiin,
mutta siitä eteenpäin kyse näyttäisi useimmiten olevan pikemminkin jäljittelyyn perustuvasta
samankaltaistumisesta. Komitean perustaminen on myös helppoa: se ei sinänsä sido valtiota tai poliittisia
päätöksentekijöitä mihinkään ja sen voidaan uskoa taipuvan moniin tarkoituksiin. Eettiseksi nimetty
poliittinen neuvonanto on levinnyt tehokkaasti myös siksi, että siinä näyttävät tiivistyvän keskeiset
maailmankulttuuriset periaatteet (Boli & Thomas) kuten universalismi, yksilön arvo ja rationaalinen kehitys.

Peltomaa Hanna, YTM, tutkija, Lapin yliopisto, hanna.peltomaa@ulapland.fi
Seksuaalivähemmistöt lappilaisissa kyläyhteisöissä
Tutkimuksessani tarkastelen seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämää lappilaisissa
kyläyhteisöissä. Lappia - kuten suomalaista maaseutua ylipäätään – ei pidetä seksuaalivähemmistöihin
kuuluville ihmisille helppona eikä houkutteleva paikkana elää, vaan yleisesti puhutaan jopa
seksuaalipakolaisuudesta, jonka suunta on maalta pääkaupunkiseudulle. Julkisuudessa vallitsevasta
negatiivisesta kuvasta huolimatta kylissä asuu seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, joten olenkin
kiinnostunut siitä, miten kyläyhteisössä eläminen on mahdollista ja miten yhteisön sosiaalinen elämä
rakentuu arjen tasolla.
Olen valinnut tutkimukseni empiiriseksi kontekstiksi lappilaiset kyläyhteisöt, sillä niissä tiivistyvät
sukupuolen, seksuaalisuuksien, uskonnon, etnisyyden, poliittisuuden, iän ja luokan suhteet. Erityisenä
piirteenä Lapissa myös on, että täällä on paljon lestadiolaisuutta. Kyläyhteisöt eivät ole keskenään
samanlaisia, vaan yksi merkittävin ero on, kuinka lähellä tai kaukana ne sijaitsevat matkailukeskuksista.
Erityisesti sesonkiaikana keskukset muistuttavat enemmän kaupunkikeskuksia kuin ympäröivää maaseutua.
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Tutkimusongelmani on, millaisen vallan tuotoksena seksuaalinen erilaisuus kylissä rakentuu? Millaista
erotteluvaltaa, määrittelyvaltaa, sietämistä, vaikenemista ja ulossulkemista yhteisöissä on? Aineistoni
koostuu tällä hetkellä kyläyhteisöissä asuvien tai asuneiden henkilöiden haastatteluista ja kirjoituksista.
Myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on suorittaa havainnointia valitsemissani kyläyhteisöissä.
Olen tällä hetkellä kirjoittamassa artikkelia muutaman valitsemani haastattelun pohjalta. Esitykseni tulee
pohjautumaan tuohon artikkeliin ja nostan esityksessäni esille aineistoesimerkkejä arkielämän tilanteista,
joissa ihmiset tavalla taikka toisella ottavat kantaa siihen, mikä on kyläyhteisössä mahdollista ja mikä ei.

Arttu Saarinen, VTT, tutkijatohtori, Social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, aosaar@utu.fi
Kunta- ja palvelurakenteiden uudistaminen erityisesti terveydenhuollon näkökulmasta Helsingin
Sanomien mukaan vuosina 2003–2011
Sanomalehdet paitsi heijastavat myös tuottavat puhetapoja, arvoja, käsitteitä ja normeja. Helsingin
Sanomat on selvästi suurin päivälehti Suomessa, levikki on lähes 400 000. Sen valta määritellä sosiaali- ja
terveyspolitiikkaa on merkittävä. Artikkelissa ollaan kiinnostuneita a) miten PARAS –hankkeesta, uudesta
terveydenhuoltolaista ja kuntauudistuksesta kirjoitetaan terveydenhuollon viitekehyksessä Helsingin
Sanomissa vuodesta 2003 vuoden 2012 helmikuuhun, ja b) minkälaista retoriikkaa jutuissa esiintyy.
Aineistona ovat kaikki Helsingin Sanomien kirjoitukset: uutiset, pääkirjoitukset, kolumnit,
mielipidekirjoitukset. Ajanjakso on valittu koska kuntaliitokset nousivat keskusteluun voimakkaammin juuri
vuosien 2003-2004 aikana. Vastaavasti ns. ministeri Virkkusen kuntauudistuksen ensimmäisen kuntakartta
julkaistiin helmikuussa 2012. Aineistoa eritellään ensin määrällisesti ja sitten laadullisesti. Yhteensä
analysoitavia lehtikirjoituksia on 220 kappaletta. Esityksessäni kerron artikkelin tilastollisesta ja laadullisesta
analyysista sekä alustavista tuloksista.

Mikko Niemelä, oa. professori, Tampereen yliopisto, johtava tutkija, Kela, mikko.niemela@kela.fi
Olli Kangas, Sampo Varjonen
When and why do ideas matter? The influence of framing on opinion formation and policy change
A growing field of discursive institutionalism has argued for the importance of ideas and discourse in policy
changes. The aim of the study is to empirically analyse framing effects by examining how, and to what
extent, competing frames are able to shape public opinion on the implementation of a specific policy
change. The case study focuses on the administration of social assistance in Finland. Results indicate that
framing matters to public opinion. To be successful, a politician has to simplify the issue and appeal to
moral sentiments instead of presenting too many facts and difficult ‘factual’ viewpoints which can lead to
cognitive dissonance. However, the study also emphasises that even frames that succeed in shaping
popular opinion can fail if powerful political actors are against reform. Therefore, the article argues that the
interplay between the ‘old’ power resource approach and the ‘new’ ideational approach should be taken
into account when explaining institutional changes.
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Yhdistykset ja yhteiskunnalliset liikkeet /
Föreningar och sociala rörelser
Koordinaattorit: Esa Konttinen ja Mikko Lagerspetz
(esa.konttinen(at)jyu.fi, mlagersp(at)abo.fi)
“Yhdistykset ja yhteiskunnalliset liikkeet ovat suomalaisen kansalaisyhteiskunnan ydinelementtejä.
Työryhmä kutsuu tutkijoita esittelemään tutkimuksiaan kansalaisyhteiskunnan kehityksestä ja sen
nykypäivän ilmiöistä niin teoreettisesta kuin empiirisestäkin näkökulmasta. Millä tavoin yhteiskunnallisen
itseorganisoitumisen muodot muuttuvat ja mistä syistä? Kansalaisten osallistuminen ja siinä tapahtuneet
muutokset kuuluvat työryhmän aihekenttään. Vertailevaa näkökulmaa hyödyntävät paperit ovat
tervetulleita.
Föreningar och sociala rörelser är centrala element i det finländska civil- eller medborgarsamhället.
Arbetsgruppen välkomnar både teoretiska och empiriska föredrag om civilsamhällets utveckling och nuläge.
Hur förändras formerna för social självorganisering och av vilka orsaker? Medborgerligt deltagande och
dess förändringar hör till arbetsgruppens teman. Föredrag med ett jämförande perspektiv är välkomna.”

