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1. JUHLIMISKULTTUURIEN TUTKIMUS 

Koordinaattori: Ismo Kantola, Turun yliopisto (ikantola@utu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Vuodesta 2003 lähes vuosittain sosiologipäivillä kokoontunut 

juhlimiskulttuurien tutkimuksen työryhmä on tällä kertaa avoimen monitieteinen ja toivottaa 

tervetulleeksi juhlaa ja juhlintaa koskevan tutkimuksen niin kansatieteen, 

kulttuurintutkimuksen, antropologian, kulutustutkimuksen, taiteentutkimuksen, 

musikologian, terveystutkimuksen kuin sosiologiankin alalta. Työryhmä sai alkunsa tarpeesta 

esitellä nuorten juhlimista koskevaa sosiologista tutkimusta. Nuorten juhlinta, hauskanpito ja 

biletys - niitä koskevan tutkimuksen esittely on erityisen tervetullutta tälläkin kertaa. Mutta 

kuten aiemminkin, kaikkien ikäluokkien juhlia - ylisukupolvistakaan juhlintaa unohtamatta - 

koskevan tutkimuksen esittely on tervetullutta työryhmään. Työryhmän kielet ovat suomi, 

ruotsi ja englanti. 

Abstraktit:  

Juhlasta taiteeksi. Merkintöjä jazzin historiasta. 
Ismo Kantola, Turun yliopisto (ikantola@utu.fi) 

 

Jazzin historiografia ja muu jazz-tutkimus piirtää jazzin yhteisöllisenä musiikkina, joka 

yhdistää monietnisen kansakunnan. Aluksi mustien hautajais- ja rituaalimusiikkia, jazz oli jo 

varhain myös viihdettä sekä mustille että valkoisille. Jazzia on luonnehdittu myös 

muusikoiden musiikiksi. Muusikoiden keskinäinen kilpailu ilmaisuvoiman ja 

innovatiivisuuden suhteen ylläpiti ja vahvisti jazz-muusikoiden yhteisöllisyyttä, mutta johti 

myös eri tyylilajien syntyyn ja näiden kannattajien välisiin kiistoihin. Improvisaation 

kulttuuri kehkeytyi yhä selkeämmin ajatukseksi vapauden keskeisyydestä jazzmusiikissa. 

Tämä saa kulminaationsa free- ja avantgarde jazzin synnyssä 1950- ja 60-luvuilla. Samalla 

vahvistui ajatus jazzista taiteena. 

 

Esitelmä perustuu amerikkalaisten jazz-muusikoiden haastatteluiden (Shapiro & Hentof 

1955; Jost 1982) uudelleenanalyysiin. Juhlan ja taiteen tematiikkaa jäsennetään sosiologian, 

antropologian ja taiteentutkimuksen käsittein. 

 

 

The X-Rust ry – 20 vuotta purismia 
Soile Rajamäki, Turun yliopisto (rajamakisoile@gmail.com) 

 

The X-Rust ry on vuonna 1993 perustettu ja vuonna 1998 rekisteröity elektronisen musiikin 

ja kulttuurin yhdistys Turusta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on kehittää ja 

ylläpitää konemusiikkikulttuuria. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää 

kulttuuritapahtumia ja musiikkitilaisuuksia, tukee aloittelevia ja kokeneempia artisteja ja 

harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Kaikessa toiminnassa keskiössä on usein 

suuremmissa kaupallisissa tapahtumissa sivuun jäävät ja suurelle yleisölle vähemmän 

tunnetut elektronisen musiikin alalajit.  

 

Esitelmässäni jäljitän The X-Rust ry:n identiteettiä sosiologian peruskysymysten kautta. 

Miten yhteisö on rakentunut? Mikä on tuonut ko. yhdistyksen jäsenet yhteen? Miten 
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yhdistyksen jäsenet toimivat - tai eivät toimi - yhdessä? Miten tavoista on tullut tapoja? Miten 

näitä tapoja ylläpidetään ja välitetään eteenpäin?  

 

Yhteenkuuluvuuden toisena puolena on ulossulkeminen ja eron tekeminen. Tätä distinktiota 

tarkastelen erityisesti purismi -käsitteen kautta. Miten yhteisö tämän termin määrittää, miten 

ja miksi sitä käytetään? Mitä se merkitsee ja mitä/keitä sillä merkataan?  

 

Aineistona esitelmässäni toimii yhdistyksen perustajajäsenten sekä nykyisen hallituksen 

puheenjohtajan haastattelut sekä muille yhdistyksen jäsenille suunnattu kysely. 

Tarkoituksenani on vertailla perustajajäsenten 20 vuotta sitten luoman linjan, hallitsevan 

puheenjohtajan ja nykyisten jäsenten mahdollisia samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia 

koskien näkemyksiään yhdistyksen linjasta ja sen harjoittamasta purismista. 

 

2. KASVATUSSOSIOLOGIA JA KOULUTUSPOLITIIKKA 
 

Koordinaattorit: Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto (heikki.silvennoinen@utu.fi); Mira 

Kalalahti, Helsingin yliopisto (mira.kalalahti@helsinki.fi); Janne Varjo, Helsingin yliopisto 

(janne.varjo@helsinki.fi)  

Työryhmäkuvaus: Kasvatussosiologian ja koulutuspolitiikan työryhmä kutsuu koolle 

yhteiskunnallisen, vertailevan ja historiallisen kasvatustutkimuksen sekä koulutuksen 

politiikan ja hallinnan tutkijoita. Työryhmässä tarkastellaan analyyttisesti ja kriittisesti 

kasvatusta ja koulutusta myöhäismoderneissa, niin ylikansallisesti kuin kansallisesti ja 

paikallisesti määrittyvissä toimintaympäristöissä. Ryhmään toivotetaan tervetulleeksi eri 

tieteenalojen esityksiä ja keskustelunavauksia kasvatuksen sekä koulutuksen 

yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. 

Abstraktit:  

Maahanmuuttajanuorten siirtymät toisen asteen koulutukseen 
Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto (mira.kalalahti@helsinki.fi);  

Joel Kivirauma, Turun yliopisto (joekiv@utu.fi);  

Marja-Liisa Mäkelä, Turun yliopisto (mllmak@utu.fi);  

Minna Saarinen, Helsingin yliopisto (minna.k.saarinen@helsinki.fi);  

Janne Varjo, Helsingin yliopisto (janne.varjo@helsinki.fi);  

Tuomas Zacheus, Turun yliopisto (tuzach@utu.fi);  

Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto (markku.jahnukainen@helsinki.fi)  

 

Eräitä suomalaisen koulutuspolitiikan vaikeimpia kysymyksiä ovat koulupudokkuuden 

estäminen ja nuorten kiinnittyminen peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Erityisesti 

maahanmuuttajataustaisilla nuorilla toiselle asteelle hakeutuminen ja opinnoissa 

onnistuminen ovat haasteellisia. Perheiden sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit eivät aina suosi 

koulutustavoitteiden saavuttamista ja kielelliset sekä opiskeluun liittyvät vaikeudet tekevät 

opiskelusta vaikeampaa. Tasa-arvoisille koulutusmahdollisuuksille pohjautuva suomalainen 

koulutusjärjestelmä ei onnistu täyttämään lupauksiaan kaikkien osalta.  

 



 
6 

Esittelemme työryhmässä maahanmuuttajanuorten koulutussiirtymiä koskevan 

seurantatutkimuksen tuloksia nuorten siirtymistä yhdeksänneltä luokalta toiselle asteelle. 

Tutkimusjoukossamme on 2015 keväällä yhdeksännellä luokalla olleita pääkaupunkiseudun 

ja Turun alueiden nuoria (n = 445). Transit-tutkimuksen yleisenä tavoitteena on seurata näitä 

nuoria yhdeksänneltä luokalta kolme vuotta eteenpäin haastatellen, kysellen ja havainnoiden, 

ja saavuttaa siten kokonaisvaltainen kuva maahanmuuttaja-/monikulttuuristen nuorten toisen 

asteen koulutussiirtymistä.  

 

Tässä esityksessä kuvaamme ensiksi nuorten koulutusodotuksia ja koulutuskokemuksia 

yhdeksännellä luokalla. Pääpiirteissään yhdeksännellä luokalla nuorten tulevaisuusodotukset 

olivat hyvin samanlaiset ja valinta tapahtui lukion ja ammattikoulun välillä. Tulokset kertovat 

kuitenkin myös joistain erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa 

vallitsevista asenteiden ja kokemusten eroista. Keskustelemme esityksessä maahanmuuttajien 

paradoksista, jolla tarkoitamme maahanmuuttajanuorten vahvan koulutususkon ja 

koulukokemuksissa vallitsevien koulunkäyntivaikeuksien yhdistymistä erityisesti 

maahanmuuttajataustaisten nuorten kohdalla. Toiseksi tarkastelemme miten nuorten toisen 

asteen opinnot ovat todellisuudessa tapahtuneet. Esittelemme tuloksia yhdistellen nuorten 

toiveita yhdeksännellä luokalla, heidän polkujaan yhteishaun 2015 aikana ja heidän 

tilannettaan vuosi tutkimuksen aloittamisen jälkeen. 

 

 

Koulutusyhteiskunnan reunamerkintöjä 
Päivi Armila (paivi.harinen@uef.fi),  

Mari Käyhkö (mari.kayhko@uef.fi),  

Ville Pöysä (ville.poysa@uef.fi);  

Itä-Suomen yliopisto    

 

Esityksemme perustuu tutkimusaineistoihin ja -analyyseihin, joissa on tarkasteltu maamme 

reuna-alueiden syrjäisissä pikkukylissä asuvien nuorten yläkoululaisten elämänhistoriaa, 

arkea ja tulevaisuudenkuvia. Aineistoja olemme koonneet sekä ”Nuoret ajassa” 

(Nuorisotutkimusverkosto) että ”Syrjäkylien nuoret - unohdettu vähemmistö” (Kunnallisalan 

Kehittämissäätiö) -tutkimushankkeissa. Koulu yhteisenä arjen tilana, koulunkäyntiä värittävät 

välimatkahaasteet ja tulevaisuuden kouluvalinnat ovat nuorille tärkeitä ja aineistoissamme 

vahvasti esiin tulevia teemoja. Analyyseissamme kysymme, mitä kaikkea päivittäinen 

edestakainen koulumatka, joka ylittää jopa sata kilometriä, merkitsee näille 

koulutusyhteiskunnan nuorille – yhteiskunnan, joka määrittelee selviytyjänsä ja syrjäytyjänsä 

pitkälti koulutukseen osallistumisen ja siinä onnistumisen kriteerein. 

Tutkimusaineistoihimme sisältyy koulutuspoliittisia dokumentteja ja paikalliskeskusteluja, 

nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten (opojen, nuoriso-ohjaajien, kuraattoreiden, 

sosiaalityöntekijöiden) haastatteluja sekä nuorten itsensä haastatteluja ja heidän toimintansa 

havainnointia. Esityksemme sisältö rakentuu pääasiallisesti painossa olevan 

artikkelikokoelman ”Reunamerkintöjä Hylkysyrjästä: Nuorten elämänraameja ja 

tulevaisuudenkuvia harvaanasutulla maaseudulla” aiheista. 
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"Ja ollaan sellasii, kun haluu ite olla"  

maahanmuuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnat 

yhdeksännen luokan yhteishaussa 
Minna Saarinen, Helsingin yliopisto (Minna.K.Saarinen@Helsinki.fi) 

 

Tutkimukset osoittavat kaverien tärkeyden kouluviihtyvyydessä ja koulun käynnin 

sujumisessa (Kyttälä ym. 2015). Tärkeää on, että nuoret saavat tukea samoista 

kulttuurioloista tulevilta ikätovereiltaan (Suarez-Orosco ym. 2009). Nuoret tukevat toisiaan 

erilaisissa kouluun liittyvissä tehtävissä ja siirtymätilanteissa. Yhteishaku edustaa 

siirtymävaihetta nuorten elämässä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, mikä merkitys kavereilla on maahanmuuttaja- ja 

suomalaistaustaisten nuorten koulutusvalinnassa yhteishauan aikana. Tutkimus pohjautuu 

Transit-hankkeen nuorten haastatteluihin, jotka toteutettiin yksilö-, ja ryhmähaastatteluina. 

Tutkimus edustaa kvalitatiivista tutkimusta, jota on analysoitu sisällönanalyysilla.      

 

Aineisto on typologisoitu ja sitä kuvataan kahtena tyyppinä. Näitä ovat kaverisuuntautunut ja 

itsenäinen pyrkijä. Kaverisuuntautuneessa tyypissä kaverien puhe ohjaa hienoisesti 

koulutusvalintaa. Tällöin nuori on valveutuneempi hakemaan samaan kouluun kavereidensa 

kanssa, saattaa valita saman koulun kuin kaverinsa, vaikka linjat poikkeavat. Samaan kouluun 

aiemmin päässeiden kavereiden viihtyvyys siellä lisää kaverisuuntautuneen pyrkijän 

hakuintressiä. Nuoret olivat hyvin tietoisia kaverien tekemistä hakupäätöksistä. Itsenäinen 

pyrkijä toi vahvasti esiin oman päätöksensä ja nojasi niihin. Kaverin valintapyrkimykset eivät 

olleet kovin merkityksellisiä näille nuorille. He eivät hakeneet aktiivisesti kavereilta vinkkejä 

hakupaikoista. Osa itsenäisistä pyrkijöistä ei juuri vertaillut hakukortteja toisten kanssa ja 

keskusteli hausta varsin vähän kavereidensa kanssa. Molemmissa tyypeissä nuoret selvittivät 

kouluvaihtoehtojaan aktiivisesti koulujen sivustoilta ja koulujen maineita vertaamalla.  

 

Länsimainen kulttuuri painottaa yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta. Tutkijat kuten Kalalahti 

(2007) toteavat, että Suomessa nuorten oletetaan tekevän vastuullisia ja itsenäisiä valintoja 

koulutuksensa suhteen. Näin ollen nuorten valintaprosessit ovat tärkeä keskustelualue 

koulutuspolitiikan kentällä.     

 

 

Positiivinen kasvatus koulutuksen kieliopin käännöksenä ja valloituksena 
Esko Harni, Jyväskylän yliopisto (esko.p.harni@student.jyu.fi);   

Antti Saari, Tampereen yliopisto (antti.w.Saari@uta.fi)  

 

Vuosituhannen vaihteen jälkeen positiivisesta psykologiasta on tullut merkittävä osa nykyisiä 

psy-tieteitä ja niihin liittyviä sovelluksia ympäri maailman. Tässä esityksessä tarkastelemme, 

kuinka positiivinen psykologia rakentuu ja pyrkii tekemään itseään käytännölliseksi sekä 

muuttamaan koulun totuusregiimejä. 

 

Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnämme Michel Callonin ja Bruno Latourin huomioita 

käännöksen ja valloituksen käsitteistä. Näiden käsitteiden kautta analysoimme, kuinka 

positiivinen psykologia pyrkii 1) kääntämään ja valloittamaan koulukieliopin, kuten 

opetussuunnitelman, omalle kielelleen ja järkeilyn tavoilleen suotuisaksi 2) luomaan 

subjektipositioita, joihin se pyrkii houkuttelemaan opettajia ja oppilaita. 
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Kuvataksamme empiirisesti edellä mainittuja prosesseja, käytämme tapausesimerkkinä 

australialaista “Geelong Grammar School” -koulua, joka on tunnetuin esimerkki positiivisen 

psykologian interventiosta koulutuksen kentälle. 

 

 

Lukiolaiset tiedon arvioijina ja argumentoijina 
Teemu Mikkonen, Tampereen yliopisto (teemu.mikkonen@sis.uta.fi) 

 

Tieto- ja viestintäteknologian tullessa yhä tärkeämmäksi osaksi oppilaan arkea, korostuu 

tiedon arvioinnin rooli erityisesti omaehtoisen opiskelun yhteydessä. Nuoria oppilaita 

saatetaan pitää synnynnäisesti taitavina tiedonhakijoina ja netin käyttäjinä, vaikka 

koulutehtäviin liittyvä tiedonhaku ja lähteiden käyttö on usein puutteellista. Suhteellisen 

helposti saavutettavan tiedon määrän kasvaessa ja hakutekniikoiden yksinkertaistuessa 

tiedonhaun teknisen osaamisen merkitys vähenee ja taidot arvioida sisältöjen 

paikkansapitävyyttä, olennaisuutta, hyödyllisyyttä ja sovellettavuutta korostuvat.  Tässä 

tutkimuksessa kartoitetaan oppilaiden tiedon arviointi- ja oikeuttamistapoja kiistanalaisiin 

aiheisiin liittyen. 

 

Haastattelututkimus toteutettiin tamperelaisen lukion uskonnon ja etiikan tunnin yhteydessä. 

Tällä pakollisella kurssilla oppilaat valmistelivat esitelmän 1-3 hengen ryhmissä. Esitelmä 

pidettiin kurssin päätteeksi, jonka jälkeen oppilaita haastateltiin. Haastatteluaineisto 

teemoiteltiin ja analysoitiin DASP (discourse analysis in social psychology) -menetelmää 

soveltaen. Analyysissä tutkittiin internetistä etsityn tiedon arviointia ja siihen liittyvien 

selontekojen käyttöä totena pidetyn tiedon oikeuttamisessa. 

 

Lukiolaisilla yleisin tapa perustella tiedon pätevyyttä oli turvautua sellaisiin lähteisiin, jotka 

vaikuttivat itsestään selvästi luotettavilta. Näistä lähteistä saadun tiedon historiaa, taustoja tai 

motiiveja ei erikseen huomioitu. Tämä auktoriteettiin turvautuminen tarkoitti useimmiten 

pätevyyden vakuuttamista sillä, että tieto oli otettu jonkun järjestön internet-sivuilta. Toinen 

suosittu tapa perustella lähteiden luotettavuutta oli vedota niiden puolueettomuuteen. 

Puolueettomuudesta puhuttaessa tuotiin usein esille omat puolueelliset näkemykset ja arvot, 

joiden kautta puolueelliset lähteet tunnistettiin. Omien arvojen ja oman puolueellisuuden 

tiedostaminen toimivat nuorilla sekä puolueellisen tiedon että tiedon kontekstin tunnistamisen 

edellytyksenä. Ilman omaa asemoitumista haettuun tietoon, tiedon arviointi keskittyi yleensä 

ulkomuotoon tai ulkoa opittuihin sääntöihin.  Muut perustelutavat, kuten omalla 

kokemuksella, konsensuksella tai kontekstilla perusteleminen, saattoivat viitata 

pintapuoliseen tarkemmin perustelemattomaan tiedonarviointiin tai syvällisempään omien 

arvojen kautta aineistoon tutustumiseen. 

 

Tiedon arviointiin liittyvistä tulevaisuuden haasteista kertoo se, että suurimmalla osalla 

oppilaita oli heidän omien sanojensa mukaan vaikeuksia arvioida lähteiden pätevyyttä ja 

luotettavuutta. Monilla ryhmillä tämä oli merkittävin haaste annetun koulutehtävän teossa. 

Koulun tarjoamat erilliset ohjeet nettitiedon arviointiin eivät näin olleet riittäviä, vaikka tälle 

nimenomaiselle kurssille oli normaaliopetuksesta poiketen räätälöity yhden oppitunnin 

mittainen tiedonhallinnan luento. 
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Neliportainen tutkijanura Suomalaisissa yliopistoissa 
Taru Siekkinen, Jyväskylän yliopisto (taru.siekkinen@jyu.fi); 

Elias Pekkola, Tampereen yliopisto (elias.pekkola@uta.fi) 

 

Opetusministeriön tutkijaura-työryhmä teki esityksen vuonna 2008 neliportaisesta 

tutkijanuramallista, jonka oli tarkoitus lisätä tutkijanuran läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta 

sekä selkeyttää koko järjestelmää niin tutkijoille itselleen kuin myös heitä työllistäville 

organisaatioille. Neliportainen tutkijanuran portaat ovat opetusministeriön työryhmän 

mukaan: 1. tohtorikoulutettava, 2. tutkijatohtori, 3. yliopistotutkija, yliopistonlehtori ja 4. 

professori, tutkimusjohtaja.  

 

Euroopan tasolla tutkijan urien ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä, yhdenmukaisuutta ja 

houkuttelevuutta pyritään parantamaan HRS4R, eli ”Human Resource Strategy for 

Researchers” -työkalulla, joka tukee yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Eurooppalaisen Charter 

& Code periaatteiden toimeenpanossa. Suomessa suurin osa yliopistoista on mukana 

toimeenpanossa ja ne ovat saaneet HR Excellence in Research -leiman.  

  

Tämä paperin aineistona on kysely sekä haastattelut, joka on kerätty opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittaman neliportaisen tutkijanuramallin arviointihankkeen 

yhteydessä vuonna 2015. Kyselyn aineisto koostuu dekaanien, hallintojohtajien ja -

päälliköiden ja henkilöstöjohtajien vastauksista neliportaisen tutkijanuran toimenpanoon 

liittyen (kyselyn N= 131 ja vastausprosentti 72 %). Haastatteluaineisto koostuu neljän 

yliopiston johdon ja henkilöstön haastatteluista.  

 

Kyselyn vastauksista tulee ilmi, että tällä hetkellä yliopistojen neliportaiset uramallit eivät ole 

vielä yhteneväisiä vaan yliopistojen tulkinnat ministeriön ehdottamasta rakenteesta eroavat 

merkittävästi toisistaan; käytetyissä nimikkeissä tutkimus- ja opetushenkilökunnalla on monia 

eri variaatioita. Kyselyn vastaajat eivät koe, että tutkijan uramalli olisi vielä kovinkaan 

ennakoitava. Silti useiden mielestä heidän yksikössään noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa 

ja että heillä on käytössä neliportainen tutkijanuramalli.  

 

Haastatteluissa tuli esiin, että neliportainen tutkijanuramalli ymmärretään hyvin eri tavoin eri 

yliopistoissa, henkilöstölle se on melko tuntematon, mutta hallinnolle se on toiminut hyvänä 

tilastoinnin välineenä. Ongelmana nähtiin, että neliportainen tutkijanuramalli sisällyttää vain 

osan yliopistojen akateemisesta henkilöstöstä. 

 

Yliopistojen neliportaisen tutkijanuramallin toimeenpano on vielä kesken. Suomalaisten 

yliopistojen henkilöstöpolitiikka on ollut hyvin yhdenmukaista ja varovaista, vaikka heillä 

olisi uuden yliopistolain jälkeen ollut mahdollisuus erottautumiselle. Kilpailu motivoituneista 

työntekijöistä kiristyy, mutta samalla yliopistojen resurssit vähenevät, mikä saattaa heikentää 

tutkijoiden työoloja entisestään. 

 

 

Uusliberalistinen ja haavoittuva opiskelijasubjekti 
Janina da Silva (janina.dasilva@helsinki.fi),  

Kristiina Brunila (kristiina.brunila@helsinki.fi); 

Helsingin yliopisto 

 

Pohdimme esityksessä, miten ja millä lähestymistavoilla tutkia yhdessä uusliberalistista ja 

haavoittuvuuden eetosta tarkastelemalla erityisesti yliopisto-opiskelijan subjektiviteettia. 
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Olemme kiinnostuneita tutkimaan, kuinka opiskelijoiden haasteelliset tilanteet opintojen 

kanssa kääntyvät yksilöllisiksi ja psykologisiksi/patologisiksi ongelmiksi, joihin avuksi 

tarjotaan erilaisia yksilöllisiä tuki- ja mielenterveyden palveluita (opintopsykologeja, Nyyti 

ry, YTHS:n mielenterveypalvelut). 

 

Emme näe näitä palveluita itsessään ongelmina vaan sen, että ne ovat osa laajempaa 

uusliberalistista eetosta, jossa kaikki yhteiskunnalliset ja talouden ongelmat paikannetaan 

yksilöiden henkilökohtaisiksi vajavaisuuksiksi ja heikkouksiksi, joihin ratkaisu löytyy 

yksilöllisestä psykologisesta/psykiatrisesta hoidosta tai itseavusta. 

 

Tarkoituksemme on tuottaa aineistoa yliopiston/-jen nettisivuilta, ylioppilaiden 

terveydenhuollon internet-sivuilta ja muiden mielenterveystukea tarjoavien tahojen 

sivustoilta ja lehtisistä, aihetta käsittelevistä lehtikirjoituksista sekä julkisesta keskustelusta. 

Tämän aineiston avulla pyrimme hahmottamaan “virallista” ja julkista diskurssia, jossa 

tuotetaan haavoittuva opiskelijasubjekti. Esityksessä tarkastelemme sitä, millä tavalla 

uusliberalistinen ja haavoittuvuuden eetos näyttävät toimivan yhdessä. Pohdimme myös 

tämän eetoksen joitakin seurauksia opiskelijasubjektin näkökulmasta. 

 

 

Eriarvoistumisen dynamiikat suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä 
Reetta Muhonen, Tampereen yliopisto (Reetta.Muhonen@staff.uta.fi); 

Jussi Välimaa, Jyväskylän yliopisto (jussi.p.valimaa@jyu.fi) 

 

Korkeakoulutettujen osuus työikäisestä väestöstä on Suomessa muihin OECD-maihin 

verrattuna suhteellisen suuri, noin 40 prosenttia. OECD-maiden ja Venäjän kanssa tehdyssä 

vertailussa Suomi sijoittuu osuudellaan sijalle yhdeksän. Kansainvälisessä 

tutkimuskirjallisuudessa osallistumisasteeltaan korkeita korkeakoulujärjestelmiä on kuvattu 

käsitteellä High Participation Systems (HPS). Alustuksessa tarkastelemme eriarvoistumisen 

dynamiikkoja suomalaisessa korkean osallistumisasteen korkeakoulujärjestelmässä. 

Eriarvoistumisen näkökulmasta suomalaiselle korkeakoulujärjestelmälle olennaisia piirteitä 

ovat myös maksuttomuus, valtion taloudellinen tuki opiskeluajalle ja korkeakoulujen 

statuserojen suhteellinen vähäisyys. Kysymys korkeakoulutuksen ja eriarvoisuuden suhteesta 

asettuukin eri tavoin Suomen kaltaisessa, pohjoismaille tyypillisessä, horisontaaliseen 

differentiaatioon perustuvassa järjestelmässä kuin angloamerikkalaisessa, vertikaaliseen 

stratifikaatioon perustuvassa koulutusjärjestelmässä, jossa oppilaitosten statuserot ovat 

suuret.  

 

Aiempien tutkimusten valossa on selvää, että lapsuuden perheen kulttuurisen pääoman 

vaikutusta korkeakoulutukseen valikoitumisprosesseissa ei ole pystytty eliminoimaan, vaikka 

hyvinvointivaltion politiikoilla voidaankin vaikuttaa tulojen tasaisempaan jakautumiseen ja 

korkeakoulussa opiskelumahdollisuuden avaamiseen kaikille suomalaisille taloudellisista 

resursseista riippumatta. Kun korkeakoulututkinto itsessään ei toimi enää voimakkaasti 

erottelevana tekijänä, erontekojen on todettu hienovaraistuvan. Aiempien tutkimusten 

mukaan sosiaaliselta taustaltaan korkeampien perheiden jälkeläiset:   

  

• aloittavat korkeakouluopinnot nuorempina 

• pitävät vähemmän välivuosia 

• opiskelevat arvostetuilla professioaloilla 

• opiskelevat pääkaupunkiseudun yliopistoissa 

• ovat motivoituneempia ja 
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• yltävät korkeampiin oppimistuloksiin. 

 

Alustus perustuu kansainvälisessä kirjahankkeessa ”High Participation Systems and Social 

Inequality” (Marginson & Smolentseva 2016) parhaillaan työstämäämme artikkeliin: ”High 

Participation Systems in Nordic Countries: The Case of Finland”. Tutkimuksemme empirian 

muodostavat korkeakoulutuksen ja eriarvoisuuden suhdetta tarkastelevat aiemmat 

tutkimukset ja tilastot viime vuosilta. Sen ohella että tarkastelemme korkeakoulutuksen ja 

eriarvoistumisen dynamiikkoja suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä, pohdimme kuinka 

ajankohtaiset korkeakoulupoliittiset linjaukset, kuten ensikertalaiskiintiöt ja opintotuen 

lainapainotteisuus mahdollisesti vaikuttavat suomalaisen yhteiskunnan 

eriarvoistumiskehitykseen. Mielenkiintoinen korkeakoulupoliittinen linjaus tässä kehyksessä 

pohdittavaksi on myös EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden 

lukuvuosimaksut. 

 

 

Eriarvoistuva mahdollisuuksien tasa-arvo: 

’inhimilliset toimintamahdollisuudet’ koulutuksen tarkastelussa 
Mari-Anne Okkolin, Jyväskylän yliopisto (mari-anne.okkolin@jyu.fi);  

Elina Lehtomäki, Jyväskylän yliopisto (elina.k.lehtomaki@jyu.fi) 

 

Viimeaikaisessa kansallisessa koulutuskeskustelussa on kiinnitetty huomiota sekä 

peruskoulun, että peruskoulun jälkeisen koulutuksen haasteisiin ja ongelmiin. 

Puheenvuoroissa on kritisoitu pinnallisten ja lyhytnäköisten osauudistusten tehottomuutta 

oppimismotivaation rapistumisen, opettajien uupumisen ja peruskoulun jälkeisen koulutuksen 

varhaisen keskeyttämisen hoitamisessa; puheenvuoroissa on nostettu esiin huoli kasvavasta 

alueellisesta, sukupuolten välisestä ja sosio-ekonomisesta eriarvoistumisesta, minkä lisäksi 

niissä on kiinnitetty huomiota osaamistason selkeään laskevaan tendenssiin, heikkoon 

kouluviihtyvyyteen, sekä niiden mahdolliseen/todennäköiseen yhteen liittymiseen. Yleisesti 

ottaen ”mahdollisuuksien tasa-arvo” on nähty suomalaisen yhteiskunnan kulmakivenä ja 

koulutuksen menestystarinan perustana, mutta useissa kriittisissä kannanotoissa sen on nähty 

olevan murenemassa.  

 

Esityksemme liittyy tähän ajankohtaiseen keskusteluun ja koulutuspoliittiseen haasteeseen. 

Esittelemme Nobel-palkitun taloustieteilijän Amartya Senin ja filosofi Martha C. 

Nussbaumin kehittämää inhimillisten toimintamahdollisuuksien lähestymistapaa ja 

käsitteistöä koulutuksen kontekstissa. Tarkastelemme koulutuksen eriarvoistumista 

koulutuksen, oppimisen, motivaation ja kouluviihtyvyyden yhteyksiä. Senin lähtökohtana 

lähestymistavan kehittämisessä voidaan pitää hänen esittämäänsä kritiikkiä sitä tietopohjaa 

kohtaan, miten inhimillinen hyvinvointi i) määritellään, ja näin ollen, miten sitä ii) 

tavoitellaan ja iii) arvioidaan. Ongelma on siten sekä ontologinen että metodologinen. 

Lähestymistapaa ei ole toistaiseksi juurikaan hyödynnetty suomalaisessa koulutuksen 

tutkimuksessa ja kehittämisessä. Pohdimme esityksessämme lähestymistavan 

mahdollisuuksia tarjota uudenlainen ja täydentävä näkökulma tarkastella koulutusta 

toimintamahdollisuuksia laajentavana ja/tai rajoittavana tekijänä. Esitys pyrkii avartamaan 

sitä tietopohjaa, mitä yleisesti käytetään koulutuksen ja tasa-arvotyön suunnittelussa, 

toteutuksessa ja arvioinnissa. 

 

 

 



 
12 

Itsestäänselvä inkluusio? – Inkluusio perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa 
Tuomas Tervasmäki, Jyväskylän yliopisto (tuilterv@student.jyu.fi) 

 

Inkluusio nähdään edistettävänä asiana niin kansainvälisessä kuin suomalaisessa 

koulutuspolitiikassa. Sen on nähty edistävän tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Inkluusion 

määritelmät ovat kuitenkin vaihtelevia ja toisinaan epämääräisiä, eikä yhtä yksiselitteistä 

määrittelyä termille löydy. Millaista inkluusiota kotimaisessa koulujärjestelmässä pyritään 

edistämään? Tarkastelen esityksessäni miten inkluusio määritellään Valtakunnalliset 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -dokumentissa (POPS2014) ja mitä 

ideologisia piirteitä määrittelyyn kytkeytyy. Koettelen POPSin inkluusiokäsitystä 

analysoimalla millaiset puitteet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet luo 

kehitysvammaisten oppilaiden opetukselle.   

  

Esitykseni pohjautuu laclaulaiseen diskurssiteoriaan, joka on jälkistrukturalistinen 

teoreettinen viitekehys ja tutkimusmetodi. Opetussuunnitelma nähdään omana diskurssinaan, 

joka määrittää ja muodostaa ”oikeanlaista” koulua poliittisen artikulaation kautta.  

Lähestymistapa mahdollistaa neutraaleilta ja luonnollisilta näyttävien opetussuunnitelman 

ilmiöiden politisoinnin eli niiden poliittisen, arvovalintoihin kytkeytyvän ja kontingentin, 

luonteen esiin tuomisen.   

 

3. KULTTUURI JA KULUTUS  

Koordinaattorit: Riie Heikkilä, Helsingin yliopisto (riie.heikkila@helsinki.fi); Anu 

Katainen, Helsingin yliopisto (anu.h.katainen@helsinki.fi) 

Työryhmäkuvaus: Toivotamme tervetulleeksi sekä empiiriset että teoreettisemmat esitelmät, 

alkuvaiheessa olevista työpapereista aina valmiimpiin tutkimuksiin. Tarkastelun kohteiksi 

käyvät sisällöllisesti kaikenlaiset kulttuurin ja kulutuksen alueet niin suomalaisessa kuin 

kansainvälisemmässä 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 lähestymistavat voivat vaihdella monipuolisesti. 

Abstraktit:  

Nuorten hyväosaisten miesten makukamppailu: väistyykö kulttuuri 

talouden tieltä? 
Pekka Pennanen, Helsingin yliopisto (pekka.pennanen@helsinki.fi) 

 

Esitys rakentuu väitöstutkimukseni ”Eliitin maku, pääomat ja elämäntyyli 2010-luvun lopun 

Suomessa” ensimmäisen tekeillä olevan artikkelin pohjalle. Artikkeli perustuu pro gradu -

tutkielmassani tekemilleni havainnoille hyväosaisten osakesijoittamista harrastavien nuorten 

miesten maku- ja pääomakamppailusta. Esityksen aineisto koostuu kahdeksasta vuosina 

2012–2013 tehdystä puolistrukturoidusta haastattelusta ja sen pääkysymys on: näyttäytyykö 

talous osakesijoittajamiehille kulttuurituotteena ja dominoiko talouden kenttä muita elämän 
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osa-alueita? Esityksen teoreettisena pohjana on Pierre Bourdieun distinktioteoria. Teoriassaan 

Bourdieu hahmottaa yhteiskunnallisilla kentillä tapahtuvaa kamppailua pääomista ja mausta. 

Esityksessä syvennytään haastateltujen miesten pääomarakenteeseen etenkin Bourdieun 

käsitteistön avulla, mutta miesten makuvalintoja tulkitaan myös Veblenin erottautumista 

käsittelevien havaintojen kautta. Lisäksi sovelletaan Granovetterin huomioita vahvoista ja 

heikoista sosiaalisista siteistä tutkimukseni viitekehyksessä.  

 

Esityksessä kysyn, kuinka haastateltujen miesten maku muotoutuu, millaista kulttuuria he 

kuluttavat ja millainen on heidän elämäntyylinsä. Tarkastelun pohjalta selviää, että miehillä 

on jonkin verran hyvää kulttuuritahtoa, mutta korkeakulttuurista osaamista heillä on niukasti. 

He eivät edusta varsinaista eliittiä, vaikka ovat ikäisekseen varsin vahvassa taloudellisessa 

asemassa. Talous ja siihen liittyvät reunaehdot määrittelevät miesten elämää ja makuvalintoja 

voimakkaasti. Kiinnostavaa on se, että miehet ikään kuin hyppäävät sosiaalisen ja 

kulttuurisen pääoman yli mennäkseen suoraan taloudellisen pääoman äärelle. Omassa 

viitekehyksessään miehet näyttäytyvät taloudellisen pääoman osalta sen toimintalogiikan 

suvereeneina määrittelijöinä. Kulttuurinen osaaminen jää miesten elämässä taloudellisen 

toimintakentän varjoon, koska talous vaikuttaa lävistävän miesten elämäntyylin lähes kaikilla 

osa-alueilla. 

 

 

Syöminen ja sukupuoli television elintarvikemainonnassa 
Milla Annala, Tampereen yliopisto (Annala.Milla.J@student.uta.fi) 

 

Syömisen on todettu olevan sukupuolittunutta. Miehet ja naiset tekevät sukupuoltaan 

syömällä maskuliinisia tai feminiinisiä ruokia sukupuolelleen sopivalla tavalla. Aikaisemman 

tutkimuksen perusteella elintarvikemainonnan on todettu kuvaavan sukupuolia jopa 

stereotyyppisemmin kuin mainonnan yleensä. Toisaalta on nostettu esiin, miten juuri 

elintarvikemainonta vaihtelee eniten eri kulttuureissa.  

 

Tutkin tekeillä olevassa väitöskirjassani television elintarvikemainonnan 

sukupuolirepresentaatioita.  Elintarvikkeisiin sisältyy tutkimuksessa ruuat, alkoholittomat 

juomat, alkoholijuomat sekä ravintolisät. Aineistona olevat elintarvikemainoselokuvat olen 

kerännyt 3.7.2012–3.6.2013 MTV3- ja Nelonen -kanavilta. Aineisto koostuu kaiken 

kaikkiaan 2 969 elintarvikemainoselokuvasta, joista eri elintarvikemainoksia on 536 

kappaletta. Tutkimus on mixed methods -tutkimusta, jossa yhdistän kvantitatiivisia ja 

laadullisia lähestymistapoja. Metodeina ovat sisällönanalyysi sekä semioottinen analyysi. 

 

Mainosrepresentaatioiden tutkimista voi perustella sillä, että ne voivat sekä heijastaa 

käsityksiämme todellisuudesta että vaikuttaa niihin. Olen analysoinut, tuotetaanko television 

elintarvikemainonnan representaatioissa sukupuolittuneita käsityksiä liittyen syömiseen ja 

juomiseen.  

 

Syömisen ja juomisen kuvaukset ovat ylipäätään melko yleisiä aineistossa. 26 prosentissa 

mainoksia kuvataan henkilöä syömässä tai juomassa. Aineiston sukupuolirepresentaatioissa 

on nähtävissä joitakin eroja aikaisemman, kansainvälisen, elintarvikemainonnan tutkimuksen 

tuloksiin. Tässä aineistossa ei esimerkiksi noussut esiin, että naisia ei representoitaisi 

syömässä. Miehiä ja naisia kuvattiin syömässä tai juomassa samoissa määrin. 

 

Aineiston representaatioissa uusinnetaan kuitenkin joiltain osin sukupuolistereotyyppisiä 

käsityksiä liittyen syömiseen. Miehiä kuvataan esimerkiksi huomattavasti naisia useammin 
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syömässä maskuliinisiksi määrittyviä elintarvikkeita, kuten lihaa ja makkaraa. Myös 

suhteessa annoskokoihin voidaan representoida sukupuolieroja: miehet voidaan kuvata 

syömässä runsaita, ”miehisiä” annoksia. 

 

Aineiston mainosten voi ajatella – kuten muidenkin kulttuuristen representaatioiden – 

kuvaavan tiettyjä todellisuuden puolia ja jättävän jotkut puolet esittämättä. Suhteessa 

sukupuoleen, elintarvikemainonta uusintaa joitakin sukupuolistereotyyppisiä näkemyksiä 

miehistä ja naisista, mutta ei kaikkia. 

 

 

Varttuneet kuluttajat, mobiiliteknologian käyttö ja sukupuoli 
Sanna-Mari Kuoppamäki (sanna.kuoppamaki@jyu.fi),  

Sakari Taipale (sakari.taipale@jyu.fi),  

Terhi-Anna Wilska (terhi-anna.wilska@jyu.fi); 

Jyväskylän yliopisto  

 

Väestön ikääntymisen ja teknologian kehityksen myötä varttuneiden kuluttajien tarpeet uuden 

teknologian käyttäjinä ovat nousseet yhä suuremmaksi kiinnostuksen kohteeksi. Teknologian 

kehityksen nähdään tarjoavan uusia mahdollisuuksia ikääntyvän väestön terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja aktiivisen elämäntyylin 

vahvistamiseen. Samalla yhdenmukaiset ja samanarvoiset mahdollisuudet teknologian 

saavutettavuuteen ovat tärkeä yhteiskunnallinen kysymys. 

 

Aiemmat tutkimukset osoittavat, että uuden teknologian, esimerkiksi internetin, 

mobiililaitteiden, tablettien ja älypuhelimien käyttö on ikään sidottu ilmiö. Nuoret omaksuvat 

teknologian helpommin osaksi arkeaan ja myös käyttävät näitä teknologioita huomattavasti 

vanhempia kuluttajia useammin. Kuitenkin viime vuosina uuden teknologian käyttö myös 

vanhemmalla ikäryhmällä on lisääntynyt, ja mobiiliteknologia, kuten älypuhelimet ja 

tablettitietokoneet, alkavat olla yhä useammalle yli 55-vuotiaille arkipäiväisiä. Tutkimuksia 

siitä, millä tavoin sukupuoli on yhteydessä teknologian käyttöön varttuneimmilla kuluttajilla, 

on kuitenkin tehty huomattavasti vähemmän. Myöskään muita erityispiirteitä, jotka liittyvät 

yli 55-vuotiaisiin kuluttajiin juuri mobiiliteknologian käyttäjinä, ei tunneta erityisen tarkasti.   

Tässä esityksessä tarkastelemme varttuneiden, eli yli 55-vuotiaiden kuluttajien 

mobiiliteknologian käyttöä sukupuolen mukaan. Aineisto on kerätty MTV:n katsojapaneelista 

verkkopohjaisella kyselylomakkeella syksyllä 2015 yhteensä 322 vastaajalta. Aluksi 

tarkastelemme, millaisiin asioihin yli 55-vuotiaat miehet ja naiset käyttävät älypuhelinta tai 

tablettitietokonetta (esim. asioiden hoitaminen, verkko-ostaminen, tiedon hakeminen, 

yhteydenpito, sosiaalinen media). Toiseksi tutkimme, eroavatko kiinnostuksen kohteet 

mobiiliteknologian käytön suhteen miesten ja naisten välillä, ja millaisista mobiilivälitteisistä 

asioista yli 55-vuotiaat kuluttajat voisivat olla tulevaisuudessa kiinnostuneita. 

 

Alustavien havaintojen mukaan ikä on yhteydessä älypuhelimen käyttöön, sillä älypuhelinta 

käyttävät monipuolisemmin alle 55-vuotiaat miehet. Sen sijaan tabletin käytössä sukupuoli ja 

ikä eivät ole merkitseviä tekijöitä. Vaikka erityisesti tabletin käyttö vaikuttaa osittain ikä- ja 

sukupuolineutraalilta ilmiöltä, kiinnostuksen kohteet mobiiliteknologian käyttöön poikkeavat 

yhä miesten ja naisten välillä.   
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Kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden näkyvyys viidessä 

eurooppalaisessa sanomalehdessä 1960–2010 
Tina Lauronen, Helsingin yliopisto (Tina.lauronen@helsinki.fi) 

 

Kulttuurinen globalisaatio on olennainen käsite tehtäessä vertailevaa tutkimusta 

kulttuurimuotojen ja -tuotteiden näkyvyydestä. Kansainvälisen ja kansallisen kulttuurin 

vertaileminen kertoo omalta osaltaan myös kulttuurisista luokituksista ja hierarkioista. Tässä 

tutkimuksessa vertaillaan viiden eurooppalaisen maan sanomalehtien kulttuurisivujen sisältöä 

sen suhteen, mikä on artikkelissa käsitellyn taiteilijan maantieteellinen alkuperä. Tutkittavat 

lehdet ovat ABC/El País (Espanja), Dagens Nyheter (Ruotsi), Helsingin Sanomat (Suomi), Le 

Monde (Ranska) ja The Guardian (Iso-Britannia) ja tutkitut aikapisteet kymmenen vuoden 

välein vuodesta 1960 vuoteen 2010. Lehtien kulttuurisivuille on tehty yksinkertainen 

sisällönanalyysi, joka kattaa 11 775 artikkelia. Aineiston laajuus mahdollistaa sen tilastollisen 

tarkastelun ja suurempien kehityslinjojen hahmottamisen. Vertailua tehdään siis paitsi ajan ja 

paikan suhteen, myös erityisesti kulttuurinalueen (tässä musiikki, kirjallisuus, elokuva, 

teatteri, televisio, kuvataide) ja kulttuurituotteen muodon (esitys vs. tallenne) mukaan.  

 

Pääsääntöisesti ulkomaisten taiteilijoiden näkyvyys sanomalehtien kulttuurisivuilla on 

suhteellisesti lisääntynyt, mutta kehitys ei ole kuitenkaan täysin lineaarista missään lehdessä. 

Lehtien välillä on eroja sekä ulkomaalaisten taiteilijoiden näkyvyydessä ylipäätään että siinä, 

mistäpäin maailmaa nämä artistit olivat lähtöisin. Vuoden mukaan tarkasteltuna tulokset eivät 

noudata selkeää linjaa. Eri kulttuurinalueet näyttäytyvätkin merkittävimpänä erottelijoina: 

esimerkiksi kirjallisuudessa ja elokuvassa taiteilijan alkuperämaiden jakauma poikkeaa 

toisistaan huomattavasti. Näitä eroja on syytä pohtia monelta suunnalta: Osa 

kulttuurituotteista on abstrakteja, osa taas selkeästi kielisidonnaisia, jolloin kielialue vaikuttaa 

tuotteen niin sanottuun vientikelpoisuuteen. Tallennetut tuotteet kuten elokuvat ja 

musiikkiäänitteet ovat periaatteessa helpommin ja nopeammin liikuteltavissa ympäri 

maailmaa kuin itse esitykset. Tietyillä kulttuurinalueilla taas on maantieteellisiä keskittymiä 

erityisesti tuotannon suhteen: esimerkiksi yhdysvaltalaisia elokuvia katsotaan ympäri 

maailmaa, ja Britanniassa kotimaisen pop-musiikin näkyvyys on suhteellisesti laajempaa kuin 

muissa tutkituissa maissa. Yksiselitteisesti ei siis voi väittää, että kulttuurinen globalisaatio 

kansainvälisten taiteilijoiden saamalla sanomalehtinäkyvyydellä mitattuna olisi lisääntynyt 

tutkituissa lehdissä viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana. Sen sijaan yksittäisten 

kulttuurialueiden erityispiirteet ja jopa erilaiset alagenret huomioiden on mahdollista 

paikantaa globalisaatiotrendejä. 

 

 

Osallistuva yleisö ja arvon yhteiskehittely tanssitaiteessa:  

luovat menetelmät yleisötutkimuksessa 
Saara Moisio, Helsingin yliopisto (saara.moisio@helsinki.fi) 

 

Kysyn esitelmässäni minkälaisilla kuluttajien aktiivisuutta ja luovuutta hyödyntävillä 

tutkimusmenetelmillä kulttuurin kulutuskokemuksista voidaan saada syvällisempää tietoa ja 

mihin sitä voidaan hyödyntää. Esitelmäni pohjautuu tekeillä olevaan väitöskirjaani 

suomalaisen nykytanssin arvosta ja merkityksestä yleisöille. Tutkimukseni on ensimmäinen 

suomalaisiin nykytanssiyleisöihin keskittyvä laadullinen ja empiirinen tutkimus, jossa 

hyödynnän luovia ja visuaalisia menetelmiä.   
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Seuraan väitöskirjassani teorioita ja tutkimusta arvon yhteiskehittelystä (co-creation of 

value), hedonistisesta kulutuksesta ja esteettisestä kokemuksesta sekä kognitiivisista 

lähestymistavoista esitysten vastaanottoon. Lisäksi Hans van Maanenin teoria esteettisten 

arvojen yhteiskunnallisesta tehtävästä ohjaa työtäni. Näihin pohjautuen esitän, että yleisöt ja 

kulttuurin kuluttajat ovat aktiivisia osallistujia, jotka hakevat kulttuuri- ja taidekokemuksista 

mielihyvää ja itsensä toteuttamista. Siten nykytanssiesityksen arvo määrittyy katsojalle hänen 

kokemuksensa ja sitä kautta syntyneiden merkitysten kautta. Se mitä katsoja saa 

kokemuksestaan ohjaa myös hänen valintojaan kulttuurin kulutuksessa. Merkitykset eivät 

kuitenkaan synny ilman vastavuoroista kommunikaatiota esityksen ja katsojan välillä. Täten 

ehdotan, että kulttuurin kuluttajien kokemuksia ja sitä kautta muodostuvia merkityksiä ja 

arvoa tulisi tutkia myös osallistavilla ja luovuutta hyödyntävillä menetelmillä.   

 

Luovissa ja visuaalisissa menetelmissä tutkimukseen osallistujia pyydetään tekemään oma 

teos ja pohtimaan sekä keskustelemaan sen kautta omasta kokemuksestaan. Luovan prosessin 

tavoitteena on saada tietoa esityksen osallistujissa herättämistä kokonaisvaltaisista reaktioista 

ja tulkinnoista sekä ajatuksista. Toteutin ensimmäisen tapaustutkimukseni syksyllä 2015 

yhteistyössä Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa. Tapaustutkimuksessa haastattelin 10 

osallistujaa, pyysin heitä katsomaan yhden ja saman tanssiteoksen, jonka jälkeen järjestin 

luovat työpajat. Työpajoissa osallistujat tekivät esityskokemuksesta oman kollaasin tai 

installaation eri materiaaleja hyödyntäen. Haastattelin tehdyn kollaasin tai installaation 

pohjalta jokaista heidän kokemuksestaan. Väitöstutkimuksessani kehitän menetelmää 

ensimmäisen aineiston analyysin pohjalta eteenpäin. Esitelmässäni pohdin tutkimukseen 

osallistujien aktiivisuutta ja luovuutta hyödyntävien menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia 

ensimmäisen aineistonkeruuni pohjalta. 

 

 

1700-luvun kulutusekspansio ja sosiologinen teoria 
Arto Ruuska, Helsingin yliopisto (arto.ruuska@helsinki.fi) 

 

Välittömän tarpeentyydytyksen ylittävän kuluttamisen laajentuminen eliitin etuoikeudesta 

yhteiskunnan keskikerrosten elämänkäytäntöä leimaavaksi piirteeksi ajoitetaan historiallisesti 

1700-luvulle. Tarkastelen esitelmässäni tätä ilmiötä historiantutkimuksen ja sosiologisen 

teorianmuodostuksen näkökulmasta. Akateemiseen keskusteluun teeman nosti Neil 

McKendrickin ja kumppaneiden teos (1982) kulutusyhteiskunnan synnystä 1700-luvun 

Englannissa. Tutkimus nosti esiin kuluttamisen ja kysynnän merkityksen modernin 

yhteiskunnan kehityksessä ja esitti, että teollista vallankumousta edelsi ja ruokki ’kulutuksen 

vallankumous’. Sosiologisen teorian näkökulmasta havaintoon liittyi merkittävä haaste. Max 

Weber oli tunnetusti esittänyt, että modernin kapitalismin kehittymisen edellytyksenä oli 

keskiluokan rationaalisuutta ja itsekontrollia korostanut eetos, joka polveutui protestanttisesta 

puritanismista. Nyt samaisen historiallisen keskiluokan elämänkäytäntöön ilmestyi pinnalta 

katsoen täysin vastakkaisia ja yhteen sopimattomia, hedonistisia ja irrationaalisia 

kulutusmotiiveja. Daniel Bellin tematisoima ’kapitalismin kulttuurinen ristiriita’ näytti siis 

leimanneen modernia yhteiskuntaa alusta lähtien.  

 

McKendirick ja kumppanit ajattelivat, että 1700-luvulle tultaessa keskiluokka yksinkertaisesti 

hylkäsi puritaanisuudesta juontuvan pidättäytymisen etiikan. Potentiaali hedonistiseen 

kulutukseen suuntautuvaan nautinnon tavoitteluun oli ihmisluontoon kuuluva piirre, jonka 

toteutumisen rajoitukset höllentyivät tuolloin muun muassa nousevien palkkojen ja 

aikaisempaa joustavamman yhteiskunnan sosiaalisen rakenteen ansiosta. Thorstein Vebleniltä 

he omaksuivat ajatuksen, että keskiluokka oli taipuvainen jäljittelemään mahdollisuuksiensa 
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mukaan eliitin kulutustapoja, joiden avulla se pyrki symbolisesti osoittamaan ja 

havittelemaan korkeampaa sosiaalista statusta. Kulutusmotiivit siis myös ”valuivat” 

aatelistolta keskiluokalle, ja tätä vauhdittivat kulutushalujen manipulointivälineet: mainonta 

ja muoti-instituutio. Colin Campbell on kritisoinut tämän tulkintalinjan ’instinktivismiä’, 

’manipulationismia’ ja vebleniläisyyttä. Esseessään Romantic Ethic and the Spirit of Modern 

Consumerism (1987) hän pyrki analysoimaan modernin konsumerismin luonnetta ja 

hahmottamaan sen historiallisen polveutumisen tunnekokemusta korostaneesta romanttisesta 

etiikasta samalla metodilla, jolla Weber oli tutkinut kapitalismin hengen historiaa. Arvioin 

esitelmässäni kriittisesti Campbellin teoreettisia ydinajatuksia ja erityisesti hänen ’modernin 

konsumerismin’ analyysinsa kykyä selittää ja tehdä ymmärrettäväksi 1700-luvun 

kulutusekspansiota.  

 

Avoimeksi jää yhtäältä se, miten romanttisen etiikan kätilöimä ’autonominen imaginaarinen 

hedonismi’ tuli 1700-luvulla kytkeytyneeksi juuri tavaroiden kulutukseen, varsinkin kun 

romanttisessa perinteessä materiaalisuutta yleisesti halveksuttiin. Toiseksi Campbell ei pysty 

uskottavasti perustelemaan romanttisen ja puritaanisen etiikan perinteistä juontuvien 

konsumerismin ja kapitalismin hengen yhdistymistä keskiluokkaisessa eetoksessa, vaikka 

tämä on yksi hänen keskeisistä tavoitteistaan. Lopuksi hahmottelen teoriaa, jossa nämä 

puutteet ylitetään. Sen empiirisenä perustana on uudempi historiantutkimus, joka on 

tarkentanut kuvaa 1700-luvun konkreettisista kulutuskäytännöistä. Keskiluokan kasvavan 

kulutuksen keskiössä oli puhtaan hedonismin sijaan niin kutsutut semi-luksustuotteet, joissa 

yhdistyivät konkreettisesti ja mielikuvien tasolla hyödyllisyys ja esteettinen muuntelu. Siinä 

yhdistyvät myös keskiluokkaisen tuotannon ja kuluttamisen ulottuvuudet; tuottajat, kauppiaat 

ja kuluttajat tulivat yhteiskunnan keskikerroksista. Nämä havainnot tarjoavat hedelmällisen 

lähtökohdan sosiologiselle teorianmuodostukselle.  

 

 

Sukupuolten väliset erot verkko-ostamisessa vuosina 2006–2014 
Aki Koivula (akjeko@utu.fi),  

Outi Sarpila (Outi.sarpila@utu.fi), 

Ilkka Koiranen (Ilkka.koiranen@utu.fi); 

Turun yliopisto 

  

Tarkastelemme tutkimuksessamme suomalaisten naisten ja miesten verkosta ostamisessa 

tapahtuneita muutoksia kahden teoriaperinteen kautta. Tuomme yhteen niin sanottuihin 

digitaalisiin jakoihin liittyvän keskustelun sekä sosiologisen kulutustutkimusperinteen. 

Aikaisempi naisten ja miesten verkko-ostamista käsittelevä tutkimus on sijoittunut pitkälti 

markkinoinnin tutkimuksen kentälle. Analysoimme, minkälaisia eroja sukupuolten välillä on 

havaittavissa verkko-ostoksiin käytettävässä rahallisessa määrässä, verkko-ostosten 

useudessa ja verkko-ostoskohteissa. Hyödyntämällä Väestön tieto- ja viestintätekniikka -

aikasarja-aineistoa pystymme arvioimaan erityisesti sitä, miten sukupuolten väliset erot ovat 

muuttuneet vuosina 2006–2014.   

 

Verkossa kuluttajat ovat perinteisesti jakautuneet erityisesti sen mukaan, kuinka tehokkaasti 

he kykenevät hyödyntämään internetin tuomia mahdollisuuksia, kuten saamaan tietoa uusista 

palveluntarjoajista ja tuotteista. Vuosituhanteen vaihteessa verkko-ostaminen olikin 

pääasiassa miehinen kulutustapa. Sen jälkeen kiihtyneen digitalisoitumisen myötä 

sukupuolten väliset erot verkko-ostamisessa ovat kaventuneet. Nykypäivänä voidaan jo 

perustellusti väittää, että verkosta on muodostunut yksi keskeisimmistä tavaroiden ja 

palveluiden jakelu- tai hankintakanavista.    
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On kuitenkin huomioitava, että teknologinen kehitys sekä yhteiskunnalliset muutokset 

tuottavat aina uusia innovaatioita ja toiminnan muotoja, joiden omaksumisessa digitaaliset 

kuilut ilmenevät yhä uudelleen taitavien ja motivoituneiden käyttäjien omaksuessa uudet 

käytön tavat ennen muita. Tähän mennessä tapahtuneen muutoksen analysointi onkin 

erityisen tärkeää ennakoitaessa myös tulevia kehityslinjoja. 

 

4. LAADULLINEN TERVEYSTUTKIMUS  

Koordinaattorit: Jenni Wessman, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (jenni.wessman@thl.fi); 

Elina Weiste, Helsingin yliopisto (elina.weiste@helsinki.fi) 

Työryhmäkuvaus: Työryhmää koordinoi Laadullisen terveystutkimuksen verkosto (LATE), 

joka on eri tieteenalojen laadullisesta terveystutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden 

yhteinen foorumi. Sosiologipäivillä laadullisen terveystutkimuksen työryhmässä terveyttä ja 

sairautta lähestytään sosiaalisista ja kulttuurisista näkökulmista. Työryhmässä pohditaan 

kuinka kulttuuri ja yhteiskunta muokkaavat terveyttä ja sairautta koskevia ajatuksia, tunteita 

ja uskomuksia, eritellään sosiaalisten ja käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden yhteyksiä 

terveyteen ja sairauteen sekä hahmotellaan terveydenhuollon organisaatioita sekä niissä 

tapahtuvia sosiaalisia vuorovaikutustilanteita. Esimerkiksi terveyden ja sairauden kokemukset 

sekä niille annetut merkitykset, elämäntavalliset valinnat, sosioekonomiset terveyserot sekä 

erilaiset palvelukohtaamiset ovat sosiologisen kiinnostuksen kohteena. 

Abstraktit: 

OSIO 1:  

Kuinka kulttuuri ja yhteiskunta muokkaavat terveyttä ja sairautta koskevia ajatuksia 

 

Auttamista hyvin ja paremmin:  

verenluovuttajien kertomukset luovuttajaohjaamisen kontekstissa 
Vera Raivola, Itä-Suomen yliopisto (verar@student.uef.fi) 

 

Verenluovutus perustuu Suomessa lain mukaan vapaaehtoisuuteen ja maksuttomuuteen.  

Veren keräyksen, -käsittelyn ja -jakelun organisoinnista kansallisesti vastaa Suomen Punaisen 

Ristin Veripalvelu, jonka tilaisuuksissa käy vuosittain 132 000 verenluovuttajaa. Heiltä 

saatujen verituotteiden avulla hoidetaan n. 50 000 potilasta vuodessa. (2014 tiedot, SPR 

Veripalvelu.)   

 

Luovuttajakäyttäytyminen muodostaa oman kansainvälisen tutkimusalansa (donor studies ks. 

esim. Bednall & Bove 2011; Evans & Ferguson 2013), mutta kattavaa sosiaalitieteellistä 

tutkimusta suomalaisista verenluovuttajista ei ole vielä saatavilla. Tässä syksyllä 2015 

alkaneessa väitöstutkimuksessa lähdenkin kartoittamaan niitä merkityksiä, käytäntöjä ja 

kokemuksia, joita SPR Veripalvelun luovuttajilla on verenluovutuksesta.  

 

Esityksessäni erittelen sitä, miten verenluovuttajien toiminnalleen antamat perustelut 

vertautuvat SPR Veripalvelun verenluovutukselle asettamiin tavoitteisiin ja odotuksiin.   
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Tutkimuskohteena on verenluovutus sosiaalisena ilmiönä, jolloin tarkastelen sitä jaettujen 

tulkintojen ja rakenteellisten käytäntöjen kautta (vrt. Copeman 2006; Busby 2004).  

 

Kuten jo alan klassikko Richard Titmuss esitti ([1970], 1997) tavat jolla verenluovutus 

organisoidaan ja miten sen merkitys esitetään (luovutus rahaa vastaan vs. lahjana) vaikuttavat 

siihen ketkä ja mistä syystä verta luovutetaan eli ne konstruoivat erityyppisiä luovutuksen 

syitä ja verenluovuttajia.  Tilastojen avulla hän perusteli, että anonyymien ”toisten” 

auttaminen vapaaehtoisesti, ilman siitä suoraa itselle koituvaa hyötyä tai pakkoa oli paitsi 

taloudellisesti tehokkain tapa organisoida verenluovutus, myös riskeiltään pienin, sillä 

kukaan ei hyötyisi tiedon pimittämisestä tai voisi riistää heikompia.  

 

Vaikka HIV-kriisi muutti ratkaisevasti alan riskitietoisuutta, ajatus verenluovuttajasta 

altruistisena lahjoittajana on yhä keskeinen verenluovutuksen organisointia ja 

luovuttajaviestintää ohjaava periaate (ks. Farrell 2012; Busby 2010; www.veripalvelu.fi). 

SPR Veripalvelun omassa strategiassa painottuu lisäksi veriryhmäkohtainen 

luovuttajaohjaaminen, jonka tavoitteena on sovittaa vapaaehtoisten luovuttajien päätöksistä 

riippuva tarjonta eri verituotteiden kysyntään sairaaloissa.   Kutsu ”altruistiselle auttajalle” on 

nyt suunnattu ennen kaikkea ”rationaaliselle veriryhmäluovuttajalle”. Silti viestien 

tulkintatavat saattavat olla osin jännitteisessä suhteessa toisiinsa konstruoidessaan uutta 

verenluovutuksen mallia. 

 

Entä miten verenluovuttajat itse ymmärtävät verenluovutuksen tavoitteita sekä perustelevat

oman verenluovutuksensa? Miten luovuttajien tulkinnat suhteutuvat SPR Veripalvelun

malliin? Näitä kysymyksiä olen lähtenyt selvittämään haastattelemalla verenluovuttajia

(tavoite 60–70) luovutuspisteissä ympäri Suomea. Työryhmästä uskon saavani hyviä uusia

ideoita aineiston analyysiin.