Kontinen, Tiina, PhD, University Lecturer, University of Jyväskylä, tiina.t.kontinen@jyu.fi
Robinson-Moncada, Sara, MSc, Doctoral candidate, University of Jyväskylä, sara.robinsonmoncada@jyu.fi
Programme theories of empowerment in an international development NGO
Since the 1980s the non-governmental organizations (NGOs) have gained an important role in international
development aid. Along with growing significance and expanding funding, the requirements for producing
and reporting results have become increasingly more demanding. In tandem with the emergence of resultsbased management in development co-operation in general, the pressures for developing new monitoring
and evaluation systems has entered NGOs as well. However, the mainstream managerial tools emphasizing
measurable indicators have at times clashed with NGOs’ value-based objectives such as empowerment.
Development agencies and researchers alike increasingly search for and attempt to design alternative
evaluation frameworks. One of the growing trends is a theory-based evaluation which embarks by eliciting
programme theory behind an intervention. This paper discusses some tentative findings of a first step in a
research project which examines ways of evaluating empowerment. It describes programme theories of
empowerment in an international NGO, World Vision, as presented in the organizational documents and
explicated by the members of the staff in Finland in interviews and workshop discussions. We analyse the
pratitioners’ definitions and notions of processes of empowerment and the programme theories related to
organization’s interventions in order to enhance empowerment.
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Luonnonvarakiistat ja kansalaisten itseorganisoituminen – kun osallistaminen ei riitä
Hast, Sanna (YTM), tutkija, Lapin yliopisto, sanna.hast@ulapland.fi
Kaivosteollisuus, kestävän energiantuotannon tavoitteet, matkailun ja virkistyskäytön kehittäminen,
luonnonsuojelu, sekä muut paikallisesti merkittävät maankäyttömuodot, herättävät jatkuvaa keskustelua
niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Vuorovaikutteiset ja osallistavat menetelmät ympäristön- ja
maankäytönsuunnittelussa pyrkivät yhteen sovittamaan eri intressejä ja saavuttamaan kestävämpää
(ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen näkökulman huomioonottavaa) ympäristön monikäyttöä. Monet
esimerkit kuitenkin osoittavat että osallistaminen usein johtaa tai vahvistaa ristiriitoja niiden ratkomisen
sijaan. Kiistatilanteissa myös erilaiset suoran vaikuttamisen keinot ovat yleistyneet; julkisessa debatissa
hallinnollisia käytäntöjä kyseenalaistetaan ja oikeutetaan. Tällöin ympäristötietoa yhdistellään
argumenteissa arvoihin ja päämääriin ja tukeudutaan oikeuttamisen maailmoihin.
Tutkimukseni pohjaa kahteen Länsi-Lapin luonnonvarojen käyttöön liittyvään tapaukseen: Muonion kunnan
pohjoisosassa vuosien 2006–2007 taitteessa käytyyn metsäkiistaan sekä edelleen meneillään olevaan
Mielmukkavaaran tuulivoimalahankkeeseen. Tapausten osallistavat prosessit ovat Metsähallituksen
luonnonvarasuunnittelu ja tuulivoimalahankkeen YVA-menettely. Ne toimivat esimerkkeinä siitä, miten
virallinen ympäristöhallinto sivuuttaa paikalliselta tasolta nousevaa käytännöllistä ja kokemuksellista tietoa,
mikä puolestaan johtaa ristiriitoihin ja erilaisiin suoran vaikuttamisen keinoihin.
Julkisen oikeuttamisen analyysi (JOA) tarjoaa välineen analysoida julkisessa tilassa toimivia yhteiskunnallisia
liikkeitä ja ympäristökonflikteja. Tavoitteeni on tarkastella, miten oikeuttamisen maailmojen teoriaa voisi
kehittää edelleen teoreettis-metodologisessa mielessä. Miten teorian avulla voitaisiin paremmin tunnistaa
ja huomioida ympäristökonflikteissa vaikuttavia tiedon ja oikeuttamisen yhdistelmiä ja siten siirtyä kohti
konfliktittomampaa ympäristön hallintaa?
Asiasanat: ympäristökonfliktien hallinta, julkisen oikeuttamisen analyysi, oikeuttamisen maailmat, tieto

Hyvinvointi, luottamus ja yhdistysjäsenyydet
Tomi Kankainen & Martti Siisiäinen, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Tässä esityksessä analysoidaan, mikä suhde maiden välisillä tuloerojen suuruudella mitatulla
eriarvoisuudella ja lasten hyvinvoinnin eroilla on aikuisten ja yläkouluikäisten luottamukseen ja
yhdistysaktiivisuuteen. Yläkouluikäisiä tarkastelemalla on mahdollista laajentaa sosiaaliseen pääomaan ja
osallistumiseen liittyvää tutkimuskenttää, joka on empiirisen analyysin osalta keskittynyt pääosin aikuisiin.
Yksi keskeinen aikaisempien tutkimuksien tulos on ollut, että yleinen luottamus kukoistaa sellaisissa
yhteiskunnissa, joissa kansalaisilla on runsaasti jäsenyyksiä erilaisissa yhdistyksissä ja joissa
yhdistysjäsenyydet leikkaavat luokka- ja kerrostumarajoja (ristikkäisjäsenyydet). Toinen keskeinen tulos,
josta tosin on vähemmän empiiristä tutkimusta kuin yhdistysten ja luottamuksen suhteesta, painottaa
hallinnon, poliittisten instituutioiden sekä toteutettujen politiikkojen olennaista roolia luottamuksena
ilmenevän sosiaalisen pääoman edellytysten luomisessa.
Aikaisempien tutkimusten pohjalta johdamme artikkelimme kaksi hypoteesia: Hypoteesi 1: maissa, joissa
on korkea hyvinvoinnin taso (lasten hyvinvoinnilla mitattuna) ja pienet tuloerot, aikuisväestön ja
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yläkouluikäisten luottamuksen taso on korkea. Hypoteesi 2: korkea hyvinvoinnin ja luottamuksen taso
yhdessä vaikuttavat yhdistysjäsenyyksiin ja kohottavat sekä aikuisväestön että nuorten
yhdistysjäsenyyksien määrää. Eri maiden aikuisten yhdistysjäsenyyksien ja -osallistumisen sekä
luottamuksen vertaileva analyysi perustuu ISSP- aineistoon vuodelta 2004. Aineisto mahdollistaa sellaisen
yhdistysjäsenyyksien määrää kuvaavan mittarin luomisen, jota voidaan käyttää myös tärkeiden
ristikkäisjäsenyyksien arviona. Yläkoululaisten analyysi pohjautuu ICCS 2009 –aineistoon. Aikuisten osalta
tuloksemme ovat aikaisempien kansainvälisten tutkimusten mukaisia ja vahvistavat niitä. Keskeisin ja
aikaisempaan tutkimukseen verrattuna uusi tutkimustulos on, että korkea hyvinvoinnin ja luottamuksen
taso laskevat nuorten (yläkouluikäisten) yhdistysaktiviteettia, joka on selitettävissä ja ymmärrettävissä
Bourdieun todennäköisen kausaalisuuden kautta.