 

Living ‘with’ ADHD – Youths' accounts of their ADHD-related behavior 
Juho Honkasilta, Jyväskylän yliopisto (juho.honkasilta@jyu.fi) 

 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), a neurodevelopmental disorder manifesting 

core symptoms of inattentiveness, impulsiveness, and hyperactivity, is one of the most 

common and contested mental disorders diagnosed among young people. Unwanted behavior 

and performance associated with ADHD is explained by the psychomedical model that 

ADHD can affect individuals across their lifespan in different spheres of life (education, 

social life, etc.) due to complex genetic (e.g., genes regulating neurotransmitter systems) and 

neurobiological (e.g., dopamine dysregulation) anomalies hindering self-regulation abilities – 

a child is viewed as a passive sufferer of a compulsive medical condition that subdues agency 

and moral responsibility. 

 

Thus far, the meaning of ADHD in the accounts of youth is still not fully understood. This 

study analyzes the discursive construction of ADHD and self in relation to a socioculturally 

shared understanding of moral norms. Thirteen Finnish youth aged 11 to 16 diagnosed with 

ADHD were interviewed during this discourse analysis study. The youth accounted for their 

culturally undesirable behavior, performance and traits through three different types of 

accounts: (1) externalizing personal responsibility due to a compelling medical condition, (2) 

internalizing personal responsibility through moral self-condemnation, and (3) distancing 

oneself from the socially imposed stereotypes and stigmas related to ADHD. 
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In light of this study, it can be plausibly argued that the psychomedical discourse is 

oversimplifying and insufficient in furthering our understanding of what it means to “live 

with ADHD”. The youth intentionally constructed their selves in relation to ADHD, and vice 

versa, in the vortex of discourses internalized by them providing deeply embedded varying 

and contradictive cultural meanings for ADHD. This study challenges dominant 

understanding of young people with a diagnosis of ADHD and contributes to our 

understanding of how ADHD is constructed in their lives. 

 

 

Media ja hulluuden representaatiot – tapausesimerkkinä Prinsessa-elokuva 
Anna Kinnunen, Itä- Suomen yliopisto (anna.k.kinnunen@uef.fi) 

 

Pohdin esityksessäni hulluuden ja median suhdetta. Aihe on kiinnostanut tutkijoita 

kansainvälisesti 1950–60-luvuilta lähtien, sillä tällöin tuli televisioiden yleistymisen myötä 

ajankohtaiseksi kysyä ja pohtia sitä, millainen vaikutus televisio-ohjelmien tuottamilla 

representaatioilla on mielisairauksia ja psykiatrisia potilaita koskevaan yleiseen 

mielipiteeseen. Audiovisuaalisen median eli lähinnä elokuvien ja televisio-ohjelmien kyky 

synnyttää ja muokata hulluutta koskevia kulttuurisia käsityksiä on todettu vahvaksi, ja 

ihmiset myös usein nimeävät median pääasialliseksi tietolähteekseen koskien psyykkisten 

sairauksien ilmenemistä sekä niistä kärsivien ihmisten piirteitä ja käyttäytymistä. 

Länsimaisen median tuottama kuva aiheesta on ollut – ja on yhä edelleen – useimmiten 

negatiivinen: erilaisista psyykkisistä häiriöistä kärsivät ihmiset kuvataan elokuvissa ja 

televisiosarjoissa muita henkilöhahmoja huomattavasti useammin esimerkiksi vakaviin 

väkivaltarikoksiin taipuvaisina hahmoina. 

 

Tapausesimerkkinä ja pohdintojeni alustana käytän vuonna 2010 valmistunutta kotimaista 

elokuvaa Prinsessa. Verrattuna kansainvälisiin vastineisiinsa – joista kuuluisin lienee 

Hollywood-elokuva Yksi lensi yli käenpesän 1970-luvulta – Prinsessan näkökulma aiheeseen 

vaikuttaa keveämmältä, aiempaa myönteisemmältä, sillä elokuva ei esimerkiksi näkyvästi 

uusinna hulluuden ja väkivallan kytköstä, joka on toistuvasti todettu yhdeksi aiheeseen 

liittyvien elokuvien yleisimmäksi juonikuvioksi. Toisaalta kyseisen elokuvan voi kuitenkin 

nähdä myös uusintavan perinteisiä hulluuden representaatioita esimerkiksi juoppohullun 

miehen ja seksuaaliselta käytökseltään epävakaan nuoren naisen henkilöhahmojen kautta. 

Puheenvuorossani pohdin elokuvasta poimittujen esimerkkien avulla tarkemmin, mitä 

Prinsessan voi mahdollisesti tulkita kertovan hulluuden ja median suhteesta sekä erilaisuuden 

ja normaaliuden välisestä rajankäynnistä suomalaisessa nykykulttuurissa. Kysyn, millaisena 

elokuva näyttäytyy yhtäältä suhteessa median ja hulluuden välistä vuorovaikutusta koskevaan 

tutkimustietoon sekä toisaalta suhteessa psyykkisiä sairauksia ja niistä kärsiviä ihmisiä 

koskevaan nykykeskusteluun. 

 

Esitelmäni aihe liittyy tekeillä olevaan perinteentutkimuksen väitöskirjaani, jossa tarkastelen 

hulluuden konstruointia suomalaisessa kulttuurissa. Tutkin mielen sairauksiin ja niistä 

kärsiviin ihmisiin kytkeytyviä kulttuurisia käsityksiä eriaikaisissa ja erityyppisissä 

kotimaisissa aineistoissa, kuten 1900-luvun alkuvuosi-kymmenten kansanperinteessä ja 2000-

luvun muistelukerronnassa. Tällä hetkellä hahmottelen esitykseni teemaan liittyvää artikkelia, 

jossa tarkastelen Prinsessassa tapahtuvaa erilaisuuden rajankäyntiä sekä laajemmin elokuvan 

suhdetta mielisairauksia, niistä kärsiviä ihmisiä ja erilaisuuden sietokykyä koskevaan 

tutkimukseen ja ajankohtaiseen keskusteluun. 
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Vaihtoehtoisten hoitomuotojen tiedontuotannon haasteet 
Pia Vuolanto, Tampereen yliopisto (pia.volanto@uta.fi) 

 

Esityksen tavoitteena on esitellä post doc -tutkimustani, jossa analysoin täydentävien ja 

vaihtoehtoisten hoitomuotojen tiedontuotantoa Suomessa ja muissa pohjoismaissa. 

Ymmärrän tiedontuotannon kulttuurisena, hierarkisena ja sukupuolittuneena prosessina, jossa 

osa tiedosta ja tiedontuotannosta - kuten tutkimus vaihtoehtoisista ja täydentävistä hoidoista -

marginalisoidaan ja leimataan huuhaaksi ja epätieteelliseksi ja osa - erityisesti näyttöön 

perustuva lääketiede - nostetaan muita ylemmäksi ja arvostetummaksi. Resurssit tehdä 

tutkimusta marginalisoiduista tiedontuotannon alueista ovat niukat ja niiden tutkijat joutuvat 

kamppailemaan oikeutuksesta tehdä tutkimusta, julkaista sitä ja hakea siihen rahoitusta. 

 

Tuon keskusteltavaksi alustavia tuloksia Suomen osahankkeesta, jossa olen keskittynyt 

marginaalissa toimivaan integratiiviseen lääketieteeseen. Olen kerännyt havainnointiaineistoa 

Suomen integratiivisen lääketieteen foorumin (SILF) kokouksista ja seminaareista. 

Integratiivisen lääketieteen tavoitteena on yhdistää näyttöön perustuvaa lääketiedettä ja 

täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja potilaan tarpeiden mukaan. SILF on avoin ja 

muotoutumassa oleva noin kahdenkymmenen henkilön tutkija- ja asiantuntijaverkosto, joka 

pyrkii edistämään tutkimusta täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Se järjesti 

Tampereen yliopistossa marraskuussa 2015 seminaarin, jossa käsiteltiin suomalaista ja 

ulkomaista tutkimusta täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Seminaarin jälkeen SILFin 

toiminta on laajentunut ja se verkostoi nyt noin sata henkilöä. 

 

Teoreettisesti tutkimukseni rakentuu yhteiskuntatieteelliselle tiedon- ja tieteentutkimukselle. 

Käytän erityisesti tutkimusta tieteellisestä rajatyöstä (Thomas Gieryn), sosiaalisista 

maailmoista (Susan Leigh Star, Adele Clarke), vallasta ja oikeuttamisesta (Luc Boltanski, 

Laurent Thévenot) sekä tiedontuotannon hierarkisoitumisesta (Pierre Bourdieu).  

 
 

OSIO 2: 

Sosiaalisten tekijöiden ja käyttäytymistekijöiden yhteydet terveyteen ja sairauteen 

 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja sisäilmaongelma 
Eerika Finell (eerika.finell@staff.uta.fi) & Tuija Seppälä, Tampereen yliopisto  

 

Sisäilma kokemuksena -projekti tutkii sisäilmaongelmia kokemuksellisuuden näkökulmasta: 

miten sisäilmaongelma näyttäytyy kokijoilleen, mitkä ovat kokemusta jäsentävä tekijät ja 

millaisia identiteettejä ja toimijuuksia kokemukset synnyttävät. Aineistona toimii 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kautta kerätty sisäilmaongelmiin liittyvä muisteluaineisto. 

Tässä esityksessä keskitymme käsittelemään työpaikan sisäilmaongelmiin liittyviä 

epäoikeudenmukaisuus-kokemuksia. 

 

Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksilla on osoitettu olevan kielteistä vaikutusta ihmisten 

terveyteen ja hyvinvointiin. Sen synnyttämien tunteiden on todettu vaikeuttavan muun 

muassa vammoista toipumista sekä lisäävän koettua kipua ja masennusoireita. Siten koettu 

epäoikeudenmukaisuus ei rajoitu vain yksittäisen ihmisen tragediaksi vaan välittyy erilaisten 

sosiaalisten ja yhteiskunnallisten prosessien kautta myös yhteiskunnan kannettavaksi.  

 

Analyysimme mukaan koettu epäoikeudenmukaisuus määrittää keskeisesti kokemuksia 

sisäilmaongelmaisissa työpaikoissa. Se liitetään niin menettelytapoihin, resurssien jakoon 
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kuin yleiseen kohteluun. Epäoikeudenmukaisuuden lähteiksi nähdään usein esimiehet, 

terveydenhoitohenkilökunta ja vakuutuslaitokset sekä laajemmin koko sisäilmaongelmien 

ratkomisesta vastaava systeeminen rakenne.  Epäoikeudenmukaisuuden kokemusten 

keskeisyys sisäilmaongelmien hoidossa nostaa pohdittavaksi kysymykseksi sen, minkälaisten 

toimien kautta työpaikkojen sisäilmaongelmien yhteydessä koettua epäoikeudenmukaisuuden 

kokemusta voitaisiin vähentää. Tämä on tärkeä kysymys, kun pyritään edistämään ihmisten 

toipumista ja selviämistä sairautensa kanssa ja pienentämään siten sekä inhimillistä 

kärsimystä että yhteiskunnalle siitä viime kädessä kumuloituvia kustannuksia. 

 

 

OSIO 3: 

Terveydenhuollon organisaatiot ja vuorovaikutus palvelutilanteissa 

 

Joukkueurheiluharrastus ja Icehearts-toimintamalli poikien sosiaalisena 

pääomana 
Jonne Silonsaari, Jyväskylän yliopisto (joeesilo@student.jyu.fi) 

 

Tutkin pro gradussani sosiaalisen pääoman rakentumista ja toimintaa Icehearts-

toimintamallissa. Tutkielmani on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 

käynnistämää tutkimuskokonaisuutta, jossa tarkastellaan ensi kertaa kattavasti toimintamallin 

vaikuttavuutta lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointiin sekä seurataan Icehearts -

toiminnassa mukana olevien lasten elämänkulkua sekä hyvinvointia. Pääaineeni on liikunnan 

yhteiskuntatieteet. Icehearts on pitkäkestoinen, koko lapsuuden ja nuoruuden jatkuva 

varhaisen tuen toimintamalli. Se on luotu lapsille, joista on jo varhaiskasvatusikäisenä 

herännyt erityinen huoli ja joilla on erityisen tuen tarvetta. Iceheartsin tavoitteena on tukea 

lapsen ja perheen hyvinvointia sekä tarjota lapselle mielekäs ryhmämuotoinen 

liikuntaharrastus, joka tukee hänen kasvua ja kehitystään koulussa, kotona ja vapaa-ajalla. 

Toimintamallissa Icehearts -kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista yhdessä muiden 

tahojen kanssa urheilujoukkueen ja sitoutuu ohjaamaan sekä tukemaan lasta joukkueessa ja 

koulunkäynnissä 12 vuoden ajan. Icehearts -toimintaa on ollut Suomessa lähes 20 vuotta ja 

toimintamalli on laajentunut valtakunnalliseksi. Toiminnassa on mukana tällä hetkellä yli 400 

lasta kymmenellä eri paikkakunnalla sekä 26 vakituista kasvattajaa. 

 

Aineistoni koostuu 12 vuoden taipaleensa syksyllä 2015 päättäneen Icehearts-joukkueen 

pelaajien haastatteluista, joita on yhteensä 21. Tutkielman haastatteluaineisto on kerätty ja 

litteroitu ja aineiston analyysi on tarkoitus aloittaa maaliskuun alkuun mennessä. Tällä 

hetkellä käyn läpi aihetta käsittelevää aiempaa tutkimusta. 

 

Tarkastelen toiminnan vaikuttavuutta tutkielmassani sosiaalisen pääoman käsitteen avulla 

korostaen samalla nuorten toimijuutta. Tällöin suhde joukkueen kasvattajaan ja joukkueen 

muodostama vertaisverkosto asemoituvat hyvinvointia tukeviksi resursseiksi, jotka ovat 

nuorten vapaassa käytössä ja joiden tuottamisessa he ovat itse mukana. Tutkielmani 

asemoituu aikuisyhteiskunnan ja nuorten elämismaailman väliselle jännitteiselle ja 

hierarkiselle kentälle. Pyrin kuvaamaan sosiaalisen pääoman käytäntöjen sekä mekanismien 

toimintaa analysoimalla pelaajien tarinoita aikuisyhteiskunnan instituutioiden 

normittamisesta ja kontrollista ja peilaamalla tätä vasten heidän kokemuksiaan Icehearts-

joukkueen toiminnasta. Keskeisiksi sosiaalisen pääoman mekanismeiksi ja käytännöiksi 

nousevat luottamus ja osallisuus sekä nuorten saamat positiot verkostojen ja instituutioiden 

kehyksissä. Pyrin tarkastelemaan sosiaalisen pääoman toimintaa myös 

sukupuolinäkökulmasta ja pohtimaan, mikä merkitys maskuliinissävytteisellä 
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urheilutoiminnalla ja miehen mallina toimivalla kasvattajalla on luottamuksen 

synnyttämisessä ja erilaisten positioiden tuottamisessa. Miten Icehearts onnistuu tai 

epäonnistuu luomaan aikuisten ja osattomuuden sekä hylkäämisen kokemuksia omaavien 

nuorten välille luottamusta ja purkamaan suhteiden jännitteisyyttä? Onko hyvinvointiin ja 

sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviin ongelmiin helpompi etsiä ratkaisuja pukukopin 

suojissa kuin koulun tai sosiaalitoimen palaverissa? Miten sosiaalisen pääoman 

hämäräsisältöinen käsite on operationalisoitavissa tällaiseen tutkimusasetelmaan? 

 

 

Vaikuttamista ja vastuunottoa – asiakkuuden ja osallisuuden määritelmiä 

sosiaali- ja terveyspolitiikassa 
Marjaana Jones, Tampereen yliopisto (jones.s.marjaana@student.uta.fi) 

 

Asiakasosallisuus on 2000-luvulla muodostunut osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon 

termistöä myös Suomessa. Se on peruslähtökohtana monissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

ohjaavissa poliittisissa dokumentissa (kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen 

kehittämisohjelma, Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 ja Sosiaalisesti kestävä 

Suomi 2020) ja asiakkaiden asemaa on vahvistettu myös lakisääteisesti. Asiakasosallisuus 

perustuu ajatukselle siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien tulisi ottaa osaa 

päätöksentekoon suhteessa omaan hoitoon ja/tai palveluiden kehittämiseen. 

 

Huolimatta siitä, että asiakasosallisuudesta on tullut yleisesti käytetty ja usein positiivisena 

kuvattu termi, se voidaan tulkita usein eri tavoin. Osallisuuden lisääntymisellä voi olla 

laajamittaisia vaikutuksia asiakkaiden asemaan (esim. uudenlaisen ’asiantuntija-asiakkuuden’ 

muotoutuminen), kohtaamisiin hyvinvointipalveluiden ammattilaisten ja asiakkaiden välillä 

sekä palveluiden suunnittelu ja kehittämisprosesseihin. Osallisuus voi tuoda mukanaan mm. 

lisää mahdollisuuksia tehdä valintoja ja vaikuttaa, mutta se asettaa myös odotuksia sille, 

kuinka asiakkaiden odotetaan toimivan. Oletusarvoksi voidaan nostaa aktiivinen ja 

omatoiminen kuluttaja, joka on itse vastuussa hyvinvoinnistaan ja kykenee tekemään 

valintoja. 

 

Tutkimuskohteenani ovat asiakasosallisuuden kuvaukset suomalaisissa sosiaali- ja 

terveyspolitiikkaa ohjaavissa dokumenteissa, jotka on julkaistu viime vuosikymmenen 

aikana. Poliittisten strategioiden ja ohjelmien avulla luodaan puitteita, rajoja ja normeja sille 

mitä osallisuus on ja millaisia muotoja se voi ottaa. Useat dokumentit sisältävät paljon ns. 

asiakkaita voimaannuttavaa ja osallistavaa kieltä, mutta ne samalla mahdollistavat raamien 

luomisen sille, millaista ’oikeanlainen’ osallisuus ja valintojen teko tulisi olla. Aineiston 

analyysissä paneudun erityisesti siihen, millä tavoin osallisuutta kuvataan ja millaisia 

määritelmiä sille annetaan. Toiseksi tarkastelen dokumenteissa rakentuvia kuvia asiakkaista; 

keitä he ovat ja millaisiksi heidät dokumenteissa kuvataan? 

 

 

Terveyden ja sairauden kulttuuriset selitysmallit – Etnografinen tutkimus 

venäjänkielisten maahanmuuttajien terveyskäsityksistä ja -

käyttäytymisestä 
Laura Lyytikäinen, Turun yliopisto (laulyy@utu.fi) 

 

Esitelmäni perustuu juuri aloittamani tutkijatohtoriprojektini tutkimussuunnitelmaan, josta 

toivoisin keskustelua työryhmässä. 
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Tutkimuksessa tarkastelen Suomen venäjänkielisen väestön terveyteen ja sairauteen liittämiä 

käsityksiä sekä venäjänkielisten maahanmuuttajien kokemuksia julkisesta 

terveydenhuollosta, vaihtoehtoisista hoidoista sekä ylirajaisesta hoidosta. Venäjänkieliset 

ovat Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä, mutta heidän terveyskäyttäytymisestään on 

hyvin vähän tutkimusta. Tutkimus on kiinnostunut terveyskäsitysten kulttuurisista ja 

sosiaalisista taustoista ja pyrkii hahmottamaan venäjänkielisen väestön suhdetta ylirajaiseen 

hoitoon ja vaihtoehtohoitoihin ja nk. medikaaliseen pluralismiin eli eri hoitojärjestelmien 

yhdistämiseen. Tutkimus on kiinnostunut siitä, kuinka Venäjän ja Suomen terveyskulttuuri 

näyttäytyy Suomeen muuttaneiden venäjänkielisten terveyskäyttäytymisessä ja kuinka he 

mahdollisesti yhdistävät ja liikkuvat eri terveyskäsitysten välillä ja kuinka tämä 

konkreettisesti näkyy heidän terveyskäyttäytymisessään. Lisäksi tutkimus on kiinnostunut 

venäjänkielisten näkemyksistä suomalaisesta terveydenhuollosta ja terveydenhuoltoon pääsyn 

mahdollisista rajoitteista. Teoreettisesti tutkimus pyrkii tutkimaan terveyden kulttuuristen 

selitysmallien yhteyttä medikaaliseen pluralismiin, terveyskäyttäytymiseen ja hoitoon 

hakeutumiseen monikulttuurisessa kontekstissa.  

 

Tutkimusmetodina käytetään monipaikkaista etnografiaa, jonka avulla on tarkoitus seurata 

tutkittavia heidän elämänsä moninaisilla terveyden kentillä: kotona, lääkärin vastaanotolla, 

terveysmatkalla, apteekissa jne. Tutkimuksen lähtökohta on soveltava ja pyrin toteuttamaan 

sen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä venäjänkielisten 

edustusjärjestöjen kanssa. Tutkimustiedon tuottamiseen ja etnografiseen menetelmään liittyy 

monia käytännön toteuttamiseen liittyviä ja tutkimuseettisiä kysymyksiä, joita tuon 

esityksessäni esiin keskusteltavaksi työryhmässä. 

 

5. TÄMÄN AJAN PERHESUHTEET 

Koordinaattorit: Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto (johanna.mykkanen@jyu.fi); 

Marja Leena Böök, Jyväskylän yliopisto (marja.leena.book@jyu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Pohdimme työryhmässämme millaisia perheitä ja perhesuhteita 

yhteiskuntamme pitää sisällään sekä millaiset tekijät ja yhteiskunnalliset rakenteet 

määrittelevät tämän päivän perheitä ja perhesuhteita.  Olemme kiinnostuneita myös siitä, 

miten perhesuhteet syntyvät ja purkautuvat ja millaisia ehtoja, rajoja, mahdollisuuksia ja 

epävarmuuksia niiden sisältä ja väliltä löytyy. Kysymme myös, millaista vapautta ja vastuuta 

koetaan perheissä ja perhesuhteissa. Entä miten tämän ajan erilaiset ilmiöt, esimerkiksi 

media, monikulttuurisuus, työn epävarmuus ja erilaiset tasa-arvokysymykset näkyvät ja 

konkretisoituvat nykypäivän perheessä? Millaisin kysymyksenasetteluin tutkimuksessa 

voidaan lähestyä perhettä ja perhesuhteita? Kutsumme mukaan esityksiä perhemuodosta ja -

tilanteesta riippumatta.  

Abstraktit: 

Avioliiton ulkopuolella lapsen saaneiden äitien perhesuhteet Helsingissä 
Vaula Tuomaala, Itä-Suomen yliopisto (vaula.tuomaala@uef.fi) 

 

Yhä useampi lapsi syntyy Suomessa avioliiton ulkopuolella. Kun 1970-luvulla avioliiton 

ulkopuolella syntyi noin kymmenen prosenttia lapsista, vuonna 2012 osuus oli 55 % 
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esikoislapsista ja 42 % kaikista suomalaislapsista (Tilastokeskus 2015). Avioliiton 

ulkopuolella syntyneistä lapsista noin joka kymmenes (n. 6000 lasta vuodessa) syntyy äidille, 

jolla ei ole asuinkumppania tai jonka parisuhdetilanteesta ei ole saatavissa tietoa (THL 2014).  

Vuonna 2014 yhden vanhemman, pääasiassa äidin ja lasten muodostamissa perheissä, asui 15 

-vuotiaista helsinkiläislapsista (Tilastokeskus 2015). Esityksessäni tarkastelen yllä 

kuvattua ilmiötä aineistojen avulla, jotka on kerätty yhteistyössä Helsingin kaupungin 

perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa. Tutkimus on osa Koneen Säätiön rahoittamaa 

hanketta Avioliiton tuolla puolen: Analyysi avioliiton ulkopuolella syntyneiden vauvojen 

perhesuhteista.  

 

Avioliiton ulkopuolella syntyvien lasten isyys täytyy Suomen lain mukaan vahvistaa joko 

tunnustamalla tai tuomioistuimen päätöksellä. Vuoden 2015 loppuun saakka 

perheoikeudellisten asioiden yksikkö vastasi isyyden vahvistamiseen liittyvistä toimista 

Helsingissä. Isyysasiaa selvittämässä käyvät ovat pääosin heterosuhteessa eläviä avopareja, 

yksineläviä äitejä sekä naisia, jotka elävät parisuhteessa toisen naisen kanssa. Hankkeessa 

keräsimme perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa demografista dataa kaikista syksyllä 

2015 avioliiton ulkopuolella lapsen saaneista naisista Helsingissä (N = 699). Lisäksi isyyden 

selvittämistä p

tutkimuslomake (14.1.2016 mennessä lomakkeita palautunut 135). Family Network Method -

lähestymistapaa hyödyntävä lomakeaineisto näyttää, keitä vastanneiden äitien mukaan kuuluu 

syntyneen lapsen perheeseen ja keiltä äidit saavat konkreettista apua ja emotionaalista tukea. 

Läheissuhdeverkostoja kartoittava menetelmä perustuu konfigurationaaliseen ajatteluun, 

jossa painottuu läheissuhteiden prosessinomaisuus sekä institutionaalisten kriteerien, kuten 

avioliiton tai kotitalouden riittämättömyys perheen määrittelyssä (Widmer 2010). 

 

Esityksessäni kuvailen demografista aineistoa hyödyntäen, keitä ovat ja millaisissa 

perhekokoonpanoissa elävät äidit, jotka tulevat vanhemmaksi avioliiton ulkopuolella 

Helsingissä. Esitän lisäksi alustavia, syntyneen lapsen perhesuhteisiin ja äidin 

tukiverkostoihin liittyviä vertailuja yhden vanhemman talouksien ja avoparien välillä. 

Hankkeessa kerätään myös laadullinen haastatteluaineisto (N=30) ja pohdinkin esityksessäni, 

millaisiin laadullisen aineiston keruuta suuntaaviin kysymyksiin nämä aineistot johdattavat. 

 

 

Relationaalisuus pitkään imettävien äitien kokemuksissa 
Jenny Säilävaara, Jyväskylän yliopisto (jenny.sailavaara@jyu.fi) 

 

Eritasoiset suhteet rytmittävät arkeamme ja ymmärrämme itsemme suhteiden kautta sekä 

suhteessa toisiin ja sosiaalisiin normeihin (May  2011). Esitelmäni käsittelee pitkään 

imettäneiden äitien suhdeverkostoja relationaalisuuden käsitteen kautta. Pitkään jatkunut 

imetys (yli 1 vuotta) on suomalaisessa kulttuurissa osittain outoa ja vieroksuttua, eikä sovi 

ainakaan julkisesti tapahtuvana sosiaalisiin normeihin. Minua kiinnostaa, miten 

relationaalisuus näkyy äitien arjessa. Kenen kanssa he ovat suhteissa ja millaisia nämä 

suhteet ovat. Carol Smartin (2007) mukaan relationaalisuus merkitsee olemista 

tarkoituksenmukaisissa ja pohdituissa suhteissa, jotka perustuvat myös vapaaehtoisuuteen, 

eivätkä esimerkiksi ”annettuun” sukulaisuuteen. Myös minä ymmärrän relationaalisuuden 

koskevan muitakin kuin verisukulaisia, joten käsittelen paperissani mainittujen lisäksi 

esimerkiksi ystäviä, tuttavia ja terveydenhuollon ammattilaisia. 

 

Esitelmäni pohjautuu Jyväskylän yliopistossa valmisteilla olevaan väitöskirjani artikkeliin, 

jossa käsittelen pitkään imettäneiden suomalaisäitien (n=39) kokemuksia 
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relationaalisuudesta. Aineisto osoittaa, että äidit hakevat aktiivisesti ympärilleen ihmisiä, 

joiden he kokevat ymmärtävän pitkää imetystä. Samalla he kohtaavat lähisukulaisilta 

vastakkaisia reaktioita, osaa suhtautuu tukien ja ymmärtäen, osa toivoo imetyksen loppuvan 

mahdollisimman pian. Äitien muodostamat suhteet sekä tukevat että kuormittavat arjessa 

jaksamista. Monet äideistä kertovat lapsen hyvinvoinnin olevan pääsyy imetyksen 

jatkamiselle yli vauvaiän. Tarkastelen siksi tarkemmin relationaalisuutta, joka muodostuu 

imettävän lapsen kanssa.  Äiti-lapsisuhteen tarkempi analyysi paljastaa suhteen antoisuuden 

mutta myös esimerkiksi ristiriitoja oman ruumiin hallinnan ja kontrollin suhteen. 

 

 

Perhesuhteet, aika ja teknologia 
Mia Tammelin (mia.tammelin@jyu.fi), 

Timo Anttila (timo.anttila@jyu.fi); 

Jyväskylän yliopisto 

 

Aika on arkielämän keskeinen ulottuvuus. Perheissä kiirettä ja aikapulaa aiheuttavat muun 

muassa perheenjäsenten monet, joskus eritahtiset aikataulut, työelämän kiristynyt tahti ja 

lisäksi muun muassa vapaa-aikaan ja vanhemmuuteen liittyvät kasvaneet odotukset. Ajan 

hallinta ja koordinointi on tullut yhä monimutkaisemmaksi. Perheissä käytetään useita aikaan 

liittyviä strategioita, joista monet hyödyntävät teknologiaa. Aiemman aikaa koskevan 

tutkimuksen pohjalta tiedämme, että aikaan ja ajankäyttöön liittyvät ongelmat voivat liittyä 

muun muassa siihen, että toimintoja on liikaa (tai liian vähän), ajan pirstaloitumiseen tai 

hallinnan puutteeseen.  Työssäkäyvien vanhempien yleinen ongelma on kokemus ajan 

puutteesta. Tämä liittyy usein siihen, että ei ole riittävästi aikaa suorittaa kaikkia tarvittavia 

toimintoja. Ajan pirstaloitumisen ongelma liittyy puolestaan hankaluuteen ajoittaa toiminnot 

tai ongelmiin hallita aikaa.   

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten perheissä käytetään teknologiaa (erityisesti 

mobiiliteknologia) hallitsemaan aikaa ja ratkaisemaan aikaan liittyviä ongelmia. Teknologia 

mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman vuorovaikutuksen, siten se samalla 

väistämättä vaikuttaa perhesuhteisiin; tutkimuksessa kysymme millaisia ovat 

teknologiavälitteiset perhesuhteet?   

 

Tutkimuksessa hyödynnetään 21 palkansaajan haastatteluaineistoa. Aineisto on kerätty 

alkuvuonna 2015. Haastatteluissa käsiteltiin perheiden arkea, aikaa työssä ja kotona, sekä sitä 

missä tilanteissa käytetään (mobiili)teknologiaa ja sosiaalista mediaa. Aineisto on analysoitu 

teemoittelemalla.   

 

Havaitsemme, että teknologiaa hyödynnetään perheissä monin eri tavoin. Teknologiaa 

hyödynnetään ajan säästämiseen ja koordinointiin, ylläpitämään arjen rutiineja ja 

perhesuhteita. Teknologia luo lisäksi uudenlaista ajasta ja paikasta riippumatonta läsnäoloa; 

vanhemmat ovat jatkuvasti läsnä lapsille, lapset puolestaan vanhemmilleen. Lisäksi perheen 

aikaa suojellaan teknologian aiheuttamalta ajan saastumiselta. 
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Asenteet työ- ja hoivavastuiden jakamisesta äidin ja isän kesken kuudessa 

Euroopan maassa 
Milla Salin, Turun yliopisto (milla.salin@utu.fi);  

Mia Hakovirta, Turun yliopisto;  

Minna Ylikännö, Kela 

 

Työn ja hoivan jakaminen naisten ja miesten kesken nousee säännöllisin väliajoin kiivaankin 

keskustelun kohteeksi niin politiikassa, mediassa kuin tavallisten kansalaisten keskuudessa. 

Työ- ja hoivavastuiden jakaminen perheissä on noussut tärkeäksi yhteiskuntapoliittiseksi 

keskustelunaiheeksi erityisesti siksi, että niin Suomessa, muissa Euroopan maissa kuin 

EU:ssakin yhtenä keskeisenä tavoitteena pidetään työllisyysasteen nostamista. Erityisesti on 

korostettu naisten työssäkäynnin lisäämisen merkitystä. (EU 2013.) Aiemmat tutkimukset 

(esim. Lewis 1992; Korpi 2000; Mahon 2006; Misra et al. 2010) ovat osoittaneet, että 

asenteet naisten ja äitien rooleista sekä maassa harjoitettu perhepolitiikka voivat luoda eri 

maihin erilaisia – ideologisia ja/tai käytäntöihin perustuvia – ansaitsija-hoivaaja-malleja. 