Mikko Lagerspetz, Sociologi, Åbo Akademi, mlagersp@abo.fi
De estniska invandrarnas föreningsaktivitet
Av de i Finland fast bosatta utlänningarna utgör Estlands medborgare den största och den snabbast
växande gruppen. Vid slutet av 2010 var de 28 965 till antalet. Efter de ryskspråkiga är estniskspråkiga den
andra största gruppen med ett utländskt språk som modersmål. Föredraget baserar sig på en undersökning
om de estniskspråkiga invandrarnas deltagande i finländskt kultur- och föreningsliv som genomfördes 2011.
Som forskningsmetoder användes internetenkät (336 respondenter) samt fyra gruppintervjuer i Helsingfors
och en i Åbo (sammanlagt 25 deltagare).
I motsats till de ryskspråkiga har esterna inget omfattande nätverk av etniska organisationer, och inte
mycket gemensam verksamhet utanför huvudstadsregionen. Vad man förväntar sig av sådan verksamhet
tycks ändra sig med tiden som man bott i Finland. De nyligen inflyttade är måna om att få byta erfarenheter
med andra ester i Finland, att få information om det praktiska, och att helt enkelt få umgås på sitt
modersmål. När språkkunskaperna förbättras och det finländska samhället blir mer bekant, spelar själva
samvaron med andra ester inte mera lika stor roll; då blir förekomsten av gemensamma intressen viktigare
för det vem man vill umgås med. Detta kan även leda till att den organiserade verksamheten dör ut, vilket
påpekades i flera gruppsamtal. För att få i stånd samarbete mellan människor med t.ex. olika utbildning
eller olika lång erfarenhet av att bo i Finland räcker det inte alltid att de har samma etnicitet. De kulturella
skillnaderna mellan majoritetsbefolkningen och de estniska invandrarna är ofta mindre och lättare att
överbryggas än de sociala skillnaderna inom gruppen.
I jämförelse med andra invandrargrupper kännetecknas esterna dels av relativt snabb integrering, även
assimilering med majoritetsbefolkningen, dels av att det är lätt att behålla kontakten med det gamla
hemlandet. Båda kan vara bidragande orsaker till att den etniska organiseringen förblivit blygsam.
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Lavikainen, Anniina, Tutkija, Kuuloliitto ry, anniina.lavikainen@kuuloliitto.fi
Vertaistoiminnasta kuulolähipalveluun – vapaaehtoistoiminnan moninaiset ja muuttuvat muodot
Kuuloliitossa
Tausta: Kuuloliitossa on havaittu, että vapaaehtoistoimijoiden toimintaympäristö on jatkuvassa
muutoksessa. Liitossa on tehty tutkimus osana vapaaehtoistoiminnan käynnissä olevaa kehittämishanketta.
Tutkimuksessa on selvitetty vapaaehtoisten toiminnalle luomia erilaisia merkityksiä, ja näin on saatu
ajantasainen kokonaiskuva liiton vapaaehtoistoiminnan ilmiöstä. Lisäksi on tutkittu vapaaehtoisten
kokemuksia vapaaehtoistoimintaan osallistumisen esteistä ja haasteista.
Metodit: Tutkimuksen pääaineisto on 46 henkilön laadullinen haastatteluaineisto. Laadullisen aineiston
tueksi on haastateltavilta kerätty myös kyselylomakeaineisto. Tutkimuksen aineistoa on analysoitu
aineistolähtöisesti, käyttämällä sekä diskurssianalyysia että temaattista analyysiä.
Aineisto: Tutkimuksen haastateltavista neljännes on miehiä, loput naisia ja heidän ikähaitarinsa on 17–82
vuotta. Haastateltavat asuvat erikokoisilla paikkakunnilla Etelä-Suomesta Lappiin saakka. Selkeä enemmistö
heistä on ollut jo pidempään vapaaehtoistoiminnassa mukana. Aineistossa on myös lyhyemmän aikaa
toiminnassa mukana olleita vapaaehtoisia.
Tulokset: Haastateltavien puheissa syntyy kolme erilaista puhetapaa, joiden kautta on mahdollista lähestyä
vapaaehtoisten vapaaehtoistoiminnalle luomia merkityksiä. Kaiken toiminnan lähtökohta ja arvopohja
paikantuu vertaisdiskurssiin, joka määrittyy myös vallitsevaksi valtadiskurssiksi. Vapaaehtoiset ovat
hakeutuneet toimintaan mukaan useimmiten oman kuulovamman myötä. Nousevaksi valtadiskurssiksi
aineistossa muodostuu kuitenkin kuulolähipalvelupuhetapa. Vapaaehtoiset kokevat, etteivät julkisen
kuulonhuollon palvelut toimi riittävän hyvin, jolloin paineet vapaaehtoisvoimin tuotetulle kuulokojeen
käytön opastukselle ja neuvonnalle kasvavat. Kuitenkin samanaikaisesti vapaaehtoiset kamppailevat itsekin
resurssiongelmien ja osa myös arvostuksen puutteen kanssa. Osittaiseksi vastadiskurssiksi
kuulolähipalveludiskurssille muodostuu vapaaehtoisten tekemää vaikuttamistyötä käsittelevä puhe. Osa
vapaaehtoisista kokee, että kuulolähipalvelun kasvavien tarpeiden takia muille vapaaehtoistoiminnan
muodoille ei välttämättä jää riittävästi toimintatilaa paikallisyhdistyksissä.