Aiemmassa tutkimusperinteessä (esim. Drobnič & Blossfeld 2001; Pfau-Effinger 2006; 

Lewis 2009; Chung 2011) on keskitytty esimerkiksi työn ja hoivan todelliseen jakautumiseen 

naisten ja miesten kesken sekä tarkasteltu suhtautumista äitien työssäkäyntiin yleisellä 

tasolla.  

 

Tutkimuksellisesti vähemmälle huomiolle on sen sijaan jäänyt konkreettisemman tason 

asennetutkimus – erityisesti kansainvälisesti vertailevasta näkökulmasta – siitä, miten työ- ja 

perhe-elämän vastuut tulisi jakaa naisten ja miesten kesken. Siksi tässä tutkimuksessa 

keskitytään tutkimaan asenteita erilaisia ansaitsija-hoivaaja-malleja kohtaan kuudessa 

Euroopan maassa. Mukana olevat maat ovat Suomi, Ruotsi, Saksa, Ranska, Iso-Britannia ja 

Espanja. Vastausta haetaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Miten eri ansaitsija-hoivaaja-

mallien kannatus vaihtelee maiden välillä? 2) Mitkä sosio-demografiset tekijät selittävät eroja 

tasa-arvoiseen ansaitsija-hoivaaja-malliin suhtautumisessa?. Aineistona tutkimuksessa 

käytetään International Social Survey Programme (ISSP) aineistoa vuodelta 2012.  

 

Tulokset osoittavat, että maiden välillä on huomattavia eroja sen suhteen, miten työn ja 

hoivan vastuiden jakamiseen äidin ja isän välillä suhtaudutaan. Ns. perinteisiin ansaitsija-

hoivaaja-malleihin, joissa miehellä on päävastuu työssäkäynnistä ja naisella hoivan 

tuottamisesta, suhtaudutaan myönteisimmin Isossa-Britanniassa ja Saksassa, kun taas 

Suomessa, Espanjassa ja Ranskassa tasa-arvoinen työn ja hoivavelvoitteiden jakaminen saa 

enemmän kannatusta. Huomattavaa kuitenkin on, että ainoastaan ruotsalaisista yli puolet 

näkee tasa-arvoisen työ- ja hoivavastuiden jaon parhaaksi vaihtoehdoksi. Asenteita selittävien 

tekijöiden osalta tulokset paljastavat, että tasa-arvoista ansaitsija-hoivaaja-mallia parhaana 

ratkaisuna työ- ja hoivavelvoitteiden jakoon äidin ja isän välillä pitävät muita useammin 

korkeasti koulutetut, työssäkäyvät, opiskelijat, uskonnollisesti ei-aktiiviset, naimattomat sekä 

lapsettomat ja ne, joiden lapset ovat iältään vanhempia.  

 

 

Mitä isät kertovat lastenhoidosta? 
Petteri Eerola, Tampereen yliopisto (petteri.eerola@staff.uta.fi) 

Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto (johanna.mykkanen@jyu.fi) 

 

Tässä esitelmässä tarkastelemme, mitä isät kertovat lastenhoidosta ja siihen liittyvistä 

päätöksistä. Kysymme millaisia vanhemmuuden jakolinjoja isien puhe sisältää, ja millaisia 

perusteluja näille annetaan.  Empiirisenä aineistona toimivat 44 isän haastattelut kahdelta eri 
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vuosikymmeneltä. Näistä 20:ä isää on haastateltu toistamiseen vuosia myöhemmin 

(haastatteluita yhteensä 68 kpl). Aineiston alustava grounded theory -analyysi kuvaa miesten 

osallisuutta lastenhoidossa kaksijakoisena: isät kertovat moninaisesta osallisuudestaan 

lastenhoidon käytännöissä mutta pienestä roolista vanhemmuuden ns. metatyön tekijöinä. 

Aineiston ajallinen analyysi vihjaa, että isien puhe on vahvasti sidoksissa haastatteluhetken 

yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja kysymyksiin. Esitelmä on osa STN:n CHILDCARE-

tutkimushanketta. 

 

 

Saamelaisperhe on laaja 
Outi Korpilähde, Lapin yliopisto (outi.korpilahde@gmail.com) 

 

Maailman ja Euroopan turvapaikkahakijoiden ja pakolaisten määrän voimakas lisääntyminen 

on nostanut esille kysymyksen perheestä: mikä perhe on ja keitä siihen kuuluu. Laaja 

perhekäsitys ei näytä istuvan ns. länsimaiseen, esimerkiksi suomalaiseen ajattelumalliin. 

Länsimainen perheajattelu perustuu pääosin ydinperheen käsitteelle.    

 

Voi sanoa, että laaja perhekäsitys ei istu enää suomalaiseen perhekäsitykseen. Kaukana ei 

kuitenkaan ole aika, jolloin suomalaiseenkin perheeseen saattoi kuulua useita sukupolvia ja 

ns. ”tekosukulaisia”. Saamelaisperhe haastaa edelleen ydinperheajattelun familistisella 

perhekäsityksellään. Perhe voi edelleen olla laaja: 

- Minä olen aina nähnyt perheen laajempana kuin vain lähipiiri, kertoo saamelaisnainen.  

 

Voimakas perhe- ja sukukoheesio on leimallista saamelaisyhteisölle. Sitä kuvastaa mm. 

runsas sukulaisuutta ilmaiseva sanasto: esimerkiksi täti-sanalle on kolme vastinetta sillä 

perusteella, onko hän äidin vai isän puolelta (isän vanhempi ja nuorempi sisko). 

 

Perhe on sosiaalisen pääoman tärkeimpiä lähteitä. Käsittelin väitöstutkimuksessani 

suomalaisnaisten kokemuksia asettumisesta ja asemasta vaimona, perheenjäsenenä, miniänä 

saamelaisyhteisössä. Teoreettisesti lähestyin aihetta toimijuuden sekä sosiaalisen ja 

kulttuurisen pääoman näkökulmista. Saamelaisyhteisön suomalaisvaimojen toimijuus 

rakentuu arjessa ja arjen toiminnoissa. Naiset neuvottelevat käyvistä tavoista, ajankäytöstä, 

suhteista sukulaisiin ja muuhun yhteisöön. 

 

Suomalaisessa ydinperheessä kasvanut nainen voi kokea laajan perhekäsityksen sekä vahvan 

perhe- ja sukukoheesion haastavana: miten hän sijoittuu perhe- ja sukukontekstiin; tuleeko 

suomalaisnaisesta ”meidän miniä” vai onko hän aina ”riuku, joka ei kuulu yhteisöön”. 

(Riuku, rivgu on saamenkielinen ilmaisu ei-saamelaiselle naiselle.) 

 

Tutkimuksessani ilmeni, että saamelaisyhteisön suomalaisnaiset ovat aktiivisia toimijoita 

hankkiessaan tarvittavaa sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Heistä kehittyy 

monikulttuurisuusosaajia, jotka pystyvät toimimaan kahden kulttuurin, suomalaisen ja 

saamelaisen, rajamaalla eräänlaisina kulttuuritulkkeina. Tutkimus kertoo siitä, miten yhteisön 

ulkopuolinen näkee ja kokee saamelaisyhteisön, voimakkaan perhe- ja sukukoheesion ja 

miten hän sopeutuu siihen. Se osallistuu keskusteluun monikulttuuristuvasta maailmasta, 

yhteisöistä ja perheistä käyttämällä esimerkkinä suomalaista, pohjoista monikulttuurisuutta. 
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Perspective-taking: Identities and realities of multicultural family living 
Heljä Antola Crowe, Bradley University (helja@fsmail.bradley.edu); 

Sara Robinson-Moncada, Jyväskylän yliopisto (sara.robinson-moncada@jyu.fi) 

 

Multiculturalism is a reality for many families.  What happens in families in relation to their 

“middle of everywhere” (Pipher, 2002) experiences as they negotiate living and working in 

communities that may or may not understand their functioning? What do families use as 

anchor points? What autobiographical events and sensibilities can be used to strengthen their 

daily realities? What about the outsider/insider experience in new environments?  How to 

decide whether to belong or not to belong? Microaggressions (Pierce, 1970) may create 

daunting public encounters and relationships but also create acts of courage as well as 

perseverance, grit and resilience.  

 

The multiplicity of diversity reflects the diversifying of cultures and communities. When 

language diversity explodes from monolingualism to thirty-six languages in a short period of 

time, how do communities cope?  How do communities balance between the fear of the 

unknown and excitement of new learning? How does diversity stretch the responsibilities and 

insecurities of lived experience in families? What about issues of voice and visibility? Will 

families be seen and heard? By whom, and why, and in what contexts? Is their invisibility 

self-chosen retrieval to perceived security or forced by the surrounding community?   Could 

holographic identities (Antola Crowe, 2004) help families and individuals to negotiate their 

daily lives?  Can allophilia (Pittinsky, 2010) be developed rather than mere tolerance to 

facilitate interactions within and between families and communities?  What about success of 

the migrant experiences fleeing from death to uncertainty in new environments and family 

realities?  Could awareness of cultural proficiency (Lindsay, Robins, Terrell, 2003) develop 

deeper a understanding of individual experiences and respect for human dignity which could 

create a curiosity-provoking stance that is marked by interest and appreciation for diversity? 

Presentation will invite participation through an experiential demonstration about the ability 

to see people as they are. 

 

 

Yksin tulleiden nuorten turvapaikanhakijoiden ryhmäkoti – perheen tiloja 

ja tunteita  
Sari Pöyhönen (sari.h.poyhonen@jyu.fi)  

Mirja Tarnanen (mirja.tarnanen@jyu.fi); 

Jyväskylän yliopisto  

 

Vuosi 2015 muistetaan Suomessa turvapaikanhakijoiden suuresta määrästä. Suomeen saapui 

vuoden 2015 tammikuun ja marraskuun välisenä aikana 2 270 alaikäistä turvapaikanhakijaa 

ilman saattajaa, ja heistä yli puolet tuli Afganistanista.  (Maahanmuuttovirasto 2016). 

Keskitymme tässä esitelmässä Suomeen yksin tulleisiin alaikäisiin nuoriin, jotka asuvat 

Karlsbon ryhmäkodissa Oravaisissa, ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.  Karlsbon ryhmäkoti 

kuuluu Vöyrin kunnan alaisuudessa toimivaan vastaanottokeskukseen, joka on Suomen 

vanhimpia vastaanottokeskuksia ja perustettu vuonna 1991.  

 

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikan hakijoiden kohdalla huomio on usein kiinnittynyt 

ikätesteihin heidän hyvinvointinsa ja lasten oikeuksien kustannuksella (Alanko ym. 2011). 

Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan yleisimmät syyt lähteä esimerkiksi Afganistanista 

olivat haastateltujen alaikäisten mukaan turvattomuus, fyysinen väkivalta ja uhkailut, 

pakkorekrytointi aseellisiin joukkoihin, pakkotyö sekä perheeseen kohdistuneet kostotoimet 
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(United Nations High Commissioner for Refugees 2010). Tutkimushankkeemme on Svenska 

Kulturfondenin rahoittama, ja siinä selvitetään, miten turvapaikan hakijat asettuvat 

ympäristöönsä, millaisen koulutuksen nähdään tukevan asettumista ja integroitumista ja 

miten eri kielet kytkeytyvät identiteettien ja osallisuuden kokemuksien rakentumiseen 

turvapaikanhakijoiden itsensä, vastaanottokeskuksen työntekijöiden, kouluttajien ja muiden 

viranomaisten näkökulmasta.  

 

Tutkimuksemme on etnografinen ja se käynnistyi elokuussa 2015. Karlsbon kodinomaisessa 

ryhmäkodissa asui syksyllä 2015 kymmenkunta nuorta. Ryhmäkotia voi monessa mielessä 

verrata pienryhmäkotiin lastensuojeluyksikkönä, joskin nuorten elämäntilanteet ja 

turvapaikkapäätökset alleviivaavat ryhmäkodissa asumisen väliaikaisuutta. Nuoret 

osallistuivat yhdessä ohjaajiensa kanssa voimauttavan valokuvan projektiin Jag bor i 

Oravais, jossa he ottivat kuvia ympäristöstään ja heille merkityksellisistä tiloista ja tilanteista. 

Tutkimusaineisto koostuu nuorten ja ohjaajien haastatteluista, valokuvaprojektin valokuvista 

sekä kenttämuistiinpanoista ryhmäkodissa ja nuorten käymässä koulussa.  

 

Tarkastelemme tässä esitelmässä, miten nuoret ja heidän ohjaajansa rakentavat 

perheenomaista yhteisöä, jossa elämään ja tulevaisuuteen voisi suhtautua luottavaisesti hyvin 

erilaisten ja traumaattisten kokemusten jälkeen. Oman jännitteensä elämään tuo epävarmuus 

turvapaikkapäätöksestä ja sen jälkeisestä elämästä, ohuista langoista omaan perheeseen ja 

toiveisiin perheenyhdistämisestä sekä asettumisesta uuteen elämään uudessa yhteisössä, 

jonka ihmissuhteiden rakentumisessa, laadussa ja kestossakin on eroja tavanomaiseen 

perhedynamiikkaan verrattuna.   

 

 

Perhe-elämää; tunteita laidasta laitaan  
Marja Leena Böök (marja.leena.book@jyu.fi), 

Johanna Mykkänen (johanna.mykkanen@jyu.fi);  

Jyväskylän yliopisto  

 

- Sit mun pitääki jo tukka putkella olla menossa (Isä) 

- Oon onnistunu selviämään tästäkin päivästä taas hengissä (Äiti)  

- Mä tykkään olla vaan, kun saa aamulla kävellä raikkaassa ilmassa (tyttö 9v) 

 

Yllä olevat lauseet lienevät tuttuja monelle lapsiperheessä arkea elävälle. Se, mikä on arkea ja 

mistä arki koostuu, on sekä yksilö- että perhekohtaista. Myös se, millaiseksi se koetaan ja 

miltä se tuntuu, vaihtelee muun muassa iän, elämänvaiheiden ja -tilanteiden mukaan. 

Yhtälailla yhteiskunnalliset rakenteet kuin yksilöiden henkilökohtaiset tarpeet ja 

kiinnostuksen kohteet muovaavat perhearkea. Tutkimuksessamme olemme selvittäneet 

perheiden arkia lasten ja vanhempien näkökulmista valokuvin ja haastatteluin.  

 

Esityksemme keskittyy siihen, millaisia merkityksiä ja arjen tunteita on tulkittavissa lasten ja 

vanhempien haastatteluista, jotka pohjautuvat tutkittavien itsensä ottamiin valokuviin. 

Arjessa esiin nousevat tunteet kertovat sekä yksilön koetusta elämismaailmasta että antavat 

eväitä tarkastella asiaa myös laajemmin perheen ja yhteiskunnan näkökulmasta.   

 

Olemme haastatelleet äitejä, isiä ja lapsia kahdeksasta perheestä. Mukana oli niin ydin- kuin 

avioeroperheitä. Jokaista perheenjäsentä haastateltiin kaksi kertaa, jolloin vanhempien 

haastatteluja kerääntyi kaikkiaan 32 ja lasten haastatteluja 28 kappaletta. Valokuvia otettiin 
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yhteensä 284. Vanhemmat olivat iältään 28–50-vuotiaita ja lapset 4–15-vuotiaita. 

Analyysimenetelmänä on käytetty laadullista sisällönanalyysia. 

 

Arki näyttää jakautuvan tutkittavien puheessa a) perheenjäsenten omaan arkeen, b) 

parisuhdearkeen ja c) perhearkeen, jossa ollaan enemmän tai vähemmän tiiviisti yhdessä. 

Nämä arjen ”kategoriat” ovat dynaamisia ja joustavia, toisiaan määrittäviä ja toisiinsa 

suhteessa olevia. Esityksessämme valotamme kussakin kategoriassa olevia tunteita keskittyen 

erityisesti siihen, miltä ’oma arki’ näyttäytyy eri perheenjäsenille. On myös kiinnostavaa, 

miten päivittäiset arkiset asiat näyttävät saavan entistä merkityksellisemmän roolin 

eronneiden vanhempien tarinoissa. 
 

6. TIETOYHTEISKUNNASTA TIETÄMÄTTÖMYYDEN YHTEISKUNNAKSI? 
 

Koordinaattorit: Jaana Parviainen, Tampereen yliopisto (jaana.parviainen@staff.uta.fi); 

Hannele Palukka, Tampereen yliopisto (hannele.palukka@staff.uta.fi) 

Työryhmäkuvaus: Suomessa 2010-luvun vaihteessa alkanut taloudellinen ja poliittinen 

kriisi on horjuttanut asiantuntijuuden, osaamisen ja koulutuksen varaan rakentuvaa 

tietoyhteiskuntaa. Teknologiateollisuuden tuotteiden viennin romahdus, korkeasti 

koulutettujen nopeasti kasvava työttömyys, leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä 

tutkimustiedon sivuuttaminen valtiojohdon päätöksenteossa ovat olleet osaltaan 

rapauttamassa uskoa tietoyhteiskuntavisioon. Rapautumisen taustalla vaikuttavat vuoden 

2008 finanssikriisin lisäksi monet tietotaloutta koskevat maailmantalouden radikaalit 

muutokset kuten palvelutalouden vallankumous, digitalisaatio ja robotiikan nousu. Ulrich 

Beckin "ei-tietämisen yhteiskunnan” käsitettä seuraten informaatioyhteiskunnan nykytilaa 

leimaa tiedon kannalta paradoksaaliset käsitteet kuten tietämättömyys, ei-tietäminen, 

epävarmuuden sietäminen, negatiivinen kyvykkyys, poisoppiminen, unohtamisen kyky sekä 

väärän informaation tahallinen ja tahaton levittäminen.  

Kutsumme työryhmään teoreettisia, empiirisiä ja metodologisia esityksiä, joissa pohditaan 

tietämättömyyden ja ei-tietämisen merkitystä nyky-yhteiskunnan rakentumisessa. Olemme 

kiinnostuneita erityisesti siitä, millaisia jännitteitä tai paineita tietämättömyys tai ei-

tietäminen aiheuttavat asiantuntijainstituutiolle ja sen asemalle yhteiskunnassa. Millaisia 

intressejä sisältyy tietämättömyyden ja virheellisen informaation tuottamiseen? Tai millaisia 

kielteisiä riskejä tai myönteisiä mahdollisuuksia liittyy ei-tietämisen tilaan ja 

tietämättömyyden epävarmuuteen? 

Abstraktit: 

Organisatorinen epistemologia ja tietämättömyyden hallinta:  

Esimerkkejä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöstä 
Tiina Kontinen, Jyväskylän yliopisto (tiina.t.kontinen@jyu.fi) 

 

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä luonnehtivat monenlaiset jännitteet tietämisen ja 

epävarmuuden välillä. Rahoittajat ja suuri yleisö odottavat jatkuvasti yhä tarkempaa tietoa 
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työn tuloksista. Kehitysyhteistyöhankkeet nojautuvat oletukseen siitä, että on mahdollista 

tietää millainen muutos intervention tuloksena syntyy ja millaisin keinoin muutokseen 

päästään. Käytännön hanketoteutuksessa kohdataan kuitenkin jatkuvasti asioita, joita ei 

tiedetä. Nämä ei-tiedetyt haittaavat hankesuunnitelmien toteutusta ja saavat toiminnot 

suunnitelman näkökulmasta sivuraiteille. Toiminnan tavoitteet, kuten ”voimaistaminen” ovat 

usein epämääräisiä, ja siten on usein varsin mahdotonta tietä niiden saavuttamisen aste, 

lukuisista seuranta- ja arviointijärjestelmistä huolimatta. Tässä esityksessä tarkastellaan 

organisatorisen tietämättömyyden muotoja kehitysjärjestöissä, ja sitä, miten nämä muodot 

liittyvät järjestöissä vallitseviin tiedon kriteereihin, organisatoriseen epistemologiaan. 

Organisatorinen tieto määrittyy usein organisatoristen arvojen, tavoitteiden sekä positioiden 

mukaisesti. Esityksessä kysytään millainen tieto jää näiden kriteerien ulkopuolelle, 

tietämättömyyden alueelle, ja miten tietämättömyyttä mahdollisesti pyritään hallinnoimaan. 

Esitys pohjautuu Suomen Akatemian rahoittaman Miten torjua kehityksen muistinmenetystä? 

-hankkeen aineistoihin suomalaisista kehitysyhteistyötä tekevistä kansalaisjärjestöistä.     

 

 

Tiedostettu tiedon puute soveltavan organisaatiotutkimuksen perustana ja 

kiinnekohtana 
Tapio Koivisto, VTT (tapio.koivisto@vtt.fi) 

 

Keskustelua johtamis- ja organisaatiotutkimuksen suhteesta käytäntöön on usein leimannut 

oletus, että tutkimuksen ja käytännön välinen vuoropuhelu on ainakin periaatteessa 

mahdollista, esteetöntä ja jopa helppoa ja että tietoa/tietämystä on mahdollista siirtää 

kontekstista toiseen. Artikkelin lähtökohtana on kuitenkin oletus, että tutkimuksen ja 

käytännön välinen vuoropuhelu ja produktiivinen vuorovaikutus on varsin haasteellista ja 

vaikeaa ja että tietoa/tietämystä ei ole mahdollista siirtää sellaisenaan kontekstista toiseen. 

 

Artikkelin keskiössä on kysymys, millä edellytyksin ja millä tavalla kollaboratiivinen 

johtamistutkimus (kollaboroida + tutkia), toimintatutkimus (toimia + tutkia), soveltava 

organisaatiotutkimus (”soveltaa” + tutkia) tai interventiotutkimus (puuttua asioiden kulkuun 

+ tutkia) voivat olla mielekkäitä ja mahdollisia tutkimuksellisia lähestymistapoja.  Miltä 

tietoteoreettiselta perustalta ja millä edellytyksin tutkimuksen/tutkijoiden on mahdollista 

tuottaa käytännöllisesti ja tieteellisesti relevanttia tietoa? Miltä tietoteoreettiselta perustalta ja 

millä edellytyksin tutkimuksen/ tutkijoiden ja käytännön päätöksentekijöiden keskinäistä 

kommunikaatiota ja produktiivista vuorovaikutusta on mielekästä ja mahdollista parantaa? 

Kysymystä lähestytään konstruktionistisen tietoteorian ja uudemman systeemi-, ja 

kommunikaatioteoreettisen (Luhmann) keskustelun  perustalta. 

 

Kysymyksenasettelun pohjalta esitetään kaksi perustavaa teesiä: (1) tutkijoiden ja käytännön 

päätöksentekijöiden välinen kollaboraatio on mielekästä tietämiseen liittyvien erojen 

pohjalta. (2) Toisaalta kollaboraatio on mahdollista tietämiseen liittyvien puutteiden ja ei-

tietämisen (non-knowledge, nichtwissen) pohjalta. Paradoksaaliseksi tilanteen tekee se, että 

tutkijoiden ja käytännön päätöksentekijöiden keskinäinen välitön vuorovaikutus on 

mielekästä vain jos osapuolilla on tietämystä ja tietoa. Toisaalta vuorovaikutus on 

mahdollista vain jos osapuolilla ei ole tietämystä ja tietoa. 

 

Tietämiseen ja tietämättömyyteen liittyvän paradoksin purkamisen eli deparadoksalisoinnin 

jälkeen täsmennetään näkemystä organisationaaliseen tietämiseen ja oppimiseen liittyvistä 

rajoitteista, tietämättömyydestä, tiedon puutteesta ja ei-tietämisestä kolmen 

organisaatiotutkimukseen keskeisesti kontribuoineen lähestymistavan perustalta. Nämä ovat: 
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1. Likinäköinen oppiminen (James G. March) 

2. Enactment ja sensemaking (Karl Weick) 

3. Distinktioteoreettinen näkemys tiedosta (Niklas Luhmann) 

 

Artikkelin viimeisessä osassa käsitellään organisationaaliseen tietämiseen ja oppimiseen 

liittyvien rajoitteiden pohjalta sitä, millä tavalla ja millä tavoilla tutkimus voi kontribuoida 

mielekkäästi käytännön päätöksentekoon ja toimintaan. 

 

 

Eliitin episteemiset paheet: ympäristötietoisuus ja yhteiskuntaluokka 
Lauri Lahikainen, Tampereen yliopisto (lauri.lahikainen@uta.fi) 

 

Tarkastelen esitelmässäni, miten yhteiskuntaluokka ja episteeminen toimijuus liittyvät 

yhteen, ja mitä merkitystä tällä on ympäristöetiikan kannalta. Esitelmäni sijoittuu sosiaalisen 

epistemologian, ympäristöetiikan sekä uuden ja vanhan luokkatutkimuksen risteyksiin.  

 

Viime vuosina on tehty suuri määrä empiiristä tutkimusta (yhteenvetona ks. Rickert et al. 

2014), jonka mukaan yhteiskunnan korkeimmissa asemissa olevat ihmiset kokevat muita 

vähemmän huolta globaaleista ympäristöongelmista, kuten ilmastonmuutoksesta. Juuri näillä 

ihmisillä olisi eniten valtaa vaikuttaa ympäristöongelmien ratkaisuun. Monet 

ympäristöajattelijat ajattelevat, että uusien globaalien ympäristöongelmien ymmärtäminen 

vaatii mm. monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamista, pitkän aikavälin vaikutusten 

hahmottamista ja ei-ihmisten ja tulevien sukupolvien mahdollisen moraalisen statuksen 

ymmärtämistä, siis tietynlaisia episteemisiä hyveitä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että juuri eliitin 

yhteiskunnallinen asema tuottaa näille hyveille vastakkaisia episteemisiä paheita siitäkin 

huolimatta, että heillä olisi eniten resursseja tehdä itsestään "parempia tietäjiä". Tällä voi olla 

vaikutuksia laajemminkin yhteiskunnassa sikäli kuin etuoikeutetussa yhteiskunnallisessa 

asemassa olevat ihmiset voivat esittää omat ominaisuutensa kaikille mahdollisina ja 

toivottavina, muka universaaleina hyveinä (vrt. Skeggs 2004/2014). Tältä pohjalta esitän 

muun muassa, että ympäristöetiikan tulisi tarkastella ympäristöhyveiden episteemisiä 

ennakkoehtoja sekä näiden yhteiskunnallista ja sosiaalista kontekstia. 

 

 

A nation in shock: hope, trust and disappointment among elites in case 

Nokia 
Carl-Gustav Lindén, University of Helsinki (carl-gustav.linden@helsinki.fi) 

 

When the Finnish telecom company Nokia on February 11, 2011 announced the decision to 

abandon its operating system Symbian for a cooperation with Microsoft it came as a chock to 

the national elite. Politicians, top civil servants and other outside observers such as journalists 

were suddenly hit with the fact that Nokia’s strategic problems had turned into a massive 

corporate failure. Nokia had like most other multinational companies guarded its business 

secrets closely and stakeholders had no knowledge of what was going on, but felt confident 

that management would solve any troubling issues in a competent way. Nokia’s decision was 

motivated by the decline in global market shares for mobile phone, but triggered a sharp 

downfall in sales that management could not anticipate. The result was massive layoffs of 

tens of thousands of employees both in Finland and globally where authorities and politicians 

had to work in close cooperation to mitigate the negative effects. 
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The negative effects on Finnish society was crucial both in tangible and intangible terms 

since Nokia had been something of a national champion that defined national sentiments of 

pride, achievements, innovations and presence in the market place for global brands. Nokia’s 

strategic problems were not unknown, but they were to a large extent ignored and worst case 

scenarios were never really discussed except on the local level in cities where Nokia had 

operations. This paper is based on qualitative research interviews (N=58) with centrally 

placed civil servants, politicians, Nokia managers as well as business journalists and 

discusses the reasons why this corporate failure came as such a big surprise. Theoretically the 

study is inspired by the concept of ignorance (Gross, McGoey 2015, Roy, Zeckhauser 2015) 

and analyses specific reasons for a spiral of silence the (Noelle-Neumann 1984, Verhezen 

2010) in the Finnish context. 

 

 

Valtion näkymätön käsi innovaatiotoiminnassa 
Antti Alaja, Tampereen yliopisto (alaja.antti.k@student.uta.fi) 

 

Mariana Mazzucaton ja Fred Blockin kaltaiset tutkijat ovat korostaneet viime vuosina valtion 

väheksyttyä roolia teknologisen kehityksessä ja innovaatiojärjestelmissä. Mazzucaton 

mukaan kansainvälisessä talouslehdistössä esiintyvä retorinen vastakkainasettelu 

innovatiivisen yksityisen ja jäykän julkisen sektorin välillä ei huomioi, että Yhdysvalloissa 

liittovaltion instituutiot kuten Advanced Research Project Agency ja National Institute of 

Health ovat olleet avainroolissa informaatio-, bio- ja nanoteknologian vallankumouksissa. 

Mazzucaton mukaan Yhdysvaltojen kaltaiset valtiot ovat toimineet yrittäjähenkisesti, sillä ne 

ovat viitoittaneet kehitykselle suuntaa, toimineet tutkimus- ja kehittämistoiminnan 

kärsivällisinä rahoittajina ja kysynnän lähteinä innovatiivisille hyödykkeille.  

 

Fred Block taas on kritisoinut ”markkinafundamentalistista” tarinaa 

yhdysvaltalaispoliitikkojen retoriikassa, jonka mukaan ainoastaan yksityinen sektori on 

innovatiivinen. Block on kutsunut Yhdysvaltojen viime vuosikymmenten elinkeinopolitiikan 

mallia hajautetuksi verkostomaiseksi kehityshenkiseksi valtioksi erotukseksi Ranskan ja 

Japanin kaltaisista kehityshenkisistä valtioista. Ranskassa ja Japanissa kauppa- ja 

elinkeinoministeriöt ohjasivat keskitetysti talouskehitystä erityisesti 1950- ja 1960-luvulla. 

Hajautetusti ja verkostomaisesti toimiva valtio Yhdysvalloissa ohjaa sen sijaan hajautetusti 

tutkimusresursseja valitsemiinsa tarkoitusperiin, luo alustoja uusille ideoille, toimii 

verkostoijana ja poistaa markkinaesteitä. Elinkeinopolitiikan vastaisesta retoriikasta 

huolimatta Yhdysvalloissa on hyväksytty 1980-luvun jälkeen lukuisia uusia lakeja 

teknologisen kehityksen edistämiseksi.  

 

Mazzucaton ja Blockin kuvaus aktiivisesta ja kehitykselle suuntaa antavasta valtiosta haastaa 

perinteisen innovaatiopolitiikan perustelun valtiosta markkinaepäonnistumisten korjaajana, 

sillä julkiset missiot – kuten Yhdysvalloissa pyrkimys päästä kuuhun ja sota syöpää vastaan – 

ovat antaneet suuntaa kehitykselle eivätkä ainoastaan passiivisesti vastanneet markkinoiden 

puutteisiin.  Blockin ja Mazzucaton taloushistoriallinen luenta valtion näkymättömästä 

kädestä Yhdysvaltojen teknologisen kehityksen ja innovaatiojärjestelmän taustalla haastaa 

tutkimaan, onko myös muita OECD-maita, joissa vallitsee ristiriita julkisen keskustelun ja 

taloushistoriallisen ja institutionaalisen kehityksen välillä. Osa yrittäjähenkisen valtion 

keskustelusta liittyy toki Yhdysvaltojen historiallisiin erityispiirteisiin kuten 

puolustushallinnon valtaviin resursseihin edistää teknologista kehitystä. 
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Myös Suomen kehityksessä on tiettyjä piirteitä, jotka tukevat hypoteesia valtion 

näkymättömästä kädestä innovaatiojärjestelmien kehityksessä.  Viime vuosien suomalaisessa 

poliittisessa retoriikassa on usein korostettu, että Suomessa julkinen ylisäätely (”sääntö-

Suomi”) estää yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehitystä Suomessa. Tekesin, Sitran tai VTT:n 

kaltaiset instituutiot eivät sen sijaan usein esiinny valtiosta ja julkisesta sektorista käytävässä 

julkisessa keskustelussa. VTT:n tutkijoiden kehittämän SFINNO-tietokannan mukaan 

kuitenkin yli 60 prosentissa suomalaisyritysten kaupallistamista innovaatioista on ollut 

mukana Tekesin rahoitusta. Tällaisten lukujen valossa on selvää, että valtio on ottanut myös 

Suomessa kantaakseen teknologian ja innovaatioiden kehityksen riskiä yksityisen sektorin 

rinnalla ja aktivoinut innovaatiotoimintaa Suomessa. Suomessa ei ole kuitenkaan ollut 

missio-orientoitunutta politiikkaa. Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikassa on 

pikemminkin omaksuttu parhaita käytäntöjä edistyneiksi koetuista maista. 
 