Kolmannen sektorin muutos ja rationalisoituva kansalaisyhteiskunta?
Petri Ruuskanen, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos,
petri.ruuskanen@jyu.fi
Kolmannella sektorilla tarkoitetaan markkinoiden, julkisen sektorin ja kotitalouksien väliin jäävää aluetta,
jota leimaa ei-voittoa tavoitteleva kansalaistoiminta ja vapaaehtoisuus. Kolmannen sektorin
organisaatioiden keskeinen tehtävä on ilmaista ihmisten ja sosiaalisten ryhmien yhteisiä kokemuksia,
identiteettejä ja intressejä julkiseen keskusteluun. Samalla kolmas sektori on kuitenkin myös merkittävä
palvelujen tuottaja ja palkkatyön alue.
Kolmas sektori on viime vuosina käynyt Suomessa läpi voimakasta institutionaalisesta muutosta, jonka
myötä palkkatyön rooli sektorin toiminnassa on lisääntynyt. Palkkatyön korostumiseen on johtanut yhtäältä
se, että järjestösektori on ottanut vastuulleen kasvavan osan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kulttuurin,
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liikunnan nuorisotyön palvelutuotannosta, joka aiemmin hoidettiin julkisen sektorin toimesta. Toinen
sektorin palkkatyön roolia korostanut kehityssuunta on ollut vapaaehtoisen kansalaistoiminnan luonteen
muuttuminen. Ihmiset sitoutuvat vapaaehtoistoimintaan entistä lyhytjännitteisemmin ja
projektiluontoisemmin. Tämä on korostanut palkkatyön ja projektitoiminnan merkitystä kansalaistoiminnan
organisoinnissa.
Institutionaalisen muutoksen seurauksena myös kolmannen sektorin rahoitusmallit ovat muuttuneet.
Jatkuvia toiminnan yleisavustuksia on leikattu ja tilalle on tullut projekti- ja hankerahoitus sekä
erityisavustukset. Nämä ovat lisänneet toimintaan kohdistuvaa tulospainetta, lisänneet työmäärää ja
tehneet toiminnasta lyhytjännitteisempää. Samalla toimintaa rahoittavat tahot ovat alkaneet kiinnittää
aiempaa enemmän huomiota kolmannen sektorin organisaatioiden tehokkuuteen ja tuottavuuteen.
Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskeinen rahoittaja RAY on palkannut vuonna 2011
seurantapäällikön kehittämään avustetun järjestötoiminnan tuloksellisuuden, tehokkuuden ja vaikutusten
arviointia. Samanaikaisesti käynnissä on hankkeita, joilla järjestökenttä pyrkii tekemään toimintansa
vaikuttavuuden arviointia entistä läpinäkyvämmäksi. Lisäksi kolmannen sektorin keskeiset rahoittajat ovat
resurssiohjauksella pyrkineet kannustamaan järjestöjen yhdistymisiä toiminnan tehokkuuden
kehittämiseksi.
Tässä esityksessä pohditaan edellä kuvatun institutionaalisen muutoksen seurauksia
kansalaisyhteiskunnalle. Eräs mahdollinen kehityssuunta on, että kolmas sektorin kehitys muovaa
kansalaisyhteiskuntaa entistä ammatillisemmaksi ja byrokraattisemmaksi. Tämä voi johtaa siihen, että
palkkatyöhön ja projektitoimintaan liittyvä rationaalinen orientaatio ja jäsenyyteen liittyvä kokemuksellinen
osallistuminen ja intressien ilmaiseminen ajautuvat jatkossa entistä jännitteisempään tilanteeseen
kansalaisyhteiskunnan toiminnassa.

Sundback Susan, professor i sociologi vid Åbo akademi, projekt om föreningsdöd i Finland och Estland.
Tillhörighet och aktivitet i den nordiska frivillsektorn med en särskilt jämförelse av
Finland och Estland. Analys av data från EVS 2008
Med utgångspunkt i European Values Study utarbetas en typologi för föreningstillhörighet (medlemskap)
och föreningsaktivitet (aktivitet) samt relationen mellan de två i ett nordiskt sammanhang. I den delen av
pappret byggs på Parsons placering av civila organisationer bland interna samhällsfrågor, med funktioner
för framtiden (Latency) eller på kort sikt (Integration). Aktiva anhängare finns framförallt i föreningar med
kortsiktiga mål, medan medlemskap kännetecknar organisationer med långsiktiga mål. Medborgerliga
aktiviteter är framförallt del av vardagen, medan medlemskap symboliserar målsättningar som relaterar till
individens världsbild och existentiella trygghet. De långsiktiga organisationerna tenderar att vara äldre,
resursrikare och mera erkända i samhället än de kortsiktiga.
Medlemmarnas deltagande är en förutsättning för organiserad frivillighet, men idag prioriterar människor
inte föreningslivet såsom förr. På vilket sätt hotas de frivilliga föreningarna av människornas passivitet?
Enligt min tolkning är hotet särskilt stort för nybildade föreningar med smalt fokus och krav på snabb
utdelning av resultat medan äldre och resursstarka föreningar kan kompensera och fortsätta att attrahera
människor. Finland är i organisatoriskt avseende ett skandinaviskt land medan Estland genom den
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sovjetiska parentesen förlorade sitt gamla civilsamhälle och ställts inför svåra problem med att etablera
ett diversifierat föreningsfält som svarar på de olika behov medborgarna har.

Sundblom, Dan, Politices magister, Doktorand, Åbo Akademi, dsundblo@abo.fi
Varför upphör föreningar?
Föreningsfältet i Finland har genomgått stora förändringar under de senaste årtiondena. Detta har bland
annat visats i forskningen om tillkomsten av nya föreningar. En viktig, om kanske främmande, dimension är
nedläggningen av frivilliga organisationer. Vilka är orsakerna till att vissa föreningar läggs ned, medan andra
överlever? Finns det stora skillnader i nedläggningsfrekvensen beroende av t.ex. verksamhetsområden,
hemkommun, antalet medlemmar eller grundläggningsår? Denna presentation ämnar granska inom- och
utomorganisatoriska anledningar till att vissa föreningar med högre sannolikhet lägger ned verksamheten
än andra. Utgångspunkten för analysen är ett enkätdata som samlats in i samband med John Hopkinsprojektet i slutet av 1990-talet. Föreningarnas överlevnad har undersökts genom att granska om
föreningarna i datafilen finns kvar eller har avskrivits från det nationella föreningsregistret. Antalet
föreningar i materialet som identifieras som registrerade eller nedlagda i registret är 3370 st. Av dessa är
192 föreningar, dvs. 5,7 %, nedlagda. Presentationen har som teoretisk utgångspunkt
organisationssociologi, och då speciellt organisationsekologi.
Nyckelord: föreningsfältets utveckling, nedläggning av föreningar, organisationssociologi
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Yhteiskuntateoria
Koordinaattori: Antti Gronow (antti.gronow(at)helsinki.fi)
“Yhteiskuntateorian työryhmässä on katto perinteisesti ollut korkealla ja seinät leveällä. Esitysten aiheiden
ei siis tarvitse esimerkiksi rajoittua johonkin tiettyyn teoriaperinteeseen. Toivottavia ovat niin
sosiaalisuuden (”sosiaaliteoria”), yhteiskunnan (varsinainen ”yhteiskuntateoria”) kuin aikakauden
(”aikalaisdiagnoosi”) luonnetta teoreettisesti tarkastelevat esitykset.
Käsittelytavaltaan esitelmät voivat olla muun muassa analyyttisia, synteettisiä, rekonstruktiivisia tai
käsitehistoriallisia. Vakioaiheita ovat ainakin toiminnan ja yhteiskuntarakenteiden välinen suhde,
sosiologian klassikoiden anti sekä merkitysteoreettiset kysymykset, mutta myös muunlaiset aiheet käyvät
hyvin päinsä. Varsinaisten yhteiskuntateorioiden ja niiden kritiikkien lisäksi tervetulleita ovat esitelmät,
jotka käsittelevät yhteiskuntateorian ja empiirisen tutkimuksen välistä rajapintaa tai jotka sijoittuvat
yhteiskuntateorian ja filosofian välimaastoon.”

Kulttuurin leviäminen sosiaalisissa verkostoissa
Antti Gronow, Tutkijatohtori, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
Nykysosiologiaa on usein kritisoitu siitä, että se liikkuu pelkästään ideoiden tasolla analysoidessaan
kulttuuria diskursseina ynnä muina merkitysten tulkintaan liittyvinä seikkoina. Dan Sperber on
representaatioiden epidemiologiaksi kutsumassaan lähestymistavassa väittänyt, että yhteiskuntatieteiden
tulisi tarkastella kulttuuria populaatiossa laajalle levinneiden representaatioiden joukkona, sillä tällainen
lähtökohta mahdollistaa aidosti selittävän kulttuurikäsitteistön muodostamisen. Jos on niin, että jokin
representaatio – joka voi olla mikä tahansa informaatiota sisältävä esitys – on levinnyt tarpeeksi laajalle, on
se Sperberin mukaan määritelmällisesti kulttuurinen. Esitän, että Sperberin lähestymistapa on
hedelmällinen, mutta siihen sisältyy erinäisiä ongelmia. Keskeisin puute on se, että Sperberiltä puuttuu
käsitteistö sille, missä representaatiot tarkalleen ottaen leviävät. Sosiaalisten verkostojen analyysi tarjoaa
välineitä tämän asian tarkasteluun – sekä teoreettisesti että empiirisesti. On myös selvää, että kulttuuria ei
ole järkevä palauttaa pelkiksi representaatioiksi, sillä materiaaliset tekijät näyttelevät kaikissa kulttuureissa
keskeistä roolia. Pelkästään representaatioita tarkastelemalla Sperber haksahtaakin samaan henkitieteen
ansaan kuin hänen kritisoimansa sosiaaliset konstruktionistit. Lisäksi on syytä analysoida sitä, missä määrin
kulttuurin määritelmäksi riittää jonkin asian levinneisyys. On näet väitetty, että kulttuuria määrittää aina
jonkinlainen me-asenne, siis yhdessä tekeminen ja samaan asiaan orientoituminen. Näin varmasti onkin
usein, mutta tämä tosiasia ei vähennä diffuusio-perspektiivin hedelmällisyyttä.
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Korporatiiviset toimijat analyyttisessä sosiologiassa
Tuukka Kaidesoja, YTT, tutkijatohtori, Suomen Akatemian yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen
huippuyksikkö, Helsingin yliopisto
Esitelmän tarkoituksena on tarkastella ja selventää ns. korporatiivisten toimijoiden (esim. formaalit
organisaatiot) asemaa analyyttisessä sosiologiassa. Osa liikkeen edustajista (esim. Jon Elster, Peter
Hedström) olettaa korporatiivisten toimijoiden ja niiden toiminnan palautuvan tavalla tai toisella useiden
yksilöiden intentionaaliseen sosiaaliseen toimintaan ja sen seurauksiin. Tämän näkemyksen mukaan puhe
korporatiivisista toimijoista tulee tulkita ennemminkin metaforisesti kuin kirjaimellisesti, koska ainoita
intentionaalisia kausaalisia toimijoita yhteiskunnassa ovat yksilöt. Toiset analyyttisen sosiologian
muotoutumiseen vaikuttaneet sosiologit (esim. James Coleman, Arthur Stinchcombe) ovat puolestaan
vaatineet korporatiivisten toimijoiden huomioon ottamista makro-tason sosiaalisten ilmiöiden
selittämisessä. Osa heistä on niin ikään valmis hyväksymään yksilöiden ohella myös korporaatiot
intentionaalisiksi kausaalisiksi toimijoiksi. Tällöin he tyypillisesti vetoavat korporaatioiden kausaalisiin
ominaisuuksiin, jotka eivät ole analysoitavissa yksilöiden ominaisuuksien tai tekojen aggregaateiksi.
Tarkastelen ja arvioin esitelmässä korporatiivisen toimijan käsitteen määrittelyä analyyttisessä
sosiologiassa. Tutkin myös kriittisesti joitain argumentteja, joita yksilöiden ominaisuuksien tai
intentionaalisten tekojen aggregaatteihin palautumattomien korporatiivisten toimijoiden olemassaoloa ja
selityksellistä roolia vastaan on esitetty. Esitän niin ikään joitain perusteita sille, miksi tietyllä tavalla
ymmärrettyjä korporatiivisia toimijoita voidaan pitää yksilöiden intentionaaliseen sosiaaliseen toimintaan
palautumattomina toimijoina. Argumentoin kuitenkin, että korporatiivisten toimijoiden systeemi-tason
ominaisuudet ja toiminta ovat aina riippuvaisia niiden yksilöjäsenten ja heidän käyttämiensä artefaktien
koordinoiduista vuorovaikutuksista. Lopuksi käyn läpi esimerkin analyyttisten sosiologien kannattamaa
mekanismeilla selittämisen metodologiaa noudattavasta tutkimuksesta, jossa korporatiiviset toimijat ja
niiden toiminta muodostavat olennaisen osan selittävää sosiaalista mekanismia.