7. JULKISUUS JA TUTKIMUSTIETO 

Koordinaattori: Hanna Ylöstalo, Tampereen yliopisto (hanna.ylostalo@uta.fi) 

Työryhmäkuvaus: Yhteiskuntatieteellinen tutkimus tuottaa tietoa yhteiskunnasta ja 

yhteiskunnalle. Tiedon avulla voidaan jopa muuttaa maailmaa, mutta tutkijoilla on rajalliset 

mahdollisuudet – eikä aina edes erityistä halua – osallistua julkiseen keskusteluun. 

Tutkimustieto ei useinkaan kelpaa julkiseen keskusteluun sellaisenaan, vaan se on ensin 

saatettava yleistajuisempaan muotoon. Tutkimustiedon yleistajuistamiseen kohdistuu paineita 

esimerkiksi rahoittajien ja poliitikkojen taholta. Kuitenkaan yhteiskuntatutkijoiden kriittiset 

puheenvuorot eivät ole aina sitä, mitä esimerkiksi päätöksentekijät haluavat kuulla. 

Resurssipulasta kärsivässä mediassa ei myöskään välttämättä käännytä ensimmäiseksi 

tutkijoiden puoleen, sillä tutkimustieto on liian hidasta, liian monimutkaista ja liian vähän 

kantaaottavaa yhä kiivastahtisemmaksi käyvän tiedonvälityksen tarpeisiin. 

Mediakeskustelussa vedetään toisinaan myös mutkia suoriksi ja kärjistetään asioita tavalla, 

joka tutkijoista voi tuntua epämukavalta. Jos tutkijat eivät osallistu yhteiskunnalliseen 

keskusteluun, julkista puhetilaa tunteita kuumentavissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä 

hallitsevat erilaiset mielipidevaikuttajat ja kokemusasiantuntijat, joiden esittämät väitteet 

eivät kestä lähempää tarkastelua.  

Kutsumme työryhmään tutkijoita, toimittajia ja kaikkia tieteen yleistajuistamisesta 

kiinnostuneita keskustelemaan tutkijoiden ja median yhteistyöstä. Toivotamme tervetulleiksi 

sekä aiheeseen liittyvät tutkimusalustukset että vapaamuotoisemmat keskustelunavaukset. 

Alustukset voivat käsitellä esimerkiksi konkreettisia kokemuksia tutkijoiden ja toimittajien 

yhteistyöstä, tai tieteenfilosofisempia pohdintoja siitä, mitä tutkijoiden ja toimittajien 

yhteistyöstä seuraa tiedon tuottamisen kannalta ja miten julkisuuden kautta tapahtuva 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen muovaa tiedon hankintaa ja käyttöä. 

Työryhmä on syntynyt kolmen Koneen Säätiön Jakautuuko Suomi? -ohjelman suomalaisen 

työelämän tuottamia jakoja selvittävän tutkimushankkeen yhteistyönä. Anu-Hanna Anttilan 

johtamassa Ajolähtö-hankkeessa tutkitaan nuoria aikuisia uuden työn markkinoilla. Päivi 

Korvajärven johtamassa hankkeessa Y-sukupolvea etsimässä tarkastellaan nuorten 

eriarvoistumista, sukupuolta ja luokkaa. Pirjo Nikanderin johtamassa hankkeessa Kohti 

kaksitahti-Suomea? tutkitaan työurien pidennystä, eläköitymisen polkuja ja eriarvoistuvaa 
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vanhuutta. Kaikki hankkeet ovat tutkijoiden ja toimittajien yhteishankkeita, jotka tutkivat 

eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja tuovat tutkimuksen tuloksia julkisuuteen.  

Abstraktit: 

Kaksitahtisesti eläköityvä Suomi? – Media- ja tutkimuslogiikkojen 

risteyksessä 
Jari Luomanen (jari.luomanen@uta.fi), Kirsi Lumme-Sandt, Pirjo Nikander, Clas-Håkan 

Nygård, Elisa Virkola; Tampereen yliopisto; 

Tiina Merikanto, YLE 

 

Miten eläköitymisen arki rakentuu ja miten ikääntyvät työntekijät itse jäsentävät omaa 

työuraansa ja työssäjaksamistaan? Mitkä mukaan ottamisen ja poissulkemisen, myös 

ikäsyrjintään liittyvät mekanismit koskevat ikääntyneitä työntekijöitä? Onko ylipäänsä 

mahdollista rikkoa työuran loppupuolelle sijoittuva työttömyysjakso ja selvitä takaisin 

työelämään? Entä keillä lopulta on mahdollisuus pidentää työuraansa? Onko Suomeen 

syntymässä uusi, osin koulutustaustasta riippumaton eläkeläisköyhien luokka? Tässä joitakin 

kysymyksiä, joita Tampereen yliopistossa käynnissä oleva Kohti kaksitahti-Suomea -hanke 

pyrkii ratkomaan. Tutkimuskohteemme Posti on yksi suurimpia yt-neuvottelujen ja 

irtisanomisten läpiviejiä tämän hetken Suomessa. 

 

KONEen säätiön rahoittama ja yhteiskunta- ja kulttuurintutkimuksen ja terveystieteiden 

yksiköiden yhteistyönä toteutettava hanke on tehnyt jo suunnitteluvaiheesta yhteistyötä 

erityisesti Yleisradion kanssa. Tavoitteena on tutkimustiedon tuottamisen lisäksi nostaa 

työttömyyden tarinoita ja henkilökuvia ja samalla ikääntymisen nykytodellisuutta esiin eri 

medioissa. Erityisenä lähtökohtana tieteen ja median yhteistyölle on menetelmä: laadullinen 

seuranta, joka toimii sekä tutkimuksen menetelmänä että tarjoaa lähtökohdan 

dokumentaariselle seurannalle, johon yhteistyötoimittajamme Tiina Merikanto on 

erikoistunut.  

 

Puheenvuorossa keskitymme median ja tutkimuksen rytmien ja toimintalogiikkojen, 

yhteistyön vaiheiden, haasteiden ja tutkimuseettisten kysymysten käsittelyyn. Puheenvuoro 

on ”mitä-tähän-mennessä-on-tapahtunut -tyyppinen, ja nostaa popularisointiin, tutkimuksen 

kommunikoivuuteen, vaikuttavuuteen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen 

kysymyksiä yhteiseen pohdintaan. 

 

 

Yhteisen työvälineen erottamat? Haastattelu tutkijoiden ja journalistien 

työssä 
Minna Nikunen, Tampereen yliopisto (minna.nikunen@uta.fi) 

 

Tutkimushanke ”Jako kahteen? Nuoret, työ ja tulevaisuus” kuuluu Koneen säätiön 

rahoittamaan Jakautuuko Suomi -ohjelmaan, jossa painotetaan tutkijoiden ja toimittajien 

yhteistyötä. Tarkastelemme hankkeessa nuorten aikuisten suhdetta koulutukseen, työelämään 

ja työllistymiseen, sekä sitä, miten he määrittävät menestymisen ja syrjäytymisen. Journalistit 

ovat olleet mukana hankkeessa sen suunnitteluvaiheesta lähtien. 

 

Alustuksessamme pohdimme tutkijoiden ja toimittajien yhteistyötä ja sen solmukohtia. 

Keskitymme aineiston keräämisvaiheeseen ja erityisesti haastattelujen tekemiseen. 
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Projektimme tavat tuottaa tutkimusmateriaalia ovat periaatteessa tavanomaisia: teemme 

etnografiaa ja haastatteluja. Aineiston hankinnan osalta toimittajien ja tutkijoiden lähtökohdat 

ovat samankaltaiset. Etnografinen kenttätyö muistuttaa reportaasin tekemistä, ja haastattelu 

on sekä tutkijoiden että journalistien perustyöväline. 

 

Olemme nyt keränneet liki 20 haastattelua ja tehneet joitakin etnografisia kenttävierailuja 

nuorison asuttamilla kentillä. Pohdimme esityksessämme tutkijoiden, kirjoittavien 

toimittajien ja kuvajournalistien tiedonintressien eroja. Keskitymme pohdinnassamme 

haastatteluun työnä ja haastattelutyötapojen eroihin. Näemme eräänä merkittävänä kehyksenä 

tutkijoiden ja toimittajien monikerroksisen suhteen aikaan. Se voidaan ymmärtää 

hetkellisyytenä tai pitkäkestoisuutena. 

 

Tarkastelemme ensinnäkin kokemuksiamme kirjoittavien ja kuvaavien toimittajien sekä 

tutkijoiden tiedonintresseistä. Keskustelumme viittaavat siihen, että kirjoittavat journalistit 

ovat kiinnostuneita uudesta ja erityisestä sekä ilmiöiden kertomisesta tarinan avulla. Tutkijat 

taas etsivät jatkuvuuksia ja yhteneväisyyksiä tarinoiden välillä (partikularisaatio vs. 

kategorisointi). Journalistit kertovat tunteisiin vetoavia ja kiinnostavia tarinoita suurelle 

yleisölle, tutkijat taas peilaavat haastateltavien kertomaa tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin 

käsitteisiin ja aikaisempiin tutkimustuloksiin. Nämä erot näkyvät sanavalinnoissa ja 

kysymyksissä, joita kysymme haastateltavilta, sekä seikkoina, joihin kiinnitämme huomiota 

kentällä. Kirjoittavat journalistit kiinnittävät huomiota enemmän yksityiskohtiin ja 

erikoislaatuisuuksiin, kun taas tutkijat haluavat löytää sekä jatkuvuuksia että murroskohtia. 

Voi sanoa, että kirjoittavat toimittajat välittävät tekstissään sekä hetkiä ihmisten elämässä että 

niiden taustoja, kun taas tutkijat taas pyrkivät välittämään yhteiskunnallisen elämän 

säännönmukaisuuksia ja tapahtumien ehtoja. 

 

Toiseksi käsittelemme haastattelemista tutkijoiden ja toimittajien (tunne)työnä. 

Haastattelumenetelmän eräs merkittävä puoli on se, että – harvoja poikkeuksia lukuun 

ottamatta – haastattelija kokee empatiaa haastateltavaa kohtaan. Tämä on 

vuorovaikutustilanteeseen liittyvä vaade: tulee olla kiinnostunut toisesta ihmisestä ja siitä, 

mitä hän kertoo. Tämä vaikuttaa myös työn lopputuloksiin, tutkimusraportteihin ja 

artikkeleihin. Tutkija osaa asettua haastateltavan asemaan myös kirjoittaessaan 

tutkimusraporttia, kun hän on tavannut tämän kasvoista kasvoihin. Tilanteen vaatima 

eläytyminen erilaisen ihmisen asemaan helpottaa itselle vieraiden näkökulmien 

ymmärtämistä. Toimittajalle tilanne on hyvin samankaltainen. Pohdimme tutkijoiden ja 

toimittajien käyttämien etäännyttämiskeinojen eroja ja samankaltaisuuksia.  

 

Konkretisoimme työskentelytapojen eroja myös neljän litteroidun haastattelun avulla. Kaksi 

niistä on tutkimushaastatteluja ja kaksi journalistista haastattelua samojen informanttien 

kanssa. Tutkimushaastattelut on tehty laajan työelämäorientoituneen kysymysrungon avulla. 

Journalistissa haastatteluissa on keskitytty näiden kahden haastateltavan sosiaaliseen 

vetäytymiseen.  

 

Tavoitteemme on pohtia niitä tapoja ja käytäntöjä, miten tutkimus ja tiedonvälitys yhteistyö 

tiedon tuottamisen tapoina ruokkivat toisiaan ja osaltaan edistävät sosiologista mielikuvitusta. 

Mitä uusia ihmisten – meidän tapauksessamme nuorten – elämän ymmärtämisen ja 

jäsentämisen tapoja yhteistyö voi tuottaa. 
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Tutkimustiedon palauttaminen kentälle 
Hanna Ylöstalo (hanna.ylostalo@nuorisotutkimus.fi),  

Sanna Aaltonen, Anu-Hanna Anttila, Päivi Berg,  

Terhi Hautamäki, Vuokko Härmä & Sami Perttilä;  

Nuorisotutkimusverkosto, Ajolähtö-hanke 

 

Tutkimustiedon popularisoinnin voi ajatella olevan tutkimustiedon palauttamista kentälle: 

kun tutkijat ovat keränneet aineiston, analysoineet sen ja tehneet siitä johtopäätöksiä, 

tutkimustieto ikään kuin palautetaan siihen yhteiskunnalliseen todellisuuteen, jossa 

tutkimusaineisto on kerätty. Tutkimustiedon popularisoinnin taustalla voi olla esimerkiksi 

toive siitä, että tutkimuksen avulla tuotettu tieto muuttaisi tutkittavaa todellisuutta. 

Tutkimustiedon popularisointia voi motivoida myös halu tuoda tutkimustieto lähelle 

tutkittavien maailmaa.  

 

Esityksessä reflektoimme omia kokemuksiamme tutkimustiedon palauttamisesta kentälle 

tutkimustiedon popularisoinnin keinoin. Tutkimuksemme kohteena ovat arjen kokemukset, 

mikä tuo oman lisänsä tiedon popularisointia koskeviin kysymyksiin. Tiedejulkaisemisen ja 

populaarijulkaisemisen pelisäännöt poikkeavat toisistaan joltain osin. Tiedeyhteisö ja kenttä 

eivät ole aina vakuutettavissa samoin keinoin. Tutkijoilta voidaan kentällä esimerkiksi 

odottaa kokemusasiantuntijuutta tutkimiensa aiheiden suhteen, jotta tutkimus olisi 

vakuuttavaa.  

 

Kentällä voidaan myös arvioida tutkimuksen uskottavuutta sen mukaan, keneltä asioita on 

kysytty. Etenkin marginaalissa olevien ihmisten kokemuksia voidaan vähätellä, jos ne ovat 

oman kokemuksen vastaisia. On myös tavallista, että tutkijan tulkinta poikkeaa kentän 

tulkinnoista. Yksilöllinen kokemus on tutkijalle arvokas tutkimuksen kohteena, mutta se ei 

ole itsessään, sellaisenaan vielä tietoa. Tutkijan ja tutkimuksen tehtävä on asettaa tuo 

kokemus laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiinsa. 

 

Koneen Säätiön rahoittamassa Ajolähtö-hankkeessamme tutkitaan tutkijoiden, toimittajan ja 

valokuvaajan voimin nuoria aikuisia uuden työn markkinoilla. Tutkimuksen kohteena ovat 

taloudellisesti taantuvaan Kotkan ja Kouvolan alueelle jääneet sekä sieltä Helsinkiin 

muuttaneet 18–35-vuotiaat, jotka työskentelevät matalapalkkatyössä tai yrittäjämuotoisesti. 

Olemme kiinnostuneita uudesta työstä arjen kokemuksena. 

 

Suomen Kuvalehti on hankkeen yhteistyökumppani: lehden sivuilla julkaistaan vuosina 

2016–2017 tutkimukseen liittyviä artikkeleita ja valokuvia. Lehden sivuilla on myös 

hankkeen blogi, jossa julkaisemme hankkeeseen liittyviä kirjoituksia vähintään kerran 

viikossa. Tässä yhteistyössä syntyneiden kokemustemme valossa pohdimme, millaisia tieto-

valta-suhteita ja eettisiä kysymyksiä tutkimustiedon popularisointiin liittyy. Lähestymme 

aihetta erityisesti kokemusten tutkimuksen ja siihen liittyvän tiedon popularisoinnin 

näkökulmasta. 

 

 

Työelämän tutkimusten uutisoinnin ongelmista ja epäonnistumisista 
Pauli Sumanen, Huhtiniemi Engineering (paulisumanen@gmail.com)  

 

Työelämän tutkimus on laajentunut sosiologisessa tutkimuskentässä viimeisen 50 vuoden 

aikana. Kuitenkin esimerkiksi työaikoja ja palkkoja on voitu tutkia kattavan tilastomateriaalin 

puuttumisen vuoksi laajemmin vasta kun dataa on saatu kerätyksi järjestelmällisesti 
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tietokonetiedostoiksi. Eli käytännössä vasta noin 20 vuotta (1990-luvulta), jolloin 

mikrotietokoneet tulivat osaksi pienempien yritysten tiedonhallintaa ja tiedonsiirtoverkot 

avautuivat. 

 

Valitettavasti kerätty data on ollut hyvin puutteellista ja epätarkkaa. Tästä on ollut 

seurauksena, etteivät tehdyt tilastot ja tutkimukset ole aina ohjanneet yhteiskunnan päättäjiä 

oikein. Liittyminen EU:hun asetti vaatimuksia tutkimustiedon lisäämiseen ja 

harmonisoimiseen vastaamaan EU:n tilastotarvetta. Kuitenkin Tilastokeskuksen 

määrärahojen supistaminen on aiheuttanut ilmoituksen Tilastokeskukselta, ettei esimerkiksi 

ajankäyttötilastoa aiota tuottaa vastaisuudessa. Tällä on tuhoisa vaikutus sellaisiin 

tutkimuskohteisiin, jotka perustuvat aikasarja-analyysiin, sillä nyt ne tulevat 

päätöspisteeseensä. Tuottavuuden tutkimus on yhä lapsenkengissä rajoittuen etupäässä 

teollisuuden lisäarvon kautta tehtyihin laskelmiin. 

 

Euroopan unioni on asettanut keskeisiksi tavoitteikseen korkean työllisyyden, ripeän 

tuottavuuden kasvun ja syntyvyyden kohottamisen. Selvitän esimerkein eri tilastojen ja 

tutkimusten valossa, kuinka erilaisiin kotimaisiin ja EU-sääntöihin perustuviin 

tiedontarpeisiin on pystytty vastaamaan työelämän tutkimuksen osalta. Suomessa eri 

työaikatutkimukset ovat tuottaneet niin keskenään poikkeavaa ja periaatteiltaan erilaista 

tutkimustietoa, että esimerkiksi hallituksen työaikojen pidentämisesitys tuottavuuden 

lisäämiseksi päivittäistä työaikaa nostamalla näyttää hatusta vedetyltä. Samaa voidaan sanoa 

myös sairauskulujen korvausten muutosesityksestä. Suomessa ei ole yhtenäistä tiedonkeruuta 

sairastuvuuden aiheuttamasta työstä poissaolosta. Suomessa ei ole standardoitu 

sairastuvuuteen/ehkäisevään terveyshuoltoon liittyviä käsitteitä, joten vaikka tietoja saatetaan 

jonkin verran kerätäkin, ne eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Uusilla laeilla yritetään 

muuttaa tilannetta, vaikka jo lähtökohtakin on hämärän peitossa. Esiin tulleita virheitä 

yritetään selittää nopean lainvalmistelun aiheuttamiksi, vaikka kyseessä on ilmiselvästi 

aiheeseen liittyvien tilastojen kehnous/puute. 

 

 

Tutkijankammarista julkisille areenoille: perhetutkijoiden blogin 

ensiaskeleet 
Vaula Tuomaala, Itä-Suomen yliopisto (vaula.tuomaala@uef.fi) 

Kaisa Kivipuro, Helsingin yliopisto (kaisa.kivipuro@helsinki.fi) 
 

Tutkimustulosten yleistajuistamisen vaatimus on lisääntyvästi esillä akateemisen tutkimuksen 

rahoitukseen liittyvissä keskusteluissa. Myös yleisempi ajatus tieteen roolista ihmisyhteisöjen 

elämän ymmärtämisen ja kehittämisen välineenä perustelee sitä, että tieteentekijöiden on 

etsittävä kanavia tutkimustiedon välittymiseksi kansalaisille ja päätöstentekijöille. 

 

Tieteen yleistajuistamisen vaade herättää tutkijoissa monenlaisia ajatuksia ja tunteita. 

Suhtautuminen tieteen popularisointiin saattaa olla sidoksissa tutkimustyölle asetettuihin 

henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Toisia voi motivoida tutkimustiedon tuottaminen paremman 

poliittisen päätöksenteon tueksi, kun taas toiset kokevat keskeisempänä ansioitumisen 

akateemisella kentällä. Toisaalta kaikesta tutkimuksesta ei välttämättä löydy välitöntä 

sovelluspintaa ihmisten arjen tai politiikan kysymyksiin. Tutkimuksen yleistajuistamisen 

esteiksi voivat kuitenkin muodostua käytännöllisemmät ongelmat: miten ja missä muualla 

kuin akateemisilla areenoilla puhua omasta tutkimuksestaan, ja ennen kaikkea, mistä löytää 

kaiken tämän vaatima aika? 
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Halu yleistajuistaa omaa tutkimustamme ja osallistua julkiseen keskusteluun sai perhe- ja 

läheissuhteiden tutkijoiden verkoston ideoimaan yhteistä verkkojulkaisua syksyllä 2015. 

Maaliskuussa 2016 Perhe, suhteet ja yhteiskunta -blogissa on julkaistu ensimmäiset 

keskustelunavaukset. Varsinainen työ – tutkimuksista ja tutkijan työstä kiinnostavasti 

kertominen sekä kirjoituksista viriäviin keskusteluihin osallistuminen – on kuitenkin vasta 

alussa. 

 

Perhetutkijoiden verkoston blogiprojekti on edellyttänyt kaikilta osallistujilta uuden 

oppimista. Esityksessä käymme läpi blogin perustamiseen liittyvää prosessia paitsi käytännön 

näkökulmasta, myös kooten niitä keskusteluita, joita olemme verkkojulkaisun suunnittelun 

yhteydessä käyneet. Sivuamme uudenlaiseen tekemiseen liittyviä odotuksia, pelkoja ja 

toiveita. Pohdimme myös sitä, miten kynnystä tieteen yleistajuistamiseen voitaisiin 

tiedeyhteisössä madaltaa. 

 

8. FEMINISTINEN MIELIKUVITUS SOSIOLOGIASSA  

Koordinaattori: Kirsti Lempiäinen, Lapin yliopisto (kirsti.lempiainen@ulapland.fi) 

Työryhmäkuvaus: Työryhmässä keskustellaan feministisestä mielikuvituksesta 

sosiologiassa. Työryhmään toivotaan teoreettisia ja empiirisiä, alkuvaiheessa olevia tai 

pitkälle työstettyjä esityksiä. Yhteisiä kysymyksiä voisivat olla: Millä tavalla feministinen 

tutkimus on avannut uusia tai toisin nähtyjä maailmoja sosiologiassa? Millaisia empiirisen 

tutkimuksen esimerkkejä tästä on? Miten feministiset teoreettiset analyysit ovat rikastuttaneet 

sosiologiaa? Mitä niiden perusteella on feministinen mielikuvitus sosiologiassa? Tule 

mukaan keskusteluun ja esitä oma näkemyksesi feministisestä mielikuvituksesta! 

Abstraktit: 

Feministisiä tulkintoja moninaistuviin seksuaalisen nautinnon 

diskursseihin 

Marika Haataja, Tampereen yliopisto (marika.haataja@uta.fi) 

 

Michel Foucault (2010) näkee seksuaalisuuden alueen hallinnan kasvun ilmeisenä. Hänen 

mukaansa seksuaalisuuden yhä laajempi haltuunotto ja hallinnalle alistaminen ei kuitenkaan 

ole tapahtunut nautintoa tukahduttaen, vaan päinvastoin nautinnon aluetta laajentaen ja 

moninaistaen. Tarkastelemassani seksologisessa opaskirjallisuudessa (2010–2014) 

seksuaalisen nautinnon lisääminen ja varmistaminen ovat niiden keskeisimpinä tavoitteina. 

Seksuaalisen nautinnon lisäämiseen tähtäävissä diskursseissa silmiinpistävää on toisaalta 

normalisoivan hallinnan lisääntyminen. Toisaalta normalisoivan hallinnan rinnalla kulkevat 

myös erilaiset vastarinnan muodot, jotka onnistuvat kyseenalaistamaan normalisoivaa 

hallintaa tavoissaan laajentaa ja moninaistaa ymmärrystä seksuaalisesta nautinnosta. 

Alustuksessani pohdin, millaisia tulkintoja nautinnon alueen moninaistumiseen ja 

laajentumiseen avautuu, kun sitä tarkastellaan feministisen teoriaperinteen kehyksessä. 

 

Tarkastelemissani seksologisissa opaskirjoissa keskitytään heteroseksuaaliseen 

parisuhteeseen. Huomioni on kiinnittynyt analyysissa siihen, millaiseen seksuaalisuuteen 

lukijoita opastetaan. Opaskirjoissa merkittävin vastakkainasettelu ei ilmene naisten ja miesten 

seksuaalisuuden välillä. Sen sijaan olennaisin vastakkainasettelu tehdään suorittavan ja 
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mekaanisen seksuaalisuuden sekä läsnä olevan ja kohtaavan seksuaalisuuden välille. 

Opaskirjat opastavat lukijaansa irtaantumaan seksin suorittamisesta ja ohjaavat kohti 

päämäärätöntä, kohtaavaa ja läsnä olevaa seksuaalisuutta.  

 

Feministisissä tulkinnoissa on korostettu seksuaalisuuden diskurssien mieskeskeisyyttä. 

Suorittavaa, yhdyntä-, orgasmi- ja aktikeskeistä, tarpeiden tyydyttämistä korostavaa ja 

päämääräorientoitunutta ymmärrystä on pidetty mieskeskeisenä lähestymistapana 

seksuaalisuuteen. Alustuksessani pohdin, millaisia vastarinnan muotoja seksologinen 

opaskirjallisuus onnistuu avaamaan mieskeskeisiin seksuaalisuuden diskursseihin. 

 

 

Naisista ja enkeleistä: vaihtoehtoiset terapiat sukupuolen politiikan tilana 
Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto (sutusa@utu.fi) 

 

Pohdin tässä esityksessä vaihtoehtoisia terapioita tiloina, joissa käsitellään sukupuoleen (ja 

myös luokkaan) kytkeytyviä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Esitys pohjautuu käynnissä olevaan 

etnografiseen hankkeeseen, jossa tutkin erilaisia vaihtoehtoisia/täydentäviä hoitomuotoja ja 

itsensä kehittämisen palveluita, kuten enkeliterapiaa, elämäntaitovalmennusta, energiahoitoa, 

onnellisuuden ja itsetuntemuksen kursseja sekä erilaisia voimaantumis- ja itsehoitoryhmiä. 

Olen kiinnostunut siitä, miten sekä palveluiden antajat että niiden käyttäjät kokevat 

vaihtoehtoiset terapiat; miten ja miksi niitä käytetään, millaisia merkityksiä niille annetaan ja 

mitä näissä terapeuttisissa kohtaamisissa tapahtuu. Vaihtoehtoisten terapioiden määrä ja 

kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja ne ovat merkittävä liiketoiminnan muoto 

ja työllistäjä. 

 

Tässä esityksessä pohdin vaihtoehtoisia terapioita poliittisena tilana, jonka ymmärtäminen 

edellyttää feminististä mielikuvitusta. Kenttätyön kuluessa on käynyt ilmi, että 

vaihtoehtoisten terapioiden kautta käsitellään monia yhteiskunnallisia ristiriitoja ja esitetään 

poliittista kritiikkiä. Terapiakentällä on syntynyt myös organisoitua poliittista toimintaa, 

kuten puoluerekisteröitymistä hakeva Kristallipuolue. Keskityn esityksessäni tarkemmin 

pohtimaan sitä, millä tavoin sukupuoli ongelmallistuu ja artikuloituu yhteiskunnallisena 

kysymyksenä vaihtoehtoisten terapioiden kentällä. Valtaosa tämän kentän toimijoista on 

naisia, ja etenkin enkeli-iltoihin ja –retriitteihin liittyy usein sukupuolen pohdintaa monella 

tavoin. Voimmekin kysyä, miksi juuri enkeli-illat puhuttelevat naisia, ja millaisia tiloja ja 

kehyksiä ne avaavat sukupuolen käsittelylle. Vaihtoehtoiset terapiat on usein kriittisessä 

yhteiskuntatutkimuksessa nähty depolitisoivina voimina, jotka tarjoavat yksilöpsykologisia 

vastauksia rakenteellisiin ongelmiin ja edistävät yksilöllistä eettistä työtä kollektiivisen 

kamppailun sijaan. Kenttätyöni kautta tämä näyttäytyy kuitenkin varsin yksipuolisena 

tulkintana, sillä vaihtoehtoiset terapiat voivat myös sytyttää kollektiivista toimintaa ja toimia 

poliittisen vastarinnan areenana. Ehdotan, että niiden kautta on mahdollista valottaa jotakin 

olennaista yhteiskunnallisista ristiriidoista ja niiden sukupuolittuneesta kokemisesta. 

 

 

Coding Gender: Academic Women Serving Capitalism in the Hostessing 

Society 

Soile Veijola, ULAP (soile.veijola@ulapland.fi); 

Eeva Jokinen, UEF(eeva.jokinen@uef.fi) 

 

Our paper explores the general societal and political tendency today to encode and digitalise 

work, production and lived life to as great extent as possible, and focuses in this case in 



 
42 

academic women’s work. What happens to gender, academic work and the university when 

coding capitalism undertakes them?  

 

In feminist social sciences gender has in recent years been theorized as ‘a contingent habit’ or 

‘an embodied performative’, following the leads of e.g. Judith Butler and Pierre Bourdieu. 

The dual concepts aim to capture the dynamics of gender in action. On the one hand, gender 

works in us, habitually, whether we want it to or not, yet it is also marked by indeterminacy 

and unruliness since gender habits and gendered structures of action are incessantly open to 

change and surprise. Our own research on the previous agenda has led into suggesting the 

concept of ‘The Hostessing Society’ for investigating contemporary working life as one that 

utilizes various affective, caring and aesthetic performances of femininity as employees’ 

assets and necessary fabrics of the social and the economic, without however necessarily 

improving in reality the societal position of women (e.g. Veijola & Jokinen 2008; Jokinen & 

Veijola 2012). 

 

Here we analyze gender as effects of coding (e.g. Haraway 1991; MacKenzie & Vurdubakis 

2011) in the sphere of academic work in the hostessing society. On the basis of our 

theoretical analysis, we argue that not only productivity, efficiency and quality of work but 

also gender becomes decoded and recoded in today’s academic capitalism. While the 

condition solidifies the governance of human, especially women’s, lives, it does not promote 

productivity, efficiency, quality nor objective evaluation of academic work as it claims to do. 

 

 

Lonely woolfs or sisterhood? Female participation in male dominated 

subcultures 
Indigo Willing, Griffith University (i.willing@griffith.edu.au); 

Malin Fransberg, Tampereen yliopisto (malin.fransberg@uta.fi) 

 

Sekä skeittaaminen että graffitien maalaaminen on historiallisesti nähty maskuliinisina 

alakulttuureina. Monipuoliset naisrepresentaatiot puuttuvat näiden kahden katukulttuurin 

valtavirroista, tai ne esitetään stereotyyppisinä ja heteroseksuaalisen matriisin ilmentyminä. 