Dialogismi ja yhteiskuntateoria
Pekka Kuusela, YTT, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Dialogisuuteen liittyvä tarkastelu on ollut esillä jo pitkään yhteiskunta- ja kasvatustieteissä. Perinne on
nähty lähinnä kasvatuskäytäntöjen tai työelämän kehittämiseen liittyvänä tärkeänä lähestymistapana, joka
antaa välineitä eritellä sitä, miten ihmiset keskustelevat keskenään tai mitkä ovat hyvän vuorovaikutuksen
kriteerit. Vähemmän on sen sijaan pohdittu sitä, millaisia yleisempiä ”metateoreettisia” ajatuksia
dialogisuuden perinteeseen liittyy ja mikä merkitys näillä on sosiaalitieteelliselle tarkastelulle. Dialogisuutta
ja siihen liittyvää filosofis-kielitieteellistä pohdintaa voi pitää tärkeänä nimeomaan siitä syystä, että se avaa
näkökulman yleisellä tasolla kommunikaatioon, merkitysten muodostumiseen, sosiaalisiin käytäntöihin,
sosiaaliseen maailmaan, kognition luonteeseen, mieleen tai esim. toimijuuteen.
Tarkastelen esityksessäni dialogismin perinnettä Per Linellin (2009) laajan analyysin pohjalta. Linellin
lähtökohtana on eritellä monipuolisesti dialogisuutta kieli- ja sosiaalitieteellisenä lähestymistapana. Hänen
tarkastelunsa pohjalta voidaan sanoa, että dialogisuus liittyy olennaisena tavalla moneen
sosiaalitieteelliseen perinteeseen, kuten fenomenologiseen sosiologiaan, pragmatismin perinteeseen ja
kriittiseen realismiin. Näissä perinteissä ei ole kuitenkaan tarkennettu esim. toimijuuden ja
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kommunikaation dialogisuuden muotoja kovin tarkasti. Dialogismin metateorian kehyksestä voidaan
eritellä ylipäänsä kaikkia vuorovaikutukseen ja kontekstuaalisuuteen perustuvia ymmärrettäväksi
tekemisen (sense making) käytäntöjä. Pohdin myös tarkasteluni lopuksi sitä, mikä merkitys dialogisuuteen
liittyvällä pohdinnalla voisi olla yhdistävänä kehyksenä ylipäänsä yhteiskuntateorialle.

Kompromissien sosiologia ja sosiologian kompromissit
Olli-Pekka Moisio (JY) ja Ilkka Kauppinen (JY)
Tämän esitelmän lähtökohtana on se, että kompromissit ovat keskeinen osa sosiaalista elämää. Voidaan
jopa väittää, että sosiaalinen elämä olisi mahdotonta ilman ihmisten kykyä ja halukkuutta tehdä
kompromisseja. Tästä huolimatta kompromisseja ei voi kuitenkaan pitää ainostaan toivottavina. Joskus
kompromissit voivat johtaa hyvinkin ongelmallisiin käytäntöihin esimerkiksi joidenkin ihmisryhmien
näkökulmasta. Olemmepa mitä mieltä tahansa erilaisten kompromissien puolustettavuudesta, niillä on
roolinsa niin työelämässä, kulutuksessa, koulutuksessa, politiikassa, ja ylipäätään ihmisryhmien sekä
yksittäisten ihmisten välisessä kanssakäymisessä, ja niillä on seurauksia ihmisten hyvinvoinnille.
Esitelmässä tehdään lyhyt katsaus siihen, mitä kompromissin käsitteellä on tarkoitettu eri aikoina
sosiologiassa, filosofiassa, ja politologiassa. Tämän jälkeen tarkastelemme sitä millaisista teoreettisista ja
käsitteellisistä lähtökohdista käsin kompromissien asemaa ja merkitystä nykyisessä sosiaalisessa
maailmassa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa olisi mielekästä tutkia. Lopuksi keskustelemme
lyhyesti siitä, miksi kompromissien konkreettinen tutkiminen edellyttää esimerkiksi sosiologialta ja
filosofialta "kykyä" tehdä kompromisseja omien kanoonisten lähtökohtiensa suhteen.

Louhivuori, Gylling ja Kautsky – Pääoma ykkösen suomennoshistorian kiemuroita
Jussi Silvonen, dosentti, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus
Karl Marxin Pääoman ensimmäinen osa ilmestyi suomeksi 1913 – 1918. Sisällissota katkaisi teoksen
elinkaaren, sillä vaikka suomennos oli toimitettu Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahasto varoin, ei
sodan jälkeisessä henkisessä ilmapiirissä ollut tilaa Marxille julkaisuhankkeessa ajatellulla tavalla – ei
ainakaan yliopistolla. Pääoma ykkösen suomennoshistoria itsessäänkin on kiinnostava ja sitä ei ole vielä
kuvattu kovin yksityiskohtaisesti. Huomiota ei ole myöskään kiinnitetty siihen, että Pääoma ykkönen on
suomennettu useita kertoja ja ilmestynyt tähän mennessä jo kuutena painoksena. Erityistä huomiota ei ole
myöskään saanut osakseen suomennosten suhde Pääoman alkukielisten laitosten editiohistoriaan.
Edward Gyllingin totesi Pääoma ykkösen toisen painoksen esipuheessa, että suomennosta voidaan pitää
”tuloksena työväenliikkeen voimistumisesta ja sen luokkatietoisuuden kasvamisesta vuosien 1905 ja 1918
välisenä aikana” (Gylling 1933, 7). Tämä ei ehkä kuitenkaan ole tyhjentävä selitys asiasta.
Puheenvuorossa tarkastellaan Pääoman ensimmäisen osan suomennoshistoriaa kolmesta näkökulmasta.
Ensin kuvataan ensimmäisen suomennoksen synty Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahaston
toteuttamana hankkeena. Toiseksi tarkastellaan lyhyesti Pääoman ensimmäisen osan eri suomennosten
suhdetta toisiinsa. Kolmanneksi tarkastellaan suomennosten suhdetta alkuteksteihin. Louhivuoren
ensimmäinen suomennos nojautui Kautskyn Volkseditioon vuodelta 1914. Myöhemmissä suomennoksissa
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ei viitata Kautskyyn, mutta kuitenkin Louhivuoreen. Näin suomennosten suhde alkutekstiin – Kautsky vai
Werke – jää hieman epäselväksi. Tämä aspekti suomennoshistoriasta puretaan esityksessä. Esityksen
lopuksi ehkä lyhyt paluu Gyllingin teesiin suomennoksen synnystä. Selittyykö teoriahistoriallisesti
merkittävä suomennosprojekti luokkataistelun käsittein, vai löytyisivätkö analyyttiset työkalut historian
purkamiseen jostain muualta?

Systeemiteoreettinen yhteiskuntateoria ja empiirinen tutkimus: Kohti yhteiskuntateoreettisesti
informoituja tutkimusmenetelmiä
Mikko J. Virtanen, VTM, tohtorikoulutettava, tuntiopettaja, Helsingin yliopisto
Sosiologisessa systeemiteoriassa on käännetty uutta lehteä viimeisen vuosikymmen aikana. Nyt, 14 vuotta
teorian isän, saksalaisen Niklas Luhmannin, kuoleman jälkeen teorian edelleenkehittelyissä tehdään selkeitä
irtiottoja oppi-isän ajatuksiin. Vahvimmin tätä teorian uudelleentulkintaa ja kehittelyä on työstetty
Münchenissä professori Armin Nassehin johdolla. Oma näkemykseni sosiologisen tutkimuksen kannalta
hedelmällisimmästä systeemiteorian käyttötavasta pohjaa juuri tähän niin sanottuun Münchenin
tulkintaan.
Alustuksessani käyn ensinnäkin läpi müncheniläisen empiirisen systeemiteorian lähtökohdat ja
perusainekset. Tämän "nykyisyyksien yhteiskunnan" teorian tavoitteena on toimia aidosti operatiivisena
yhteiskuntateoriana, jossa kokonaisyhteiskunnallinen konteksti otetaan mukaan ajankohtaisten
yhteiskunnallisten ilmiöiden sosiologiseen analyysiin – ja toisinpäin. Tämän jälkeen esittelen kaksi teorian
konkreettista hyödyntämismahdollisuutta yhteiskuntatutkimuksessa oman tutkimukseni kautta:
yhteiskunnallisen ilmiön systeemiteoreettinen käsitteellistäminen (sähköverkko ja sen vikaantuminen) ja
systeemiteoreettiset selitykset (lääketieteen etiikka ja eettiset neuvottelukunnat).
Lopuksi keskityn tarkemmin näistä jälkimmäiseen, systeemiteoreettisen selittämisen mahdollisuuteen. Tätä
mahdollisuutta käyn läpi kehittelemäni tutkimusmenetelmän, kontingenssiteoreettisen kontrafaktuaalin
avulla. Tutkimusmenetelmässä yhdistellään systeemiteoreettisen empiirisen yhteiskuntateorian ja
kontrastiivisen selittämisen aineksia. Pyrkimyksenä on kehittää hedelmällisesti yhteiskuntateoriaa ja
empiirisiä laadullisia aineistoja yhdistävä tutkimusmenetelmä yhteiskuntatutkimuksen käyttöön
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Ympäristö ja hyvinvointi
Koordintaattorit: Tuula Helne ja Ilmo Massa
(tuula.helne(at)kela.fi, ilmo.massa(at)helsinki.fi)
“Kaikella hyvinvoinnin tavoittelulla on ekologiset reunaehdot. Ekologiset ongelmat – ilmaston
lämpeneminen, energiatalouden epävarmuus ja luonnonvarojen ylikulutus – ovat yhteydessä sosiaalisiin ja
terveysongelmiin ja vaikuttavat enenevässä määrin sosiaaliturvajärjestelmiemme edellytyksiin. Asia on
itsestään selvä, mutta unohtuu silti usein niin yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, hyvinvointivaltiota
koskevista keskusteluista kuin yhteiskuntapolitiikastakin. Mitä voisimme tehdä, jotta ekologisen
toimintaympäristömme huomioon ottava yhteiskuntatutkimus vahvistuisi?
Työryhmään toivotaan alustuksia, joissa hyvinvoinnin kysymyksiä tarkastellaan sekä ekologiselta että
sosiaaliselta kannalta. Esimerkiksi: Millaista olisi ekologisesti kestävä sosiaalipolitiikka? Millaisia käytäntöjä
se pitää sisällään? Miten ympäristönäkökulman huomioon ottaminen haastaa nykyisen hyvinvointivaltion
käytäntöjä? Millaisia toiminta- ja ajattelutapojen uudistuksia tarvitaan kestävämpään yhteiskuntaan
siirtymiseksi? Miten hyvinvoinnin sosiaaliset ja ekologiset ulottuvuudet kietoutuvat toisiinsa arjessa tai
tutkimuksessa?”
Robert Hagfors, VTT, dosentti, Johtava tutkija, Kela, tutkimusosasto, robert.hagfors@kela.fi
Kestävän kehityksen sosiaalinen sydän
Kysymys ekologisesta kestävyydestä on herättänyt huolta jo useita vuosikymmeniä. Näkyvissä oleva
väestön ikääntymiskehitys on puolestaan nostanut esille kysymyksen taloudellisesta kestävyydestä.
Ongelma on luonnollisesti jälkimmäiseen ratkaisuksi esitetty taloudellinen kasvu. Viime vuosina on näiden
rinnalle nostettu sosiaalisen kestävyyden näkökulma. Toistaiseksi näitä on tarkasteltu toisistaan erillisinä
tutkimuskohteina, vaikka katsauksia ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien yhdistämisestä kestävyyden
näkökulmasta on esitetty. (Esim. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen seminaarissa 2011 lopulla.)
Tässä esityksessä ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden yhdistämistä tarkastellaan
eräänlaisten sisäkkäisten kehien kautta. Sisemmistä kehistä välittyy ulommille kehille vaikutuksia, jotka
voivat joko vahvistaa tai vaimentaa kehän etenemistä. Virikkeenä on ollut Ilmo Massan em. seminaarissa
esittämä ajatus kestävän kehityksen ja hyvinvointivaltion hyvistä kehistä. Näiden linkittäminen lähtee tässä
esityksessä siitä, että sisimpänä kehänä on hyvä kehä, jossa keskeisinä tekijöinä ovat eriarvoisuus ja
sosiaalinen pääoma. Näiden välityksellä ydinkehä, core, sydän, heijastaa positiivisia vaikutuksia ulommalle
kehälle. Toimintaparametreina ovat sosiaalipoliittiset ja talouspoliittiset toimenpiteet sekä kuluttajien
käyttäytyminen taloudellisen hyvinvoinnin osatekijänä. Välittäjinä toimivat vaikutukset terveyteen,
tuottavuuteen ja sitä kautta voimavarojen säästöihin. Näiden kautta voidaan luoda kytkentä ekologisen
kestävyyden kehälle.
Tavoitteena on malli, jossa riippuvuudet ja vaikutukset on esitetty siinä muodossa, että tilastollinen
testaaminen on mahdollista. Ydinkehän, sosiaalisen sydämen, osalta on käytetty rakenneyhtälömallinnusta
ja kansainvälistä vertailuaineistoa. Tätä kautta saadaan havaintoja erilaisissa hyvinvointivaltiotyypeissä
esiintyvistä eroista. Sisemmän ja ulomman kehän riippuvuuksien arvioimiseen liittyviä ongelmia
pohdiskellaan lopuksi.
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Senja Laakso, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos, senja.laakso@helsinki.fi
Onko elämä perusturvan varassa kestävää? Ympäristövara ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän
kulutuksen tarkastelussa
Pro gradu -tutkielmani käsittelee kestävää kuluttamista: miten perusturvan saajat suhtautuvat
kuluttamiseen ekologisena ja sosiaalisena ilmiönä? Tunnistavatko he kulutuksen ja luonnonvarojen
ehtymisen välisen suhteen ja toisaalta yhteiskunnassa vallitsevan paineen kuluttaa? Entä missä menee
kuluttajan vaikutusmahdollisuuksien raja?
Tarkastelun viitekehyksenä toimii ympäristövaran (environmental space) käsite. Ympäristövara on käsite,
jolla pyritään kuvaamaan sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävää kulutustasoa. Ympäristövaran ylärajan
muodostaa luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisesti kestävä taso. Alarajan puolestaan muodostaa
minimikulutus, jolla voidaan turvata yksilön olemassaolon kannalta tärkeiden perustarpeiden toteutuminen
sekä yhteiskunnalliset osallistumismahdollisuudet.
Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja haastatteluilla. Tutkittavat olivat yksinasuvia,
perusturvan varassa eläviä henkilöitä. Heidän luonnonvarojen kulutuksensa eli materiaalijalanjälkensä
laskettiin MIPS (Material Input per Service Unit) -menetelmällä. Tuloksia vertailtiin aiempiin tuloksiin
keskivertosuomalaisen sekä suomalaisten kotitalouksien luonnonvarojen kulutuksesta. Lisäksi
haastatteluissa keskusteltiin kuluttamisesta, yhteiskunnassa vallitsevasta kulutuspaineesta sekä
luonnonvarojen käytöstä.
Tulosten mukaan perusturvan saajien materiaalijalanjälki (18 100 kiloa vuodessa) ylittää ekologisesti
kestävän tason, vaikka onkin selvästi keskivertosuomalaisen materiaalijalanjälkeä (40 500 kiloa vuodessa)
pienempi. Heidän mahdollisuutensa pienentää omaa materiaalijalanjälkeään ovat kuitenkin rajalliset.
Ekologisen kestävyyden saavuttamiseksi tarvitaankin muutoksia yhteiskunnan tarjoamien palveluiden,
tuotteiden ja infrastruktuurin materiaalitehokkuudessa.