Toisaalta, ne naiset jotka osallistuvat näihin alakulttuureihin, oppivat miesrepresentaatioiden 

kautta alakulttuuriset normistot. Näiden normistojen valtarakenteet väheksyvät naisten 

vahvaa läsnäoloa, lähestymistapoja, taitoja tai tyylejä alakulttuurissa, ja alakulttuurinen 

kunnioitus rakentuu usein maskuliinisen hegemonian varaan. Sekä skeittaus- että 

graffitialakulttuurissa käsitys ”skate like a man” tai ”paint like a man” kuvastavat 

alakulttuurista arvostusta myös naisia kohtaan.  

 

Alkuvaiheessa oleva etnografinen ja vertaileva tutkimusprojekti tehdään yhteistyössä 

australialaisen ja suomalaisen tutkijan välillä. Toinen tutkii helsinkiläistä graffitialakulttuuria 

ja toinen Brisbanen skeittikulttuuria. Molempien tutkijoiden osallistumis- ja 

havainnointimuistiinpanot, sekä syvähaastattelut kunkin alakulttuurien naisten kanssa 

verrataan. Tutkijoita kiinnostaa millaisia sosiaalisia strategioita naiset rakentavat, 

noudattavat, vastustavat tai ilmentävät edistääkseen omaa osallistumistansa alakulttuurissa. 

Erityisen kiinnostavaa on naisten keskinäinen solidaarisuus miesvaltaisissa alakulttuureissa. 

Tutkimuksessa kysytään ovatko naiset alakulttuurisina toimijoina enemmän yksinäisiä susia 

vai onko heidän välillä havaittavissa sisarkuntaa, sekä miten he joko tukevat tai rikkovat 

alakulttuurien sukupuolihierarkioita? 
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Haasteena tutkimuksessa ovat kahden maan kulttuuriset erot ja etnografisen 

tutkimusaineiston vertailu- ja yhteensovittaminen. Vaikka kummankin maan skeitti- ja 

graffitialakulttuurit ovat saaneet vaikutteitta Pohjois-Amerikasta, on molemmilla mailla omat 

erityispiirteensä. Australialla on vahva urheilu- ja ulkoilukulttuurin historia, ja Suomen 

sääolosuhteissa graffitien harrastaminen vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Toiseksi, Suomen 

pääkaupunkiseudulla on siirrytty vahvasta alakulttuuritoimintojen vastaisesta 

nollatoleranssista myönteisempään suuntaan, jolloin varsinkin kunnallinen nuorisotyö on 

tukenut nuorten omaehtoisia kulttuureja. Helsingissä on luvallisten graffitiseinien lisäksi 

tuettu sukupuolisensitiivistä nuorisotyötä järjestämällä naisille suunnattuja graffitipajoja. 

Kolmanneksi, käsitys kehollisuudesta kummassakin alakulttuurissa tuo omat haasteensa. 

Skeittaamisessa keho on aktiivisesti läsnä tuottaessa kulttuurista performatiivisuutta, kun taas 

varsinkin luvattomien graffitien maalaaminen tehdään piilossa tai yön pimeiden tuntien 

aikana, jolloin maalava keho ei ole katsojalle näkyvä. 

 

Tutkimusprojektin päämääränä on englanninkielinen tutkimusartikkeli. Tutkijat toivovat 

alkuvaiheessa olevaan tutkimukseensa kirjallisuusvinkkejä ja feministisen mielikuvituksen 

näkökulmia. 

 

 

Oman ja toisen tiedon äärellä feministisessä tiedonpolitiikassa 
Elina Oinas, Helsingin yliopisto (elina.oinas@helsinki.fi) 

 

Yksi feministisen sosiologian johtoajatuksista on ollut tutkijan paikantumisen tärkeys ja 

vaikeus tutkimuksen teon eri vaiheissa. Paikantumisen reflektiossa on ollut erityisesti 

sosiologeille tärkeää pohtia suhdetta kenttään ja tutkijan minuuteen, teemmehän töitä elävien 

ihmisten parissa, kaikkine eettisine seuraamuksineen. Tässä keskustelussa on ollut 

feministisen sosiologian erityinen rikkaus ja vahvuus, josta moni muu sosiologian kenttä on 

myös ammentanut. Aiemmin pohdittiin paljon tutkimuksen teon omakohtaisuutta ja tutkijat 

usein myös valitsivat aiheita, joissa itse-reflektio mahdollistui mielenkiintoisilla tavoilla. 

Toiseuttamisen käytäntöjä toki ongelmallistettiin, mutta ehdotan esitelmässäni kuitenkin, että 

sukupuolentutkimus ja feministinen sosiologia on juuri nyt jälleen uuden reflektiivisyyden 

haasteen äärellä intersektionaalisuuden, jälkikolonialistisen kritiikin ja rodullistamisen 

tematiikkojen tultua keskiöön. Miten epistemologiset ja metodologiset työkalumme taipuvat 

toiseuttamisen äärellä? Miten toiseuttamisesta puhutaan essentialisoimatta? Erityisesti 

vaietun, normalisoidun ja itsestään selväksi oletetun, usein valkoisuuden kautta tematisoidun 

etuoikeutetun aseman itsereflektio vaatii erilaista herkkyyttä ja välineitä sekä aineiston 

keruussa että analyysissä ja kirjoitusvaiheessa. Omimisen, anastamisen ja appropriaation 

tematiikka on myös sosiologiassa tärkeä teema, mutta riittääkö mielikuvituksemme sen 

havaitsemiseen ja käsittelemiseen? Miten mittavan päivityksen äärellä olemme feministisen 

mielikuvituksemme kanssa tänään, onko vanhoista välineistä hyötyä, mitä tuunataan ja 

miten? 
 

9. LIIKUNTASOSIOLOGIA MUUTOKSEN JÄLJILLÄ  

Koordinaattorit: Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto (hannu.itkonen@jyu.fi); Arto Nevala, 

Itä-Suomen yliopisto (arto.nevala@uef.fi); Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto 

(mikko.simula@jyu.fi) 
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Työryhmäkuvaus: Suomalainen liikunta ja urheilu ovat organisoituneet kolmen sektorin 

yhteisvaikutuksesta. Liikunnan kansalaistoiminnalla on runsaan sadan vuoden ja useiden 

sukupolvien mittainen historia. Liikunnan vapaaehtoistyön on toistuvasti sanottu olleen ja 

olevan parhaillaankin kriisissä. Kannattaakin pohtia, miksi kriisipuhe on ollut osa 

liikuntatoimijoiden käytäntöjä. Liikunnan julkinen sektori on laajentunut aina nykypäivään 

saakka sitä mukaa, kun yhteiskunnan vauraus on lisääntynyt. Julkisen sektorin talouden 

ongelmat sekä lainsäädännölliset toimet ovat paikantamassa liikuntaa ja urheilua uudella 

tavoin. Kiistainalaista onkin, säilyykö liikunta osana hyvinvointipolitiikkaa. Lisääntyvässä 

määrin liikunnan toimeenpanijoina ovat myös yksityisen sektorin toimijat eli yritykset ja 

markkinat. Epäselvää on toistaiseksi, miten laajaksi markkinavetoinen liikunnan ja urheilun 

organisointi voi Suomessa laajentua.  

Liikuntasosiologia muutoksen jäljillä -ryhmässä tutkaillaan, miten liikuntasosiologia on 

kyennyt jäljittämään liikuntakulttuurin muutosta. Historiallisen muutoksen lisäksi ryhmässä 

paneudutaan jatkuvassa murroksessa olevien liikuntakulttuurin ja –politiikan analysointiin. 

Ryhmässä hahmotellaan myös liikuntakulttuurin tulevaisuutta osana kansallisia ja 

lisääntyvässä määrin myös kansainvälisiä toimijaverkostoja. Pohdintojen piiriin nostetaan 

myös kysymys siitä, mikä on liikuntasosiologisen mielikuvituksen nykytila ja tulevaisuus 

sekä kyky vastata moninaisten liikuntapäättäjien odotuksiin. 

Abstraktit:  
 

OSA 1: Järjestöt 

 

Liikuntajärjestön legitimiteetin rakentuminen hybridisoituneessa 

toimintaympäristössä 

Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus (kati.lehtonen@likes.fi) 

 

Muutamien viimeisten vuosien aikana suomalaisessa urheiluliikkeessä on lakkautettu useita 

keskeisiä järjestöjä ja perustettu uusi järjestö Valo ry, jonka kanssa uudistettu 

olympiakomitea toimii tällä hetkellä urheiluliikkeen keskusjärjestönä. Tässä esityksessä 

tarkastellaan uuden keskusjärjestön organisatorisen legitimiteetin eli toiminnan 

hyväksymisenarvoisuuden rakentumista hybridisoitumisen näkökulmasta. 

Hybridisoitumisella tarkoitetaan yhteiskunnan eri toimintasektoreiden (yksityinen, julkinen, 

kolmas) ja -logiikoiden sekoittumisesta.  Hybridisoitumista voi tapahtua pelkästään kahden 

sektorin välillä, kuten julkisen ja yksityisen tai yksityisen ja kolmannen, tai näiden kaikkien 

välillä. Oleellista on, että eri sektoreita yhdistävät tietyt yleiset lainalaisuudet kuten 

riippuvuus resursseista, mutta eri sektoreilla on oma luonteensa ja tapansa toimia näillä osa-

alueella.  

 

Tutkimusaineisto koostuu valtionhallinnon liikunnan toimialueesta vastaaville virkamiehille 

ja liikuntajärjestöjen johtajille tehdyistä teemahaastatteluista (n=20). Aineisto analysoitiin 

kaksivaiheisesti teemoittelemalla se ensin laajempiin kokonaisuuksiin laadullisen sisällön 

analyysin keinoin. Toisessa vaiheessa käytettiin ATLAS.ti -ohjelmaa, jonka avulla 

laajemmista teema-alueista muodostettiin yksityiskohtaisempia koodeja ja jäsennyksiä. 

 

Valtiohallinnon virkamiesten näkökulmasta legitiimin keskusjärjestön pitäisi edustaa 

jäsenistöään ja olla linkki valtion ja urheiluliikkeen välillä toimien pääsääntöisesti kolmannen 

sektorin logiikan mukaisesti. Liikuntajärjestöjen johtajille legitiimi keskusjärjestö perustaa 

toimintansa yksilökeskeiselle toiminnalle, asiantuntijuuteen ja managerialistisiin käytäntöihin 
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nojautuen. Näkemyksissä on selkeä painotusero ja konfliktipinta rakentuu hybridisaation 

näkökulmasta kolmannen ja yksityisen sektorin välille. Lisäksi taustalla on vahvasti julkisen 

sektorin toimintalogiikka, joka konkretisoituu Valo-OK:n resurssiriippuvuuteen 

valtionrahoituksesta. Eri näkemykset voivat aiheuttaa organisaatiolle legitimiteettikriisin, 

koska selkeää tapaa toimia ja yhteisesti jaettua ymmärrystä rakentaa legitimiteettiä ei ole.  

 

Jatkossa on syytä tarkastella lisää sitä, onko näitä konfliktipintoja laaja-alaisemmin koko 

urheiluliikkeessä ja voiko Valo-OK:n epävakaa legitimiteetti olla heijaste myös koko 

urheiluliikkeen epävakaasta egitimiteetistä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. 

 

 

Volunteering at multisports and future intentions for regular volunteering 
Anna-Katriina Salmikangas (anna-katriina.salmikangas@jyu.fi), 

Kwok Ng (kwok.neg@jyu.fi ); 

Jyväskylän yliopisto 

 

The majority of sports clubs are predominately run by volunteers. However, recruiting and 

retaining volunteers to work is at a crisis point. Thus, there is the danger the quality of the 

sports club environment threatens the benefits obtained through regular physical activity. One 

plausible way to attract volunteers has been to generate large scale and possibility 

international sport events. These events require many volunteers and through appropriate 

market research, recruitment of new volunteers is possible. Often volunteers that feel satisfied 

from the volunteering experience are likely to return to volunteering. However, less has been 

studied on the relationship between volunteering at large one off events and the likelihood of 

volunteering for regular activities, such as sports clubs. Therefore, volunteers at a large 

international multi-sports competition were surveyed to find out their reasons for 

volunteering and the associations towards future intentions for regular volunteering. 

 

Half (n=248) of the volunteers at the European Youth Olympic Festival (EYOF) in Tampere 

2009 were asked their first and last reasons for volunteering at the EYOF. They were also 

asked if they intend to volunteer at regular events like at a sports club. Chi-squared analysis 

was used to determine associations. Separate analysis was run on volunteers that are new to 

volunteering and volunteers with some prior experience.  

 

The results of this study confirm that volunteers who feel it is an opportunity to contribute are 

most likely to continue volunteering regularly. First time volunteers that would want to take 

part to gain life experiences are at risk in dropping out from volunteering in the future. 

Respondents with experience in volunteering continue as they enjoy being part of the 

community. Also, first time volunteers often would not have high commitment to sport and 

they are also not likely to continue to volunteer regularly. Respondents with experience in 

volunteering do not continue to volunteer because in doing so would look good on their CV.  

 

Sports event organisers may need to consider that recruiting volunteers is a golden moment to 

create a sense of volunteer citizenship. These volunteers eventually return back to their own 

communities with willingness to volunteer in the future, even for regular activities such as 

sports clubs.  
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KULJETTAJIA VAI MATKUSTAJIA 

Urheilujohtajat urheilukulttuurin muutoksessa 
Tapani Hautamäki, Itä-Suomen yliopisto (tapani.hautamaki@flamo.fi) 

 

Suomalainen yhteiskunta muuttui 1970-luvulta lähtien erittäin nopeasti. 1970-luvun loppu ja 

1980-luku olivat nopean taloudellisen kasvun aikaa. Kasvua vauhdittivat teknologian nopea 

kehittyminen, sääntelyn purkaminen ja rahamarkkinoiden vapautuminen. Samaan aikaan 

myös suomalaisten arvot muuttuivat. Jo 1970-luvun lopulla Suomi oli amerikkalaisen 

tutkimuksen mukaan maailman postmaterialistisin maa eli aineettomia arvoja pidettiin 

tärkeämpinä kuin kovia taloudellisia arvoja.  Arvomuutosten ja ns. citykulttuurin 

kehittymisen myötä kansalaiset kiinnittivät entistä enemmän huomiota vapaa-aikaansa ja 

erilaisten harrastusten kehittämiseen.  

 

Uuden teknologian ja nopeasti lisääntyneen matkustamisen ansiosta muun maailman 

tapahtumat tulivat entistä lähemmäksi ja monet uudet virtaukset ja harrastukset levisivät 

maailman eri puolilta nopeasti Suomeenkin. Liikunnassa ja urheilussa tämä näkyi niin, että 

kansalaisille tarjoutui jatkuvasti uusia lajeja harrastettavaksi. Tällaisia olivat muun muassa 

amerikkalainen jalkapallo, darts, kehonrakennus, lumilautailu, ringette ja salibandy.  

Urheilujärjestöjen määrä kasvoi myös nopeasti. Kun 1970-luvun alussa SVUL:lla oli 37 

jäsenliittoa,  vuonna 2007 opetusministeriön avustamia valtakunnallisia liikuntajärjestöjä oli 

133, joista lajiliittoja 73. Näissä liitoissa harrastettiin yli 200 eri lajia. Ajan henkeen sopi 

hyvin, että sosiaalisuutta korostavat joukkuelajit lisäsivät suosiotaan perinteisten yksilölajien, 

kuten hiihdon ja yleisurheilun kustannuksella. 

 

Poliittiset päätöksentekijät osallistuvat mitä suuremmissa määrin liikunnan ohjaamiseen. 

Suoraan urheilujärjestöille suunnattujen erilaisten avustusten lisäksi valtion ja kuntien 

varoilla kustannetaan merkittävä osa rakennetuista liikuntapaikoista, joita Suomessa on noin 

33 000 kappaletta. 1970-luvulla liikuntapolitiikan päätavoitteeksi asetettiin kaikkien 

kansalaisten liikuntamahdollisuuksien parantaminen. Aikaisemmin järjestökeskeinen 

urheilupolitiikka muuttui hyvinvointiajattelua tukevaksi.  Menestystavoitteiden ja jopa 

nationalistisiksi katsottavien motiivien rinnalle ja ohikin nousi kunto- ja harrastusliikunta. 

Samalla liikunnan harrastaminen modernisoitui ja uudet lajit vaativat uudenlaisia 

harrastuspaikkoja ja –välineitä. Yhä enemmän siirryttiin ulkoa sisätiloihin. Jääkiekon kehitys 

kuvaa hyvin urheilussa tapahtunutta muutosta.  Samalla, kun jääkiekosta on kehittynyt 

Suomen suosituin urheilulaji, jääkiekkoväki on pystynyt viime vuosikymmenien aikana 

rakentamaan itselleen suomalaisittain ainutlaatuiset harrastus-, harjoittelu- ja kilpailuareenat.  

Suomessa on tällä hetkellä noin 220 jäähallia. Määrä on asukaslukuun suhteutettuna toiseksi 

eniten maailmassa, jääkiekon syntymämaan Kanadan jälkeen. Urheilulajina nopea ja 

aggressiivinen jääkiekko näyttää sopivan nykyajan ihmisen elämäntyyliin. Se kuvastaa 

kaupunkilaisen elämäntavan arvoja ja teemoja.  

 

Yksi osa urheilukulttuurin muutosta oli urheilun viihteellistyminen ja kaupallistuminen. 

Urheiluohjelmien televisiotarjonta lisääntyi nopeasti. Tv-katsojista eivät kilpailleet ainoastaan 

perinteiset suomalaiset lajit, vaan kaupalliset kanavat tarjosivat ohjelmia kaikkialta 

maailmasta. Kehityksen myötä rahan merkitys urheilussa kasvoi aivan oleellisesti. Eri lajit 

joutuivat kilpailemaan paitsi harrastajista, myös yleisöstä, tv-näkyvyydestä ja sponsoreista. 

Kehitys asetti urheilujärjestöjen johtajille uusia haasteita. Enää ei riittänyt pelkkä sisäänpäin 

suuntautunut järjestöjohtaminen, vaan huomio piti entistä enemmän suunnata ulospäin 

erilaisiin intressiryhmiin. Rahanjakajiin, kuten valtioon ja kuntiin, yhteistyökumppaneihin, 

tiedotusvälineisiin, yleisöön ja harrastajiin.  
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Tässä esityksessäni käsittelen 

 

1. Liikuntakulttuurin muutosta 1970-luvulta 2000-luvulle 

2. Mitkä tekijät vauhdittivat muutosta 

3. Mikä oli urheilujohtamisen asema muutoksessa 

 

 

OSA 2: Liikkujat 

 

Subjektiivisen sosiaalisen aseman yhteys nuorten koulupäivän aikaiseen 

liikkumiseen 
Katja Rajala, LIKES-tutkimuskeskus (katja.rajala@likes.fi) 

 

Hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti jokaiseen koulupäivään tulisi sisältyä tunti 

liikuntaa. Tavoite tuntuu monessa yläkoulussa varsin kaukaiselta. Jos liikkumisen 

mahdollisuuksia järjestetään, nuoret eivät tunnu niihin kovin innokkaasti tarttuvan. Nuorten 

monitasoiset suhteet vaikuttavat pitkälti siihen, mitä esimerkiksi välituntien aikana voi tehdä. 

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko nuoren kokema subjektiivinen 

sosiaalinen asema yhteydessä koulupäivän aikaiseen liikkumiseen ja liikkumisen 

mahdollisuuksiin. Subjektiivisella sosiaalisella asemalla tarkoitetaan tässä nuoren omaa 

käsitystä siitä, kuinka hän sijoittuu kouluyhteisön sosiaaliseen arvojärjestykseen (Goodman 

ym. 2001; Kalalahti ym. 2011). 

 

Subjektiivisen sosiaalisen aseman ja liikkumisen välistä yhteyttä on tutkittu eri menetelmillä 

osana valtakunnallisen Liikkuva koulu -ohjelman seurantaa. Keväällä 2013 yhteensä 1678 

nuorta 11 yläkoulusta eri puolilta Suomea osallistui nettipohjaiseen kyselyyn. Nuorten 

liikkumista tutkittiin lisäksi liikemittareiden avulla kahdeksassa yläkoulussa (n=420). 

Lukuvuoden 2013–2014 aikana havainnoitiin ja haastateltiin yhden kahdeksannen luokan 

oppilaita eräässä yhtenäiskoulussa. Subjektiivista sosiaalista asemaa tutkittiin sekä kyselyssä 

että haastatteluiden yhteydessä kymmenportaisen tikasmallin avulla (Goodman ym. 2001; 

Kalalahti ym. 2011). 

 

Nuorten kokema korkea subjektiivinen sosiaalinen asema koulussa oli yhteydessä nuorten 

aktiiviseen liikkumiseen koulupäivän aikana sekä tytöillä että pojilla. Tulosten perusteella 

nuorten aktiivinen liikkuminen koulupäivän aikana on yleisintä niillä nuorilla, jotka kokevat 

oman kouluyhteisöasemansa korkeaksi. Kahdeksasluokkalaisia tyttöjä tutkittaessa havaittiin, 

että subjektiivisen sosiaalisen asemansa korkeaksi kokevat tytöt liittivät enemmän positiivisia 

merkityksiä koulun tiloihin verrattuna tyttöihin, joiden subjektiivinen sosiaalinen asema oli 

matalampi. Korkean sosiaalisen aseman omaavat tytöt kokivat myös fyysisen 

liikkumisympäristönsä sekä sosiaalisen liikkumisvapautensa laajemmaksi verrattuna 

tyttöihin, joiden subjektiivinen sosiaalinen asema oli matala. 

 

Samoista koulutiloista muodostuu eri nuorille hyvin erilaisia liikkumisympäristöjä: toisilla 

nuorilla toimintamahdollisuuksia on enemmän ja toisilla vähemmän. Yhtenä toimintaa 

rajoittavana tekijänä voi olla matala subjektiivinen sosiaalinen asema. Taustalla vaikuttavat 

nuorten erilaiset ryhmäjäsenyydet ja ryhmien väliset hierarkiat. Nuorten tiloihin liittämät 

merkitykset ja niihin pohjautuvat toimintamahdollisuudet tulisi huomioida suunniteltaessa 

liikkumisen lisäämistä koulupäivään. Pitäisi pohtia nykyistä enemmän sitä, kuinka toimintaa 



 
48 

olisi mahdollista suunnitella ja toteuttaa yhdessä erilaisten oppilasryhmien kanssa, jolloin 

nuoret voisivat osallistua toiminnan suunnitteluun omissa vertaisryhmissään. 

 

 

Niukkasliikkujan arjen valinnat ja mahdollisuudet 
 Anna-Katriina Salmikangas (Anna-Katriina.Salmikangas@jyu.fi),  

Anna-Liisa Ojala (ojala.annaliisa@gmail.com),  

Tiina Pyykkönen (pyykkonen.tiina@pp.inet.fi), 

Hannu Itkonen (hannu.itkonen@jyu.fi); 

Jyväskylän yliopisto;  

Kati Kauravaara, LIKES (kati.kauravaara@likes.fi)  

 

Ihmisistä kolmasosa liikkuu tutkimusten mukaan liian vähän (esim. Hallal ym., 2012). 

Vähäinen fyysinen aktiivisuus onkin yksi tämän aikakauden keskeisimmistä 

liikuntatieteellisistä tutkimusongelmista, sillä nyky-yhteiskunta ei sisällä useinkaan 

rakenteellisesti liikkumisen pakkoa. Silti vähän liikkuvien ihmisten arjen tutkiminen on 

saanut tutkijoita vain vähän liikkeelle. Kuitenkin liikuntaa koskevat interventiot ja poliittiset 

päätökset tarvitsevat tuoretta ja ymmärtävää tutkimusta niistä tekijöistä, jotka estävät tai 

lisäävät ihmisten liikkumista. Tuore tutkimushankkeemme tarkastelee niitä taloudellisia, 

sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, jotka selittävät ihmisten matalaa fyysistä aktiivisuustasoa.  

 

Tutkimushankkeemme rakentuu Bourdieun (1984) teoreettisen viitekehyksen varaan. 

Keskeisenä ajatuksenamme on, että ihmisen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset pääomat 

vaikuttavat fyysiselle aktiivisuudelle annettaviin merkityksiin sekä fyysiseen aktiivisuuteen 

liittyviin mahdollisuuksiin ja valintoihin (ks. Bourdieu 1978). Näillä lähtökohdilla 

tutkimuksemme tarkastelee ihmisten fyysistä aktiivisuutta osana heidän laajaa elinpiiriään, 

jolloin fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavat ihmisten taustat, resurssit, näkemykset, 

tottumukset ja mieltymykset yksinkertaisten valintojen ohella.    

 

Tutkimusten (Rovio ym., 2011) mukaan niukasti liikkuvat ovat tyypillisesti 25–55-vuotiaita. 

Tämä tutkimushanke keskittyy samaan ikäryhmään tarkastellessaan vähän liikkuvia aikuisia 

laadullisten tutkimusmetodien keinoin. Aineistomme koostuu 40 informantin haastatteluista. 

Tavoittelemme yhteistyöverkostomme kautta sellaisia suomalaisia aikuisia, joille vähäinen 

liikunta on elämäntapavalinta, sekä niitä suomalaisia, joilla liikkumattomuus kytkeytyy 

huono-osaisuuteen. Teemme tutkimuksen aikana tutkimusyhteistyötä italialaisen, belgialaisen 

ja liettualaisen yliopiston sekä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa. Hankkeeseemme on 

kytketty myös aktiivinen yhteistyö käytännön työn tekijöiden kanssa, mitä kautta 

tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa liikunnanedistämistyössä. Näillä asetelmilla pyrimme 

lisäämään ymmärrystä nykyihmisestä liikkujana ja liikuntakulttuurin aktiivisena 

muokkaajana.  

 

 

Skeittaukseen ei tarvita jalkoja vaan kavereita – vammaiset nuoret 

liikunnallisissa nuorisokulttuureissa 
Susan Eriksson (susan.eriksson@mamk.fi), 

Veli Liikanen (veli.liikanen@mamk.fi); 

Juvenia/Mikkelin ammattikorkeakoulu 

 

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, millaisia merkityksiä liikunta saa arkielämässä. 

Tutkimus kysyy: Millaisia mahdollisuuksia vammaisella nuorella on harrastaa liikuntaa 
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itselleen mielekkäällä tavalla? Millaista on vammaisten toimijuus ja asema nuorten liikunnan 

vertaisryhmissä? Minkälaiset tekijät vaikuttavat vammaisten nuorten osallisuuteen 

liikunnallisissa nuorisokulttuureissa? 

 

Tutkimuksessa hyödynnetään käsitteitä ja näkökulmia nuorisotutkimuksesta, 

kulttuurintutkimuksesta, vapaa-ajan tutkimuksesta, ruumiin ja kehollisuuden tutkimuksesta 

sekä kriittisestä vammaistutkimuksesta. Aineistoa kootaan etnografisen kenttätutkimuksen, 

haastatteluiden sekä kyselytutkimuksen avulla vammaisilta nuorilta erilaisissa liikunnan 

ympäristöissä, ryhmissä ja palveluissa.  

 

Tutkimuksessa tuotettava tieto vammaisten nuorten osallisuudesta ja sen esteistä edistää 

vammaisten nuorten yhdenvertaisuutta. Tutkimuksen tuloksia liikunnan merkityksistä 

vammaisten nuorten arjessa voidaan hyödyntää liikuntakasvatuksen, nuorisotyön sekä 

vammaistyön kehittämisessä. 

 

Esityksessä käydään läpi nostoja tutkimuksen alkuvaiheessa kootusta havaintoaineistosta ja 

asiantuntijahaastatteluista sekä käsitellään tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä 

menetelmällisiä haasteita ja niiden ratkaisuja. Eri-ikäisille vammaisille nuorille suunnatun 

verkkopohjaisen kyselytutkimuksen toteuttamiseen liittyy kiinnostavia eettisiä ja 

esteettömyyteen kytkeytyviä kysymyksiä, joita tutkijat yrittävät löytää vastauksia.  

 

 

OSA 3: Lajit 

 

Suomalaisen mäkihypyn laajeneminen, tavoitteellisuus ja sosiaalinen 

kiinnittyminen maailmansotien välisessä Suomessa 
Ismo Björn, Itä-Suomen yliopisto (ismo.bjorn@uef.fi); 

Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto (hannu.itkonen@jyu.fi) 

 

Mäkihypyn synty voidaan paikantaa Norjan Telemarkin maakuntaan ja 1860-luvulle. 

Ensimmäiset aikakirjoihin jääneet kilpailut pidettiin 1862 Kristianissa (Oslossa). 

Varhaisvaiheissaan mäkihyppy oli norjalaisen kaupunkikeskiluokan harrastus. Sotilaiden 

mukana laji kulkeutui Ruotsiin ja opiskelijoiden mukana keskiseen Eurooppaan. Suomessa 

mäkihyppyä alettiin harjoittamaan 1880-luvulla. Sortavalassa seminaarin poikien tiedetään 

järjestäneen jonkinlaiset mäkihyppykilpailut 1885. Ensimmäisinä virallisina kilpailuina 

pidetään seuraavana vuonna Helsingin Sporttiklubin toimeenpanemien hiihtokilpailujen 

yhteydessä järjestettyä mäkihyppykisaa. Ensimmäinen piirustusten mukaan rakennettu 

hyppyrimäki valmistui vuonna 1905 Helsingin Alppilaan. Myös suomalaisen mäkihypyn 

käynnistymisessä norjalaisilla lajin harrastajilla oli merkittävä osuus.  

 

Mäkihypyn harrastus levisi jo 1880-luvun jälkipuoliskolla useille Suomen paikkakunnille. 

Tavallisesti mäet raivattiin rinteisiin. Mäkihypyn voimaperäinen leviäminen ja etenkin 

hyppyrimäkien rakentaminen ajoittuu kuitenkin itsenäisen Suomen aikaan ja etenkin 1920- ja 

1930-luvuille. Esimerkiksi vuosina 1930-1936 Suomeen rakennettiin kaikkiaan 119 mäkeä. 

Tutkimuksemme tavoitteena on ensinnäkin selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat mäkihypyn 

suosion voimalliseen kasvuun maailmansotien välisenä aikana. Toiseksi kysymme, miten 

mäkihyppy kiinnittyi palvelemaan suomalaisten kansalaistoimijoiden tavoitteellisuutta. 

Kolmas tutkimuskysymyksemme on, ketkä olivat mäkihypyn varhaisia toimijoita ja 

millaisesta sosiaalisesta taustasta he tulivat.   
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Tutkimusaineistonamme hyödynnämme monimuotoista mäkihypyn vaiheita kuvaavaa 

dokumentaatiota. Olennaisia aineistolähteitämme ovat mäkihypyn varhaisvaiheita 

dokumentoineet historiat/historiikit, muistelut, lehtiaineisto sekä sekalainen arkistoaineisto.   

 

 

Paikkaansa laduilla hakevasta tyttösestä monitulkinnalliseksi urheilevaksi 

yksilöksi. Naishiihtäjien representointi Urheilulehden teksteissä vuosina 

1905-2010 
Annu Kaivosaari, Itä-Suomen yliopisto (annu.kaivosaari@uef.fi) 

 

Naisurheilun asema on sidoksissa yleisiin, yhteiskunnassa kulloinkin vallitseviin 

sukupuolinormeihin. Naisnormissa tapahtuneet muutokset ovat aikoinaan mahdollistaneet 

naisten mukaantulon kilpaurheiluun ja edelleen laajentaneet heidän mahdollisuuksiaan 

osallistua urheiluun eri tasoilla. Toisaalta urheilevat naiset ovat omalta osaltaan olleet 

uudistamassa naisnormia esimerkiksi hiihtämällä ilman korsettia ja pitkää, nilkat peittävää 

hametta 1900-luvun alussa. 