Sauli Rouhinen, Ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö, sauli.rouhinen@ymparisto.fi
Kestävä kehitys yhteiskuntapolitiikkaa ohjaavana periaatteena
Kestävä kehitys edellyttää systeemisiä, järjestelmätasoisia muutoksia yhteiskunnassa ja globaalissa
taloudessa, kuten jo Rio de Janeiron sitoumuksissa todettiin. Kestävän kehityksen kansainvälinen ja
kansallinen hallinta on silti edistynyt heikosti. Politiikan yhdenmukaisuus, koherenssi, on vielä kaukainen
tavoite, sillä hallinnonalat rakentavat politiikkansa ja ohjelmansa pitäytyen ydintehtäviinsä. Kestävän
kehityksen kokonaisvaltaisuus edellyttäisi vahvaa horisontaalista, hallinnonalojen välistä sekä vertikaalista,
hallinnontasojen välistä koordinaatiota. Suomalaisen kestävän kehityksen politiikan institutionaaliset
tunnuspiirteet voidaan hahmottaa seuraavasti:
1. Pääministeri (tai hallituksen sopima muu ministeri) ja hallitus politiikan takaajana, ympäristöministeriö
prosessin hoitajana.
2. Kestävän kehityksen politiikan jatkuvuus hallituskoalitioista riippumatta.
3. Institutionaalista oppimista ja verkostohallintaa painottava toimintatapa
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4. Avoimeen, jaettuun asiantuntijuuteen tukeutuva politiikka.
5. Hallinnon horisontaalisesti koordinoitu toimialavastuu.
6. Ympäristö- ja innovaatiopolitiikan ja kestävän kehityksen politiikan tietoperustan pitkäjänteinen
vahvistaminen tutkimusohjelmilla.
7. Kestävän kehityksen indikaattorit elimellinen osa poliittista keskustelua.
Suomen kestävän kehityksen politiikan "mallia" luonnehtii jatkuvuus hallituskoalitioista riippumatta sekä
poliittista ohjelmakeskustelua koordinoiva foorumi, joka tukeutuu jaettuun asiantuntijuuteen ja
institutionaaliseen oppimiseen. Kestävä kehitys ymmärretään maapallonlaajuiseksi poliittiseksi prosessiksi,
mikä edellyttää vertikaalista, globaalilta paikalliselle politiikkatasolle ulottuvaa koordinointia. Hallinnolta se
edellyttää horisontaalisesti koordinoitua ja yhdensuuntaista, mutta toimialavastuista politiikkaa. Kestävän
kehityksen politiikan innovatiivisuus varmistetaan hallinnon, tiedeyhteisön ja talouselämän
verkostoyhteistyöhän perustuvilla klusteri -tutkimusohjelmilla. Esityksessäni tarkastelen kestävän
kehityksen politiikan muotoutumista Suomessa ja sen institutionaalista mallia.

Paula Saikkonen, VTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, paula.saikkonen@helsinki.fi
Hallittua riskinottoa Helsingissä? Ympäristöongelman nousu ja katoaminen
Väitöstutkimuksen kiinnostuksen kohteena on se, miten tutkimustieto vaikuttaa kuntapäätöksenteossa
maaperän saastumisen kontekstissa. Aihetta lähestytään kolmen alakysymyksen avulla: (1.) Miten
saastunut maaperä rakentuu ympäristöongelmaksi? (2.) Miten saastunutta maaperää ympäristöongelmana
ja riskinä hallinnoidaan? (3.) Miten erilaiset hallinnolliset ja tiedolliset käytänteet muokkaavat
kaupunginhallinnon päätöksentekoa? Väitöskirjan taustalta löytyy oletus kontekstuaalisesta
konstruktivismista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että todellisuuden tai tässä tapauksessa luonnon ei
nähdä puhuvan itsessään vaan ajatellaan, että luontoa koskevat ihmisten määritelmät vaikuttavat siihen,
miten luontoa havainnoidaan ja tulkitaan. Näillä tulkinnoilla on puolestaan merkitystä ympäristöä
muokkaavassa päätöksenteossa. Väitöskirjan aineisto muodostuu erilaisista Helsingin kaupunginhallinnon
dokumenteista pääasiassa kolmen vuosikymmenen ajalta. Dokumenttien analyysia on täydennetty
virkamiesten haastatteluilla. Saastuneen maaperän todetaan muodostuneen ympäristöongelmaksi 1990luvulla vaikka merkkejä maaperän saastumisen sääntelystä on jo aikaisemmin. Kaupungin virastoilla
näyttäisi olevan erilaisia ja toisistaan poikkeavia tapoja hallinnoida ympäristöongelmaa. Ongelmaa
asiakirjojen perusteella näytettäisiin määriteltävän varsin erilaisin tavoin, mikä puolestaan johtaa erilaisiin
riskienhallintamenetelmiin. Edelleen nämä virastojen erilaiset hallinnolliset ja tiedolliset käytänteet
näyttäisivät yhdessä ja erikseen vaikuttavan siten, että paikallisten ympäristöongelmien tai vastaavien
ilkeiden ongelmien (jotka eivät asetu siististi yhden hallinnon sektorin sisälle) hallinta tapahtuu pitkälti eri
sektorirajoja kunnioittaen vaikka virastojen toimintatavoissa esimerkiksi new public managementin myötä
on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tutkimustieto kuntapäätöksenteossa Helsingissä näyttää
vaikuttavan, silloin kuin yleensä vaikuttaa, ennen kaikkea erilaisten käytänteiden kautta, jotka muokkaavat
sitä tietoa, mitä päätöksentekijöillä ja kaupunkilaisilla on käytettävissään.
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