 

Judith Butlerin performatiivisuuden idean mukaisesti sukupuoli rakentuu arkipäiväisissä 

toistoissa, sosiaalisten käytänteiden ja diskurssien välityksellä. Tutkimuksessani keskityn 

tarkastelemaan sukupuolen rakentumista diskursseissa. Tutkimukseni kohdistuu 

naishiihtäjien representointeihin Urheilulehden teksteissä vuosina 1905-2010. Tarkoituksena 

on selvittää kriittisen diskurssianalyysin keinoin miten representoinnit rakentuvat ja miten ne 

ovat muuttuneet tutkimusajanjakson aikana. Aikaisemmissa naisurheilun medianäkyvyyteen 

kohdistuneissa tutkimuksissa urheilumedian on todettu paitsi jättävän naisurheilun 

marginaaliin, myös välittävän siitä vähempiarvoista kuvaa.  

 

Naishiihtäjien representointia Urheilulehden teksteissä ohjaa neljä ylätason diskurssia: 

Hiihtäjädiskurssi, naishiihtäjädiskurssi, yksilödiskurssi ja naiseusdiskurssi. Varsinainen 

tarkastelu tapahtuu kyseisiin diskursseihin sisältyvien päädiskurssien ja alatason diskurssien 

tasolla. Keskeisimmät representoinnin muutokset aineistossa ilmenevät diskurssien 

esiintymisen vaihteluna. Varhaisimpien tekstien representoinneissa korostuu naishiihtäjien 

naisellisen ulkonäön ja olemuksen kuvaukset ja heidät mainitaan usein sukupuolta 

korostavilla termeillä. Lisäksi naiset representoituvat paikkaansa kilpaladuilla hakeviksi 

aikansa pioneereiksi. Heidän sopivuuttaan kilpahiihtoon pohditaan sekä puoltavin, että 

vastustavin representoinnein. Naisellisia piirteitä esiintuovien kuvausten rinnalla alkaa 1950-

luvulta lähtien esiintyä myös kuvauksia, joissa naishiihtäjät rikkovat perinteistä naisnormia. 

Samalla yleistyvät hiihtäjädiskurssin mukaiset kuvaukset, joissa naishiihtäjät representoidaan 

ensisijaisesti heidän urheilusuoritustensa kautta. Naishiihtäjien yksityiselämää koskevat 

kuvaukset esiintyvät aineiston teksteissä ensimmäistä kertaa näkyvästi 1970-luvun teksteissä 

ja yleistyvät loppua kohden.  

 

Viimeisimpien tekstien representoinneille on tyypillistä, että naishiihtäjät esiintyvät niissä 

useiden eri diskurssien kautta. He esiintyvät teksteissä niin hiihtäjinä, naishiihtäjinä, yksilöinä 

kuin naisinakin, mutta ennen kaikkea menestyvinä urheilijoina. Menestyvän hiihtäjän 

diskurssi nouseekin hegemoniseen asemaan aineiston loppupuolen teksteissä. Vaikka 

naishiihtäjät tuodaan viimeisimpien vuosien teksteissä vahvasti esiin urheilijoina, korostuu 

niissä edelleen myös sukupuoli. Samalla kun ulkonäköön liittyvät kuvaukset ovat kadonneet 

täysin 2000-luvun teksteihin tultaessa, ovat sukupuoleen liittyvät, urheiluun vaikuttavat 

tekijät, kuten äitiys teksteissä edelleen läsnä. Kyseisissä representoinneissa rakentuu kuva 
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uudenlaisesta tavasta olla nainen; tavasta, jossa huippu-urheilu yhdistyy saumattomasti melko 

perinteiseenkin äitiyteen. 

 

 

Glokaaliset prosessit periferiassa olevissa jalkapallomaissa: 

Suomalainen ja unkarilainen jalkapallon muutoksia 
Mihaly Szerovays, Jyväskylän yliopisto (mihaly.szerovay@jyu.fi) 

 

Esityksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä jalkapalloilusta globaalissa ja lokaalissa 

kontekstissa. Moninaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät ovat muovanneet ja 

muovaavat perifeerisiä jalkapallokulttuureita. Esityksessä tarkastellaan, miten suomalainen ja 

unkarilainen jalkapallo sijoittuu globaaliseen jalkapallojärjestelmään. Tarkemmin katsottuna 

esitys keskittyy kahteen toisiinsa liittyvään aihealueeseen: juniorijalkapallon 

organisoitumiseen sekä jalkapalloilijoiden ammattilaistumiseen. 

  

Esitys kiinnittyy kahteen näkökulmaan. Ensinnäkin tarkastelun kehystää jalkapalloilun 

kansainvälistyminen ja globalisoitumisen. Toiseksi kiinnitämme tarkastelumme 

figuraatiososiologisiin pohdintoihin. Figuraatiososiologian hengessä nähdään jalkapalloilun 

lajikulttuurin olevan jatkuvassa uudelleen muotoutumisen tilassa, johon vaikuttavat sekä 

yleinen globalisaatio että lajin sisäiset muutokset.   

 

Keskeisin tutkimusaineistomme koostuu puolistrukturoiduista suomalaisten ja unkarilaisten 

jalkapallotoimijoiden teemahaastatteluista. Haastatteluaineisto analysoitiin temaattisesti. 

Haastattelujen lisäksi olemme hyödyntäneet aineistonomaisesti myös tutkimuskirjallisuutta, 

mediamateriaalia sekä muita muutosta valaisevia dokumentteja.  

 

Erilaiset lähtökohdat ja muutosvaiheet, sekä globaaliset tekijät selittävät 

huippujalkapalloilijoiden poikkeavia asemia sekä juniorijalkapallon erilaista organisointia 

Suomessa ja Unkarissa. Voidaan todeta, että molempien maiden jalkapallo-organisaatiot ovat 

integroituneet lisääntyvässä määrin globaaliin jalkapallojärjestelmään. Kuitenkin näiden 

maiden mahdollisuus kilpailla globaalissa jalkapallomarkkinoilla vaikuttaa hyvin 

haasteelliselta. Esityksessä osoitetut muutokset sekä Suomessa että Unkarissa ovat osa 

yleisempää jalkapalloilun markkinallistumista. 

 

 

Suomalaisen jääkiekkoilun ammattilaistuminen ja kansainvälistyminen 

liikuntakulttuurin modernisoitumisen heijastajana 
Kimmo Isotalo, Itä-Suomen yliopisto (isotalokimmo@gmail.com) 

 

Jääkiekko on maamme suosituin urheilulaji. Tästä saatiin jälleen varmistus tammikuussa 

2016, kun Suomen alle 20-vuotiaat miehenalut voittivat maailmanmestaruuden Helsingissä 

pelatussa turnauksessa. Kisoissa jokainen Suomen ottelu oli loppuunmyyty, minkä lisäksi 

turnauksen finaalia seurasi parhaimmillaan televisiosta yli kaksi miljoonaa suomalaista. 

Joukkueen mestaruus oli myös seuraavan päivän suurimpien sanomalehtien pääuutinen. 

 

Jääkiekon suosittu asema on seurausta maamme yhteiskunnassa ja liikuntakulttuurissa 

tapahtuneista muutoksista. Toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut kaupungistuminen 

yhdessä hyvinvointivaltion rakentamisen kanssa loivat pohjan muuttuvalle liikunta- ja 

urheilukulttuurille. Uudessa tilanteessa joukkuelajien suosio kasvoi perinteisiä yleisurheilua, 
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hiihtoa ja painia suositummaksi. Joukkuelajeista suurimmaksi kasvoi jääkiekko jäähallien ja 

lajissa saavutetun kansainvälisen menestyksen ansiosta.  

 

Suomalaisen jääkiekkoilun kansainvälistyminen tapahtui usealla osa-alueella eri aikoina ja 

vaikutti samalla suuresti lajin ammattilaistumiseen Suomen ensimmäisenä urheilumuotona. 

Suurimmat vaikutteet ovat tulleet ulkomaalaisvalmentajilta, jotka ovat olleet säännöllisesti 

lajin kotimaisen kattojärjestön, Jääkiekkoliiton (SJL) tavoittelun kohteina. Tällaisia aikakausi 

ovat olleet 1920-, 1960- ja 1990-luvut. Viimeisimmällä aikakaudella varsinkin 

itäeurooppalaisia valmentajia palkattiin maajoukkueiden lisäksi myös SM-liigan 

päävalmentajiksi.  

 

Ensimmäisten ulkomaalaisvalmentajien aikakaudella Suomen maajoukkue saavutti myös 

ensimmäiset kansainvälisesti merkittävät voittonsa. Hyvät tulokset olivat tärkeitä 

maassamme, jonka urheilukulttuurissa on aina arvostettu menestystä otteluissa ja turnauksissa 

vieraita maita vastaan. Esimerkiksi tasaväkisesti jääkiekon kanssa suosiosta kilpaillut 

jalkapallo ei saavuttanut riittävän hyviä tuloksia omissa kansainvälissä otteluissaan ja joutui 

sen seurauksena vähitellen taantumaan jääkiekkoa pienemmäksi. 

 

Kolmas merkittävä osa-alue ovat olleet 1960-luvulta lähtien maahamme saapuneet 

ulkomaalaiset pelaajat. Näistä suurin osa on vuosikymmenestä toiseen ollut kanadalaisia, 

joilla on niin ikään ollut suuri vaikutus maamme jääkiekkoilun kehitykseen. 

Ulkomaalaispelaajien määrä kasvoi tasaisesti, kunnes Neuvostoliiton hajoaminen 1990-luvun 

alussa toi markkinoille huomattavan määrän itäeurooppalaisia ammattilaisjääkiekkoilijoita. 

Nämä nostivat maassamme pelanneiden ulkomaalaisten määrää roimasti. 

 

Neljäs huomattava osa-alue ovat ulkomailla pelanneet suomalaiset. Maamme parhaat pelaajat 

ovat 1950-luvulta lähtien pyrkineet ensisijaisesti Pohjois-Amerikan ammattilaisliigoihin ja 

näiden pelaajien lukumäärä on kasvanut vuosikymmenten ajan tasaisesti. Lisäksi huomattava 

määrä suomalaisia on myös pelannut Euroopan muissa sarjoissa, kuten Ruotsissa, Sveitsissä, 

Saksassa ja Itävallassa. Vanhan mantereen tilanne muuttui tosin merkittävästi vuonna 2008 

Itä-Eurooppaan perustetun Kontinental Hockey Leaguen (KHL) johdosta. Uudesta 

venäläisten johtamasta sarjasta tuli välittömästi eurooppalaisen jääkiekkoilun merkittävä 

tekijä huomattavan varallisuutensa ansiosta.  Nykyään KHL on NHL:ään pyrkivien pelaajien 

seuraava vaihtoehto. 

 

Kansainväliset vaikutteet ovat vuosikymmenten aikana tarjonneet suomalaiselle 

jääkiekkoilulle toimintamalleja ja esimerkkejä ammattimaisesta urheilusta. Myöskään ei pidä 

unohtaa Suomen Jääkiekkoilijat ry:n (Pelaajayhdistys) tai SJL:n edustajien työtä 

kansainvälisissä organisaatiossa, ennen kaikkea Kansainvälisessä Jääkiekkoliitossa (IIHF). 

Yhteiskunnan talouskasvun myötä kaikki edellä mainitut toimijat mahdollistivat 

jääkiekkoilun ja ennen kaikkea SM-liigan ammattilaistumisen Suomen ainoana urheilusarjana 

1990-luvun alkuvuosina. Sen jälkeen maajoukkueidemme saavuttama kansainvälinen 

menestys on ylläpitänyt ja edistänyt tuota ammattilaisuutta kasvaneiden tulojen ja 

parantuneiden peli- sekä harrastusolosuhteiden myötä. Uuden ajan urheilun 

viihteellistyminen näkyy Suomessa ehkä selkeimmin juuri jääkiekossa, jonka pelaajat ovat 

lajijulkaisujen lisäksi nykyään myös iltapäivälehtien suosiossa.  
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OSA 4: Liikunta verkossa ja ympäristössä 
 

Twiitti tutkimuskohteena? Urheilijat (media)urheilukulttuuria 

muuttamassa 
Riikka Turtiainen, Turun yliopisto (rmtur@utu.fi) 

 

Tutkin liikuntasosiologisessa tarkastelussa perinteisesti hiukan paitsioon jäänyttä 

mediaurheilua. Tutkimukseni kohteena on urheilijoiden sosiaalisen median käyttö. 

Mediaurheilukulttuurin ympärille on muodostunut omat konventionaaliset esittämis- ja 

puhetapansa, joiden kautta ylläpidetään sukupuoleen, etnisyyteen ja seksuaaliseen 

suuntautumiseen liittyviä stereotypioita. Sosiaalinen media on potentiaalinen väline vallalla 

olevista lainalaisuuksista poikkeavien, eriarvoisuutta ehkäisevien esitysten luomiseen. 

Huippu-urheilijat ovat nyky-yhteiskunnassamme esikuvina toimivia julkisuuden henkilöitä, 

joilla on halutessaan mahdollisuus avata urheilukulttuuria koskevia keskusteluja ja vaikuttaa 

seuraajiensa arvomaailmaan urheilukontekstin ulkopuolellakin. Sosiaalisen median myötä 

urheilijoilla on suorempi yhteys yleisöönsä ilman valtamedian pakollista läsnäoloa ja siten 

myös periaatteessa entistä paremmat vaikutusmahdollisuudet. Käytännössä urheilijoiden 

itseilmaisuun vaikuttavat kuitenkin myös monet urheilun taustalla toimivat tahot 

(mediayhtiöt, sponsorit, urheiluseurat, lajiliitot, kansainväliset kattojärjestöt), jotka pyrkivät 

säätelemään mediaesityksiä – ja sitä kautta itse urheilukulttuuria – erilaisten ohjeistusten ja 

sanktioiden kautta. Tästä huolimatta osa urheilijoista rikkoo sosiaalisen median sisällöissään 

urheilukulttuurin sovinnaisia käytäntöjä tavoitteenaan luoda urheilumaailmasta 

tulevaisuudessa tasa-arvoisempi, suvaitsevaisempi ja kaikille siihen osallistuville avoimempi 

toimintaympäristö.  

 

Tarkastelen esityksessäni, miten urheilijat pyrkivät rikkomaan stereotypioita nykypäivän 

urheilukulttuurissa. Keskityn VALOn teettämässä kyselyssäkin (Reilu Peili 1/2016) esiin 

nostettujen, valtamediassa vähäiselle huomiolle jäävien naisten joukkueurheilulajien 

edustajiin. Kysyn: Miten urheilijat representoivat itseään ja ympäristöään etnisyyttä, 

sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevissa sosiaalisen median sisällöissään? 

Tutkimusaineistoni koostuu kolmen kotimaassaan suositussa urheilulajissa menestyneen ja 

aktiivisesti sosiaalisessa mediassa esillä olevan naisurheilijan sosiaalisen median julkaisuista. 

Urheilijat ovat suomalainen jääkiekkoilija Noora Räty, uusiseelantilainen rugbyn pelaaja 

Portia Woodman ja ruotsalainen jalkapalloilija Nilla Fischer, joiden Twitter- ja Instagram-

päivityksiä olen analysoinut vuoden 2015 ajalta. Nämä valtamedian marginaaliin asettuvia 

joukkueurheilulajeja edustavat naisurheilijat tarjoavat omalta osaltaan uudenlaisen 

roolimallin. Heidän sosiaalisen median sisältönsä poikkeavat esitystavoiltaan 

stereotyyppisistä sukupuolinormeista ja naisurheilurepresentaatioista, joita hallitsevat hyper-

feminiinisyys ja heteronormatiiviset puhetavat. Toivon tutkimusaiheeni ruokkivan 

liikuntasosiologista mielikuvitusta tulevaisuutta ajatellen, jotta sosiaalisen median kaltaisten, 

erityisesti uusia sukupolvia koskettavien ilmiöiden merkittävyys liikunta- ja urheilukulttuurin 

kannalta tunnistettaisiin myös päätöksenteon tasolla. 
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Kohti ekologisesti kestävää liikuntakulttuuria Joensuussa ja Jyväskylässä – 

toimintatutkimuksen lähtötilanteen analyysi 
Sari Jormanainen, Jyväskylän yliopisto (sari.h.jormanainen@jyu.fi) 

 

Tutkimukseni johtoajatuksena on ekologisesti kestävän liikuntakulttuurin paikallinen 

edistäminen. Tutkimus sijoittuu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen sekä Joensuun 

ja Jyväskylän kaupunkien ympäristöpoliittisten sitoumusten konteksteihin. 

Tutkimushankkeessa selvitetään Jyväskylän ja Joensuun liikuntapalvelujen 

organisaatiotasoista sopeutumista ympäristöpoliittisiin ohjelmiin. Jyväskylässä 

ympäristötyötä on tehty systemaattisesti jo yli kymmenen vuoden ajan, kun taas Joensuussa 

kaupunginvaltuusto hyväksyi ympäristötyötä ohjaavan ilmasto-ohjelman vasta vuoden 2013 

lopussa eikä sitä ollut vielä toimeenpantu liikuntapalveluissa lainkaan. Tavoitteena on saada 

vertailutietoa kaupunkien välillä, mutta ympäristöjohtamisen erilaiset vaiheet mahdollistavat 

myös kokemusten ja hyvien toimintamallien hyödyntämisen ympäristöjohtamisen 

kehittämisessä. Tutkimukseni on osa Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksella 

tehtävää toimintatutkimuksellista hanketta, jossa tutkitaan ja kehitetään kuntien 

liikuntatointen ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ympäristöasioiden hallintaa. Kohti 

ekologisesti kestävää liikuntakulttuuria (KEKLI) -tutkimushanke on Opetus- ja 

kulttuuriministeriön rahoittama ja kestää vuoden 2017 loppuun asti. 

 

Onnistunut ympäristöjohtaminen organisaatiossa edellyttää organisaatiokulttuurin muutosta, 

jossa ympäristöystävälliset arvot, asenteet ja käytännöt omaksutaan koko organisaatiossa, 

jotta ne voidaan konkretisoida organisaation toimintaan (Stead & Stead 2009; Stone 2000; 

Howard-Grenville 2006; Linnelucke 2009; Halme & Heiskanen 2004). Organisaatiokulttuuri 

onkin nostettu systemaattisesti esille syynä, jonka vuoksi organisaatioiden muutosohjelmien 

tai hankkeiden, kuten ympäristöjärjestelmien, käytäntöön pano on epäonnistunut tai tulokset 

eivät ole olleet odotettuja (Matikainen 1999, 9). 

 

Tutkimuksen teoreettis-metodologinen viitekehys muodostuu yhteiskuntatieteellisen 

ympäristötutkimuksen ja liikuntasosiologian käsitteistöistä sekä realistisen 

toimintatutkimuksen ja arviointitutkimuksen metodologioista. Metodologia tukeutuu David 

Ballardin (2005) kuvaukseen kestävää kehitystä edistävästä toimintatutkimuksellisesta 

projektista, Pekka Kuuselan (2005) määrityksiin realistisen toimintatutkimuksen 

metodologisista säännöistä sekä metodioppaiden yleisohjeisiin toimintatutkimuksen 

etenemisestä. Toimintatutkimuksen kehittämisprosesseissa keskitytään Ballardin (2005) 

määrittämiin kestävän kehityksen edistämisen muutosprosessin keskeisiin toimenpiteisiin: 

tietoisuuden, toimijuuden ja yhteisyyden edistämiseen. 

 

Toimintatutkimuksen ensimmäisessä syklissä tarkastelu on kohdistettu henkilöstöjen ja 

lautakunnan jäsenten ympäristötietoisuuteen. Tarkoituksena on ollut muodostaa käsitys siitä, 

kuinka hyvin kohderyhmät tuntevat kaupunkien ympäristöpoliittiset linjaukset ja missä 

määrin nämä linjaukset otetaan huomioon yksiköiden työprosesseissa. Jyväskylässä on lisäksi 

arvioitu liikuntapalveluiden ympäristöohjelman vaikutusta henkilöstön työkäytäntöihin ja 

liikuntapalveluiden organisaatiokulttuuriin. Aineistonkeruu ja -analyysi ovat tuottaneet 

kehittämistoimenpiteiden suunnittelussa tarvittavan tiedon kahden organisaation erilaisista 

valmiuksista ympäristöhallinnan vahvistamiseen. Aineistonkeruumenetelminä on käytetty 

puolistrukturoitua teemahaastattelua sekä kyselylomaketta. Kysely on toteutettu osin 

sähköisesti ja osin paperikyselynä. Aineiston analyysissä on sovellettu Margrit Schreierin 

(2012) kehittämää aineistolähtöistä sisällönanalyysia.  
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Aineistosta nousi molemmissa kaupungeissa selkeitä samankaltaisuuksia ja toisaalta 

eroavaisuuksia johtuen liikuntapalvelujen erilaisista ympäristöjohtamisen lähtötilanteista. 

Jyväskylän henkilöstön vastaukset luokiteltiin ympäristöasiantuntemuksen ja työkäytäntöjen 

perusteella kolmeen luokkaan: ydinryhmään, muutoksessa mukana oleviin sekä ulkopuolisiin. 

Jyväskylässä ydinryhmään kuuluneet toimijat olivat myös liikuntapalvelujen 

ympäristöryhmän jäseniä, mutta analyysin perusteella ympäristötietoisuus ei ollut 

merkittävästi levinnyt organisaatiossa ryhmän ulkopuolelle. Joensuussa henkilöstön tietoisuus 

ilmasto-ohjelmasta rajoittui liikuntapalvelujen johtoryhmään, ja muu henkilöstö sijoittui 

luokituksessa ulkopuolisten ryhmään. Muutoksessa mukana olevien luokka puuttui 

Joensuusta vielä lähtötilanteessa kokonaan, koska ilmasto-ohjelman toimeenpanoa ei ollut 

ennen Kekli-hanketta aloitettu. 

 

Luottamushenkilöorganisaatiossa oli havaittavissa selkeitä eroja jäsenten tietoisuudessa 

ympäristöpoliittisista sitoumuksista. Tietoisuuteen vaikuttivat paitsi henkilökohtainen 

kiinnostus myös poliittinen asema (esim. valtuustojäsenyys, kokemus). Myös 

luottamushenkilöorganisaation rooli ympäristöjohtamisessa on lautakunnan jäsenille 

epäselvä, mikä omalta osaltaan vahvistaa käsitystä ympäristöjohtamisen 

virkamieskeskeisyydestä. Luottamushenkilöt kokivat myös lautakuntatyöskentelyn 

vaikuttavuuden eri tavoin sekä poliittisen asemansa että organisaatiorakenteen (erityisesti 

Joensuussa) vuoksi. 

 

10. SOSIOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN PEDAGOGIIKKA 
 

Koordinaattori: Petteri Eerola, Tampereen yliopisto (petteri.eerola@uta.fi) 

Työryhmäkuvaus: Sosiologia-lehdessä on todettu kuluvana vuonna kahteen otteeseen 

sosiologien suhtautuvan nuivasti pedagogiikkaan (Lena Näre 1/2015; Merja Kinnunen, Kirsti 

Lempiäinen ja Anu Valtonen 3/2015).  Kuten kyseisissä kirjoituksissa todettaan, sosiologian 

ja sosiologisen mielikuvituksen tulevaisuus on riippuvainen tulevista sosiologisukupolvista. 

Tämän takia on syytä pysähtyä tarkastelemaan sosiologian ja laajemmin ajateltuna 

yhteiskuntatieteiden pedagogiikkaa ja opetuskäytäntöjä. Tässä työryhmässä pohdimme 

yhdessä mitä on hyvä ja ajan haasteisiin vastaava sosiologian ja yhteiskuntatieteiden opetus. 

Kutsumme mukaan puheenvuoroja siitä mitä ja miten sosiologiassa ja laajemmin 

yhteiskuntatieteissä tulisi opettaa. Lämpimästi tervetulleita ovat sekä tutkimukseen että 

käytännön esimerkkeihin ja opetuskokeiluihin pohjautuvat esitelmät. 

Abstraktit: 

Feministisen pedagogiikan anti yhteiskuntatieteiden opettamiselle 
Hanna Ojala, Tampereen yliopisto (hanna.l.ojala@uta.fi) 

Feministisen pedagogiikan lähtökohtana on ajatus opettamisesta tietämään opettamisena ja 

opetustilanteista tietämisen prosessien avaamisena opiskelijoille. Näin ollen vallan ja vastuun 

kysymykset ovat erottamaton osa oppimis- ja opetusprosesseja koskevat ne sitten 

rakenteiden, organisaatioiden tai vuorovaikutuksen tasoja. Tietäminen on aina myös 

ruumiillinen ja emotionaalinen prosessi, eivätkä erojen hierarkioissa eri tavoin paikantuvat 

toimijat välttämättä tunnista tietoa ja sen rajoja samoin. Tämä tarjoaa feministisen 
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pedagogiikan mukaan mainion mahdollisuuden sen kysymiselle, millä tavalla tietäminen 

mahdollistaa toisella tavalla tietämisen ulossulkemisen.  

Feministisen pedagogiikan tavoitteena on haastaa sekä opettajat että opiskelijat ”siirtymään 

oman ’turvallisuusvyöhykkeensä’ rajapinnoille tunnistamaan ja laajentamaan oman 

tietämisensä rajoja”, kuten pitkän linjan feministisen pedagogiikan kehittäjä Päivi Naskali 

(2014) toteaa. ”[U]usien asioiden omaksuminen, tehokas oppiminen tai taitava opettaminen 

eivät riitä; tarvitaan pedagogiikkaa, joka aktivoi opiskelijat yhteiskunnan ja kulttuurin 

muuttamiseen ja raivaa tilaa uudenlaisen subjektiuden rakentamiseen sekä vallitsevan 

koulutuspolitiikan kritiikkiin”, Naskali jatkaa – ja yhteiskuntatieteilijät nyökyttelevät. 

Esityksessäni pohdin sitä, mikä voisi olla feministisen pedagogiikan anti yhteiskuntatieteiden 

opettamiselle sekä miten opettajat voisivat inspiroitua feministisen pedagogiikan piirissä 

kehitellyistä opetuskäytännöistä ja haastaa itseään pohtimaan opetusta suhteessa opetettavaan 

(yhteiskuntatieteelliseen tai sosiologiseen) tietoon. 

 

 

Performanssista kokemuksellisuuteen ja opetukseen 
Marko Salonen, Tampereen yliopisto (marko.salonen@uta.fi) 

 

Esityksessäni tarkastelen yhteiskuntatieteiden opettamista performatiivisena tuotoksena ja 

kokemuksellisuutena. Kyseessä on etnografinen tutkimus siitä, miten ja millaisin vaikutuksin 

kokemuksellisuutta voidaan yhdistää yhteiskuntatieteiden opetukseen. Esityksen ytimenä 

tarkastelen biletyksen sosiaalisuutta käsitelleen ”tanssivan luennon” toteuttamista Tampereen 

yliopistossa syksyllä 2015. Hyödynnän luennon järjestämisprosessin aikana kerättyä 

materiaalia, joka koostuu yliopiston hallinnon kanssa käydyistä sähköpostikeskusteluista, 

esittäjien ja opetushenkilökunnan välisistä keskusteluista, luentotallenteesta, mediakohtelusta 

ja luentopalautteesta. Performatiivinen opetus on tämän materiaalin perusteella 

poikkeuksellisen vaikuttavaa, mutta samalla järjestäjiltään uusia taitoja vaativaa. 

 

 

Arvaamattomuus pedagogiikan elementtinä 

Tiina Nikkola (tiina.nikkola@jyu.fi), 

Heidi Elmgren, (heidi.elmgren@jyu.fi); 

Jyväskylän yliopisto 

Tarkastelemme esityksessämme sitä, miten yhteiskuntatieteet ja pedagogiikka voisivat hyötyä 

toisistaan. Etsimme alojen yhteisiä rajapintoja ja kysymme, millaisia yhteisiä intressejä niiden 

erilaisista perustarkoituksista voisi löytyä. 

Yhteiskuntatieteissä on kyseenalaistettu pedagogiikan merkitystä. Toisaalta suomalaisessa 

koulussa ja ehkä laajemminkin pedagogisessa ajattelussa yhteiskuntatieteellinen näkökulma 

on ollut perinteisesti ohut, jopa olematon. Tämä näkyy esimerkiksi pedagogiikan sisällöissä, 

jotka ovat jo varhaisessa vaiheessa keskittyneet didaktiikkaan ja psykologiaan. 

Opettajankoulutuksen perustan rakentuminen näille elementeille ja yhteiskuntatieteellisen 

sisällön jääminen vähälle näkyy myös selkeästi opettajankoulutuksen työnkuvissa. Tämä 

osaltaan johtaa siihen, että esimerkiksi opetustilanteen ongelmat tulkitaan ensisijaisesti 

didaktisiksi ja/tai psykologisiksi. Tällöin myös ongelmien ratkaisut vastuullistavat 

ensisijaisesti opettajaa ja oppilasta. Tässä tarkastelutavassa osa ongelmien syistä sulkeistetaan 

ja ratkaisut voivat olla vain puolinaisia. Näennäisratkaisut synnyttävät riittämättömyyden 

tunteita ja voivat pahimmillaan lisätä esimerkiksi masentuneisuutta ja uupumisen riskiä.  
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Pedagogiikkaa voidaan tarkastella myös totutusta poikkeavalla tavalla. Jyväskylän yliopiston 

opettajankoulutuslaitoksessa on toiminut vuodesta 2003 lähtien koulutus- ja tutkimusyhteisö, 

jonka perusideoina ovat yhteisöllisen työkulttuurin kokeileminen käytännössä ja tutkiva 

asenne niin ympäröivään todellisuuteen kuin omaan toimintaan. Yhteisö syntyi yhtäältä 

tarpeesta uudistaa opettajankoulutusta ja tutkia sitä, mitä on opettajan ammatillisuus, toisaalta 

kiinnostuksesta akateemista opiskelu- ja työkulttuuria kohtaan. Koulutus rakentuu 

hypoteesien esittämisen ja niiden tutkimisen ympärille. Pysyvä, pitkäkestoinen ryhmä on 

käytännön opiskelun keskeinen elementti. 

Keskitymme edellä mainittua koulutus- ja tutkimushanketta tapausesimerkkinä käyttäen 

ryhmän hyödyntämiseen pedagogiikan ytimenä. Tarkastelemme, millaisia mahdollisuuksia 

radikaali kuuntelu ja oppimisen arvaamattomuus pedagogiikan elementteinä ryhmässä 

avaavat. 

 

Dialoginen ja aktivoiva pedagogiikka yhteiskuntatieteiden opetuksessa. 

Case: Luento-opetus 
Petteri Eerola, Tampereen yliopisto (Petteri.Eerola@staff.uta.fi) 

 

Tässä puheenvuorossa pohdin, millaisia mahdollisuuksia dialoginen ja aktivoiva 

pedagogiikka tarjoaa yhteiskuntatieteiden opetuksella. Casena käytän luento-opetusta, jolla 

on yliopistossa pitkät perinteet.  Se on säilynyt formaattina jokseenkin muuttumattomana 

vuosisatoja ja –kymmeniä, kun ympäröivä maailma on samanaikaisesti muuttunut. 

Esimerkiksi luento-opetuksen merkitys tiedonvälittäjänä on muuttunut, kun yhä laajempi 

tietomäärä on yhden klikkauksen takana kenen tahansa saatavilla. Luento-opetuksen 

pedagoginen tarkoituksenmukaisuus on myös kyseenalaistettu syyttämällä formaattia 

yksisuuntaiseksi tiedon kaatamiseksi ja voimakkaan valta-asetelman sisältäväksi 

opetusmuodoksi. Toisaalta yliopistojen taloudellisen kurjistumiskehityksen myötä houkutus 

lisätä esimerkiksi pienryhmäopetukseen nähden edullista luento-opetusta lisääntynee.  Tältä 

pohjalta kysyn, mitä olisi luento-opetus, joka on oivaltavaa, antoisaa ja pedagogisesti 

perusteltua? Kuinka luennot voisivat  yksisuuntaisen tiedonsiirron sijaan kannustaa 

opiskelijoita keskustelemaan ja luomaan itse uutta tietoa opiskeltavasta asiasta? Millaisia 

yhteisöllisiä oppimismenetelmiä yhteiskuntatieteelliseen luento-opetukseen voisi integroida? 

Pohjaan esitelmäni pedagogiseen itsereflektioon jonka kohdistan Tampereen yliopistossa 

syksyllä 2015 pitämääni luentosarjaan Kehitys, kasvatus ja elämänkulku. 

 

11. ASUMINEN JA KAUPUNKI 

Koordinaattorit: Lotta Junnilainen, Helsingin yliopisto (lotta.junnilainen@helsinki.fi); 

Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto (teemu.t.kemppainen@helsinki.fi); Hanna Kettunen, 

Turun yliopisto (hanna.kettunen@utu.fi); Hannu Ruonavaara, Turun yliopisto 

(hanruona@utu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Työryhmä keskittyy asumisen ja kaupungin sosiaalitieteelliseen 

tutkimukseen. Sosiologipäivillä Rovaniemellä vuonna 2014 työryhmät toimivat erillään, 

mutta nyt esitykset on päätetty koota samaan työryhmään aihepiirien lähekkäisyyden vuoksi. 

Aihepiirit leikkaavat toisiaan, mutta vain osittain: kaupunkiin liittyy paljon muutakin kuin 
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asumista, kuten kanssakäyminen julkisessa tilassa, ja toisaalta myös maaseudulla asutaan – 

ainakin vielä. 

Sosiologipäivien teema – sosiologisen mielikuvituksen tulevaisuus – sopii asumisen ja 

kaupunkien tutkimukseen täydellisesti. Molemmat viittaavat kokemusmaailman ja 

elämänkulun kontekstuaaliseen luonteeseen. Mitä ehtoja ja mahdollisuuksia kaupunki ja 

kaupungistuminen asettavat myöhäismodernille elämälle ja asumiselle? Mitä suuntia ja 

näkymiä on havaittavissa ja kuviteltavissa? Mitä vaikutusmahdollisuuksia niiden suhteen 

todella on? 

Työryhmän tavoitteena on koota yhteen asumisen ja kaupungin tutkimuksesta kiinnostuneita 

tutkijoita pohtimaan tuoreista näkökulmista näiden tutkimusalueiden rajapintoja ja 

tarkastelemaan niiden mahdollisuuksia ymmärtää kiihtyvässä vauhdissa muuttuvaa 

yhteiskuntaa. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki esitykset, jotka käsittelevät 

sosiaalitieteellisestä näkökulmasta asumisen tai kaupungin tematiikkaa. 

Abstraktit: 

Erilaisuusindeksi segregaation mittarina – 

esimerkkejä Suomen kaupunkiseutujen aineistosta 
Jukka Hirvonen, Aalto-yliopisto (jukka.hirvonen@aalto.fi) 

 

Asumisen alueellinen segregaatio eli väestöryhmien eriytyminen on moniulotteinen ja 

monitasoinen ilmiö. Voidaan puhua etnisestä, sosioekonomisesta ja 

elämänvaihesegregaatiosta. Segregaation voimakkuutta voidaan tutkia ja mitata monella eri 

tavalla ja aluetasolla. Aluetaso saattaa vaihdella hienojakoisesta (kortteli) suurpiirteiseen 

(kunta). Tarkasteluyksiköt voivat olla hallinnollisia/tilastollisia alueita tai GIS-analyysin 

ruutuja. Segregaation voimakkuus ja sen muutos näyttäytyy useinkin erilaisena riippuen 

tarkastelutasosta. 

 

Segregaation mittaamiseen on kehitetty erilaisia indeksejä. Tässä esityksessä otetaan 

tarkasteluun melko yleisesti käytetty erilaisuusindeksi (dissimilarity index), jonka 

käyttökelpoisuutta tutkitaan Suomen kaupunkiseutujen etnisen segregaation mittaamisen 

kannalta. Indeksin arvo lasketaan osa-alueittaisista väestötiedoista ja sen arvoon vaikuttaa 

aluejaon hienojakoisuus. Tiheämpi jaotus näyttää pienemmätkin keskittymät ja nostaa arvoa, 

kun taas karkeammalla jaolla indeksin arvo voi teoriassa laskea paljonkin. Indeksin arvoon 

vaikuttaa myös tarkastelualueen laajuus (suppea ydinkaupunki vs. laaja kaupunkiseutu). 

 

Esityksessä on teemana se, kuinka nämä valinnat vaikuttavat indeksin arvoihin käytännössä, 

todellisessa aineistossa? Millä tavoin indeksin perusteella saatu kuva kaupunkien etnisen 

segregaation jyrkkyydestä muuttuu riippuen siitä, mitä osa-aluetasoa käytetään ja kuinka 

laajaa aluetta tarkastellaan? Esityksessä tuodaan esiin myös muita indeksin 

käyttökelpoisuuteen vaikuttavia tietopohjan ominaisuuksia. 

 

Tulosten mukaan tarkasteltaessa kaikkien vieraskielisten eriytymistä kantaväestöstä isoissa 

kaupungeissa indeksin arvo laski 2–9 prosenttiyksikköä, kun siirryttiin astetta ylemmälle 

aluetasolle. Indeksin arvon muutos oli samaa luokkaa, kun tutkittiin yksittäisten 

äidinkieliryhmien eriytymistä Helsingissä ja Turussa kahdella aluetasolla. Kieliryhmien 

järjestys segregaation jyrkkyyden suhteen oli kuitenkin suunnilleen sama kummallakin 

aluetasolla. Kokonaisten kaupunkiseutujen tarkastelussa indeksi sai lähes aina korkeamman 
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arvon kuin rajoituttaessa ydinkaupunkeihin. Kaupunkien järjestys segregaation 

voimakkuuden suhteen ei kuitenkaan juuri muuttunut, tarkasteltiinpa sitten ydinaluetta tai 

koko seutua. 

 

Alustavia johtopäätöksiä: Jos indeksin arvoja lasketaan usealla eri aluetasolla, kaupunkien 

etnisen segregaation asteesta saadaan monipuolisempi kuva ja kaupunkien vertailu 

luotettavammaksi. Kaupunkeja tai seutuja verrattaessa tulisi pyrkiä toisiaan vastaaviin 

rajauksiin, joko niin että verrataan ydinkaupunkeja keskenään tai laajempia seutuja 

keskenään. 

 

 

Miten mitata sosiaalista sekoittamista ja paikallista kiinnittymistä 
Jutta Juvenius, Helsingin yliopisto (jutta.juvenius@helsinki.fi) 

 

Sosiaalinen sekoittaminen ja paikallinen kiinnittyminen ovat klassisia kaupunkisosiologian 

tutkimusaiheita. Esitykseni liittyy valmisteilla olevaan sekataloja ja niiden tuottamaa 

elinympäristöä käsittelevään väitöskirjatyöhöni ja sen kvantitatiivisen osuuden survey-

aineiston keräämiseen. Tuossa osiossa tarkoituksenani on tarkastella, 1) miten sekatalojen eri 

ryhmien asukkaat eroavat toisistaan erilaisilla tekijöillä mitattuna 2) ja miten asukkaat ovat 

asettuneet taloihin. Kvalitatiivisen osion fokuksena on asukkaiden sosiaaliset suhteet sekä 

talojen asukastoiminta. Sekatalo tarkoittaa sitä, että samassa rappukäytävässä on sekoitettu 

sekä vuokra- että omistusasuntoja. Sekatalomallia käyttäen on toistaiseksi rakennettu vain 

pieni kokeiluluonteinen talorypäs Helsingin Ruoholahteen, mutta kaupunki pohtii mallin 

laajentamista osana tulevaa asumisen- ja maankäytön strategiaansa. 

 

Hallintamuodoittaisten asukasryhmien välisiä eroja on tarkoitus tarkastella paitsi 

sosioekonomisia eroja hahmottaen, mutta myös muihin tekijöihin pohjaten. Tämä osion 

tarkoituksena on toimia toisaalta peilinä tuleville artikkeleille, mutta tarkastella myös 

sekatalomallin kykyä saattaa eri taustoista tulevat ihmiset yhteen. Sosiaalinen sekoittaminen 

perustuu olettamukselle, että erilaisista taustoista tulevat ihmiset hakeutuvat erityyppisiin 

asuntoihin, mutta oletuksen toteutumista ei ole juurikaan tutkittu aiemmin. Kiinnostava 

kysymys on, mitkä tekijät ovat jollain tapaa sellaisia asukkuutta tai paikallisyhteisöön 

kuulumista määrittäviä piirteitä, että niihin tulisi kiinnittää huomiota. Surveyn ansiosta on 

mahdollista päästä käsiksi myös tavanomaisen rekisteritiedon ulottumattomissa oleviin 

tekijöihin, kuten esimerkiksi koettuun hyvinvointiin. 

 

Toinen tarkastelun kohde – paikallinen kiinnittyminen – on vielä edellistä monitasoisempi 

kysymys. Tähän liittyy muun muassa keskustelut siitä, miten tilasta tehdään paikka ja miten 

paikkaan kiinnittäydytään. Nämä ovat kumpikin oletettavasti asumisviihtyvyyteen vaikuttavia 

seikkoja. Aiempi tutkimus on kuitenkin osoittanut, että sekoitetuissa asuinympäristöissä 

asuvien orientaatio jaettua tilaa kohtaan vaihtelee asunnon hallintamuodon mukaan, mikä on 

tuottanut ongelmia rinnakkaiselon sujuvuudelle. Toisaalta taas erityistiheästi toteutettu 

sekoittaminen voi ehkäistä eroavista orientaatioista kumpuavia ongelmia. Esityksessäni 

pohdin, miten näitä kahta seikkaa – asukasryhmittäisiä eroja sekä paikallista kiinnittymistä – 

tulisi operationalisoida mahdollisimman rikkaan ja kuvaavan aineiston saamiseksi. 
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Tieteen popularisointia naapuruustutkimuksen näkökulmasta – 

mahdollisuuksia ja haasteita 
Carita Lockmer, Turun yliopisto (ccrant@utu.fi) 

 

Harva asumiseen liittyvä asia on niin lähellä ihmisten jokapäiväistä arkea kuin 

naapuruussuhteet: jopa täällä harvaan asutussa Suomessa jokaisella on naapureita, olivatpa he 

sitten aivan lähellä ohuen seinän takana tai kaukana kilometrien päässä. Voidaan myös 

väittää, että useimmilla on naapureistaan tarina tai pari kerrottavanaan – joko positiivisessa 

tai negatiivisessa mielessä. 

 

Naapuruutta ja sen eri puolia on tarkasteltu paitsi arkikeskustelussa ja mediassa, myös 

sosiaalitieteiden kentällä jo vuosikymmenien ajan. Monialaista ja -äänistä 

naapuruustutkimusta on varsinkin vertaisarvioituina artikkeleina tarjolla akateemisesti 

suuntautuneille yhä enenevässä määrin, mutta yleistajuista, suomeksi kirjoitettua kirjallisuutta 

naapuruudesta saa Suomessa yhä hakea. Tutkimusryhmämme tavoitteena on parantaa 

tilannetta kirjoittamalla naapuruudesta yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen nojaava, mutta 

kuitenkin helppolukuinen, monipuolinen ja monenlaisia lukijoita kiinnostava käytännön 

tietoteos. 

 

Kaikessa tieteen popularisoinnissa on kuitenkin kiinnostavien mahdollisuuksien lisäksi myös 

erilaisia haasteita. Meidän hankkeemme haasteisiin kuuluu mm. oikeanlaisen tyylin 

löytäminen. Mihin kohtaan tieteellisen kirjoittamisen ja vapaamman, selkokielisen ja luovan 

ilmaisun asteikkoa vedetään raja? Kuinka sovittaa yhteen työryhmän jäsenten erilaiset 

kirjoitustyylit?  Haasteena voidaan myös nähdä teoksen markkinointi: kuinka – ja millaisilla 

foorumeilla – mainostaa kirjaa niin, että mahdollisimman moni siitä potentiaalisesti hyötyä 

(tai hupia) saava lukija löytäisi sen ja ottaisi omakseen? Näitä ja muita kysymyksiä tullaan 

käsittelemään työryhmäesityksessäni. 

 

 

Millaisia vuokrien sääntelyn järjestelmiä Euroopassa on? 
Hanna Kettunen, Turun yliopisto (hanna.kettunen@utu.fi) 

 

Hyvinvointiyhteiskuntakeskustelussa Suomi on usein liitetty osaksi pohjoismaista perinnettä, 

jossa valtiolla on merkittävä rooli kansalaisten hyvinvoinnin mahdollistajana. Myös 

kohtuuhintaisen asumisen tarjonnan velvoite on nähty olevan valtion ja kuntien vastuulla. 

Kohtuuhintainen asuminen onkin muodostunut synonyymiksi valtion tukemalle vuokra-

asuntotuotannolle.  Valtion tukeman asuntotuotannon on katsottu vaikuttavan vuokrien 

hintoihin positiivisesti lisäämällä tarjontaa ja sitä kautta alentamalla vuokria. Viime vuosina 

ARA-järjestelmä on kuitenkin menettänyt suosiotaan yleishyödyllisten rakennuttajien 

piirissä.  

 

Suomalaisessa asuntopoliittisessa keskustelussa ei viimeiseen 20 vuoteen ole juuri pohdittu 

valtion mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan yksityisten vuokramarkkinoiden hintatasoon. 

Suomessa yksityisten vuokramarkkinoiden vuokria säänneltiin eri tavoin 1990-luvulle asti, 

mutta järjestelmä purettiin ja sen jälkeen unohdettiin. Myös monissa Euroopan maissa kehitys 

on ollut kohti vapaita yksityisiä vuokramarkkinoita. Kuitenkin sääntelyn täydellinen 

purkaminen on eurooppalaisessa kontekstissa harvinaista, sillä monissa maissa 

vuokramarkkinoita säännellään edelleen. Pyrin tarkastelemaan Eurooppalaisten 

hyvinvointivaltioregiimien kautta eri maiden asuntopoliittisia toimenpiteitä yksityisellä 

vuokra-asuntosektorilla. Vuokrien sääntelyn tapoja on monia aina vuokratason 
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jäädyttämisestä vapaasti sovittujen vuokrien korotusten ylärajan rajoittamiseen. Suomen 

kaltaiset vapaat vuokramarkkinat ovat melko poikkeuksellisia Euroopassa. 

 

 

Muistakaa, että te ette omista kotianne!  

Kollektiiviset stigman käsittelyn strategiat kahdessa vuokratalovaltaisessa 

lähiössä 
Lotta Junnilainen, Helsingin yliopisto (lotta.junnilainen@helsinki.fi) 

 

Suomalaisessa omistusasujien yhteiskunnassa vuokratalovaltaisilla alueilla on usein huono 

maine. Erityisesti osa alueista on niiden alkuajoista asti edustanut ”roskasakin” ja 

”sosiaalipummien” – lähes moraalisen alaluokan asuinpaikkoja. Tällaisilla alueilla ihmiset 

joutuvat käsittelemään asuinpaikkaan kohdistuvaa stigmaa, vaikka itse viihtyisivät alueella, 

eivätkä tunnistaisi kotikulmiaan siitä kuvasta, jota julkisessa keskustelussa maalataan. 

Esityksessäni tarkastelen, miten asukkaat kahdella eri alueella vastaanottavat, käsittelevät ja 

purkavat alueeseen (ja sen asukkaisiin) kohdistuvaa stigmaa, ja millaisia ovat eri 

strategioiden vaikutukset alueen sosiaaliseen identiteettiin. 

 

Esitys perustuu vuosia kestäneeseen etnografiseen tutkimukseen kahdella 

vuokratalovaltaisella alueella. Esityksessä vertaan kahden eri alueen asukastilaisuuksissa 

tapahtuvaa vuorovaikutusta ja esitän, että asukkaiden välittömät reaktiot ulkopuolisten heihin 

kohdistamaan väheksyntään, ennakkoluuloihin ja ulossulkemiseen ovat hyvin samanlaisia. 

Tällaiset suorat vastaukset stigmaan eivät kuitenkaan kerro vielä mitään siitä, miten asukkaat 

yhdessä työstävät ja tulkitsevat tilaisuuksia etu- ja jälkikäteen sekä jokapäiväisessä 

elämässään. Esityksessäni pyrin osoittamaan, miten eri alueilla ihmiset tulkitsevat 

samanlaisia tilanteita eri tavalla, ja millaiset asiat erilaisten tulkintakehysten syntyyn ovat 

vaikuttaneet. Erilaisilla alueilla stigman sosiaalinen kantaminen on erilaista. 

 

 

Asukkaiden toiminnalliset tarpeet ja elämäntyyliset arvostukset 

asumispreferenssitutkimuksen haasteena 
Risto Haverinen, Turun yliopisto (risto.haverinen@utu.fi) 

 

Kotitalouksia on asumisen tutkimuksessakin usein tarkasteltu lähinnä olemassa olevaan 

asuntotarjontaan ulkoisesti reagoivina toimijoina; David Claphamin (2005) sanoin tutkimus 

on tavallisesti ”pysähtynyt ulko-ovelle”. Kotitalouksien sisäinen dynamiikka, ja miten 

erilaiset yksilöt ja kotitaloudet käytännössä muodostavat käsityksiään asumisratkaisuista 

toiminnan ja tekemisen kautta, on yhä jäänyt vähälle huomiolle. Sinänsä runsasta 

asumispreferenssitutkimusta puolestaan voidaan kritisoida karkeista jaotteluista ja käsitteistä, 

joissa asumiskokemus ehkä yrityksistä huolimatta rajautuu helposti yksinkertaisiin 

perusjakoihin kuten talotyyppiin tai asunnon hallintaperusteisiin. Nykytilassa ja tarjolla 

olevissa asuntoratkaisuissa toteuttamatta jäävät asumisen ideaalit on syytä ottaa tarkemman 

analyysin kohteeksi. Toisin sanoen on mentävä ”sisään ulko-ovesta”. Asunnoilla on 

käyttöarvojen lisäksi myös symbolisia ja sosiaalisia arvoja ja merkityksiä, jotka liittyvät 

ihmisten erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin ja elämäntyyleihin.  

 

Problematisoin asumispreferenssitutkimusta uuden ”Reframing City Districts” –

tutkimushankkeen näkökulmasta. Tavoitteenamme on a) tunnistaa yksilöiden ja 

kotitalouksien asumiseen liittyviä toiminnallisia tarpeita ja elämäntyylisiä arvostuksia ja b) 
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havainnollistaa niiden perusteella asumiskokemukseen vaikuttavia tekijöitä asunnossa ja sen 

lähiympäristössä. Aikaisemmalle asumispreferenssitutkimukselle tyypillisten käsitteiden ja 

peruskategorioiden haastamiseksi kaivataan lisää informaatiota asukkailta, miten he 

asuntojaan ja kotejaan käyttävät, ja millaisia tarpeita silloin täytetään. Entä millaisia 

vaihtoehtoja asukkaat hahmottavat ja haluavat, ja mikä niiden suhde on esimerkiksi erilaisiin 

elämäntyyleihin ja elämäntilanteisiin? Uusi ymmärrys usein ristiriitaistenkin 

asumispreferenssien hyödyntämisestä ja soveltamisesta on tarpeen erityisesti tiivistyvillä 

kaupunkialueilla.  

 

 

Koti, koulu ja kaupunki: perheet ja sosiaalinen kouluvalintatila 
Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto (sonja.kosunen@helsinki.fi) 

 

Tässä esityksessä esitellään perheen suhdetta kouluun kaupunkiympäristössä. Tutkimuksessa 

on tarkasteltu 96 espoolaisperheen puolistrukturoidun teemahaastattelun kautta sitä, millaisia 

mahdollisuuksia, reunaehtoja ja rajoitteita kaupunkiympäristö tuottaa perheiden 

kouluvalinnoille. Aiemmassa tutkimuksessa (Taylor 2002; Seppänen 2006) on tarkasteltu 

kouluja kaupunkiympäristöissä ja samalla sitä kilpailun tilaa, joka perheille aukeaa kouluja 

valitessa. Sosiaalisen kouluvalintatilan käsitettä (Kosunen 2016) on kehitelty kuvaamaan sitä, 

miten kodin ja koulun sijainti kaupungissa, julkisen tilan fyysiset ja sosiaaliset piirteet sekä 

koulutuksen hallinta yhdessä perheen pääomien ja koulujen symbolisten hierarkioiden kanssa 

muodostavat kokonaisuuden, jossa perheet valitsevan lapsensa koulun. Teoreettisesti esitys 

nojaa vahvasti Bourdieun käsitteelliseen viitekehykseen (Bourdieu 1980; 1984; 1985; 1989) 

ja käsittelee myös sitä, miten perheen pääomat ja niiden mobilisoitavissa olevat kombinaatiot 

vaikuttavat lasten kouluvalintoihin suomalaiskaupungeissa. Pääomien kasautumisen 

vaikutukset valinnan onnistumisessa ovat ilmeisiä. 

 

 

Missä on Kallion gentrifikaatio? 
Aleksi Karhula, Turun yliopisto (aleksi.karhula@utu.fi) 

 

Gentrifikaatiolla viitataan vanhojen työväenalueiden keskiluokkaistumiseen. Artikkelissa 

tarkastellaan kansainvälisessä ja suomalaisessa keskustelussa esiin nostettuja gentrifikaation 

ilmenemismuotoja Helsingin Kalliossa tilastollisia ja laadullisia aineistoja käyttäen. Osin 

Kalliossa on havaittavissa gentrifikaatioon liittyviä piirteitä (asuntojen hintojen nousu ja 

katukuvan muutokset), mutta osin muutosta ei ole nähtävissä lainkaan tai muutokset ovat 

vähäisiä (väestön koulutus-, tulo- ja ikäjakaumat). Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että uusi 

kalliolaisten sukupolvi erottuu jollain tavalla vanhasta ja erityisen mielenkiintoiseksi tämän 

muutoksen tekee sen näkymättömyys monissa tilastollisissa mittareissa. 

   

 

Sosiologinen mielikuvitus ja yhteiskuntateoreettinen tilatutkimus 
Aleksi Lohtaja, Jyväskylän yliopisto (aleksi.o.lohtaja@student.jyu.fi) 

 

Kaupunki- ja asuntopolitiikan tutkimusta on usein syytetty liian teknisestä näkökulmasta, 

joka ei tunnista riittävästi sen laajempia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi 

asuntopolitiikan tutkija Jim Kemeny on teoksessaan Housing and Social Theory (1992) 

vaatinut kattavampaa sosiologisen mielikuvituksen hyödyntämistä kaupunkeja ja asumista 

käsittelevässä tutkimuksessa. 
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Myös David Harvey korosti jo vuonna 1973 teoksessaan Social Justice and the City, että 

myös itse kaupunkisosiologiaa leimaa eräänlainen tilallisen mielikuvituksen puute. Harveyn 

kritiikki kohdistui erityisesti Chicagon sosiologisen koulukunnan metodologiseen 

painotukseen, jossa Harveyn mukaan asunto- ja kaupunkipolitiikkaan liittyvät poliittiset 

ulottuvuudet jätetään huomioimatta. Tämän tilalle Harvey on vaatinut 

yhteiskuntateoreettisesti orientoitunutta maantieteellistä mielikuvitusta. 

 

Mikä on tällaisen Harveyn vaatiman tilallisen mielikuvituksen asema nykyisessä 

kaupunkisosiologiassa? Vaikka se on edelleen marginaalisessa asemassa suhteessa 

empiiriseen kaupunkitutkimukseen, niin Harveyn ajatteluun on myös alettu palaamaan 

kasvavissa määrin subprime-kriisin jälkeisessä asuntopolitiikassa. Samalla myös Harveyn 

teoreettisena taustavaikuttajana toimineen Henri Lefebvren merkitystä on pyritty arvioimaan 

uudelleen. 

 

Tarkastelen esitelmässäni Harveyn ja Lefebvren nykyistä relevanssia kaupunkitutkimuksessa. 

Olemmeko jossain määrin palanneet Harveyn vaatimaan yhteiskuntateoreettisesti 

orientoituneeseen maantieteelliseen mielikuvitukseen? Miltä Lefebvren teoria tilan 

sosiaalisesta tuottamisesta näyttäytyy neljäkymmentä vuotta ilmestymistään myöhemmin? 

Entä miten Harveyn ja Lefebvren tilallisen mielikuvituksen rajoittuneisuuteen (esimerkiksi 

sukupuoli, ikä ja etninen tausta) tulisi suhtautua? 

 

 

Sosiaalinen disorganisaatio: teoreettisia ja empiirisiä havaintoja 
Teemu Kemppainen, Helsingin yliopisto (teemu.t.kemppainen@helsinki.fi) 

 

Sosiaalisen disorganisaation teoria on yksi kaupunkisosiologian vakiintuneimpia käsitteellisiä 

lähestymistapoja. Sitä on vuosikymmenien saatossa sovellettu eurooppalaisessakin 

empiirisessä tutkimuksessa, mutta myös kritisoitu ja uudistettu. Esityksessäni tarkastelen 

teorian soveltamisen mahdollisuuksia suomalaisen myöhäismodernin yhteiskunnan 

sosiologisessa analyysissä. Empiirisissä esimerkeissä valotan suomalaisten lähiöiden 

sosiaalisen elämän nykytilaa disorganisaatioteorian muodostamaa taustaa vasten.  

 

Keskityn empiirisessa osiossa erityisesti sosiaalisen järjestyksen tematiikkaan, koska 

olemassaolevan tutkimusnäytön mukaan se on keskeisessä asemassa koetun hyvinvoinnin ja 

muuttoliikkeen kannalta. Vertaan ensiksi Helsingin seudun lähiöitä pientalo-alueisiin sekä 

muihin urbaaneihin naapurustoihin, ja kysyn, miltä lähiöiden sosiaalinen järjestys näyttää 

tässä kolmikossa. Missä määrin sosio-ekonominen huono-osaisuus selittää havaittuja eroja? 

Toiseksi tutkin 71 lähiön aineistolla, miten suomalaiset lähiöt eroavat toisistaan tässä 

mielessä: mikä rooli fyysisellä ympäristöllä, sosio-ekonomisella rakenteella, 

naapurustovuorovaikutuksella ja normatiivisella regulaatiolla on sosiaalisen järjestyksen 

ylläpidossa? 

 

12. TAIDE- JA KULTTUURISOSIOLOGIA 

Koordinaattorit: Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö 

(sari.karttunen@cupore.fi); Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto (pauli.rautiainen@uta.fi); 

Sakarias Sokka, Jyväskylän yliopisto (sakarias.sokka@jyu.fi) 



 
64 

Työryhmäkuvaus: Taidesosiologia tutkii taidetta ja kulttuurisosiologia kulttuuria 

sosiologisten käsitteiden avulla. Tarkastelun kohteina ovat taiteen ja kulttuurin eri muodot 

sekä kaikki se toiminta, joka tekee taiteen ja kulttuurin mahdolliseksi yhteiskunnassa. 

Työryhmässä tarkastellaan sosiologisen mielikuvituksen avulla kulttuuri-ilmiöitä, taide- ja 

kulttuuri-instituutioita sekä taidemaailmaa. Esitykset voivat käsitellä vaikkapa kulttuuria 

toimintamahdollisuuksien kehystäjänä, taiteen ja kulttuurin käsittämistä nyky-yhteiskunnassa, 

kulttuurista kehitystä ja sen suuntia, taide- ja kulttuurialojen toimintaedellytyksiä, 

instituutioita uusien ilmiöiden mahdollistajina ja rajoittajina tai aikamme julkisuuksia 

kulttuuriymmärryksen tuottajina. Esitykset voivat keskittyä myös taide- ja 

kulttuurisosiologian oman aseman ja kehitystilan tarkasteluun tai taide- ja 

kulttuurisosiologian teoriaan ja teoreetikoihin. 

Abstraktit: 

Kulttuuripolitiikan ja taidepuheen nationalismi(t), kansallisen katseen 

rajat?  
Olli Jakonen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (olli.jakonen@cupore.fi) 

 

Kulttuuripolitiikan, nationalismin ja kansallisen identiteetin kytkökset ovat olleet 

historiallisesti tiiviitä. Kulttuuripolitiikan tutkimuksessa (muun muassa ns. pitkien linjojen 

mukaisessa jaottelussa) on vakiintunut käsitys, että Suomessa valtiollinen taide- ja 

kulttuuripolitiikka toimi toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin asti kansakunnan 

rakentamisen välineenä. Taiteen julkista tukea on perusteltu yhteiskuntapoliittisin 

argumentein, joissa kansallinen identiteetti on ollut yksi ulottuvuus. Kansallisen kulttuurin 

käsite on ollut keskeinen kamppailun kohde. 

 

Kansallisvaltiollinen logiikka ei ole kadonnut globalisaation myötä. Se ilmenee arkisina 

selviöinä, jotka koskevat sitä, miten maailma rakentuu ja toimii. Globaali talouskilpailu on 

luonut edellytyksiä kulttuuripolitiikan(kin) nationalismille. Kulttuuripolitiikan 

markkinaistumisvaihe 1990-luvulla ei ole toteutunut ilman nationalismia. Arkipäiväinen 

nationalismi luo edellytyksiä täyttää globaalin kapitalismin asettamia järjestelmätason 

pakkoja. Globaalin talouden rakenteelliset pakot välittyvät kansallisiksi ”haasteiksi” 

(kilpailuun vastaaminen) tai jopa yksilötason ”ongelmiksi” (esim. osaamisen ja luovuuden 

lisääminen). Luovan talouden diskurssi on kytkenyt taidetta ja kulttuuria yleiseen 

kansalliseen innovaatiopolitiikkaan. Kulttuuriyrittäjien ja kuraattorien odotetaan luovan 

kansallisia menestystarinoita. Myös instrumentalistisen poliittis-hallinnollisen ohjauksen 

lisääntymisen trendi taidejärjestelmässä on ohjannut määrärahoja instrumentalistis-

nationalistisille tavoitteille, kuten kulttuuriviennille 2000-luvun puolivälin jälkeen. Toiminta 

voi suuntautua globaalisti, mutta rahoitus yhä usein kansallista. 

 

Kulttuuripolitiikkaa voidaan tutkia esimerkiksi diskurssina, prosessina tai käytäntönä. 

Esityksessäni tarkastelen nationalismi(e)n erilaisia diskursiivisia paradigmoja ja käyttötapoja. 

Esitän, miten kulttuuripolitiikalla luodaan, ylläpidetään (ja haastetaan) implisiittisesti ja 

eksplisiittisesti erilaisia nationalismin paradigmoja. Esimerkkiaineistonani käytän 

suomalaisten eduskuntapuolueiden ohjelmien kulttuuripuhuntaa 2000-luvulta. Sivuan myös 

eduskuntavaalien 2015 ohjelmia. Nationalismi ilmenee puolueilla punavihreänä 

hyvinvointivaltion puolustamisena, uusliberaalina menestyjäkeskeisenä globaalistamisena ja 

toisaalta perussuomalaisena uusnationalismina.  Pääasiallinen tarkoitus on siirtää katse 

tuleviin tutkimusaiheisiin: Mitä on 2010-luvun kansallinen kulttuuri? Nationalismi on ottanut 

uusia muotoja ja vaikuttaa edelleen vahvana kulttuurin voimavarana ja rajoitteena. Kuinka 
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kansalliset kysymykset kytkeytyvät taiteen ohjaukseen ja rahoitukseen? Kuinka 

kulttuuripolitiikassa ja taidejärjestelmässä ilmenevät kansalliset narratiivit sekä kilpailun ja 

kilpailukyvyn ympärille rakentuva sosiaalidarwinistinen ongelmanasettelu? 

 

 

Luovasta taloudesta hyvinvointipuheeseen – taideinstituutio ja ”mobiili 

käänne”  
Tarja Rautiainen-Keskustalo, Tampereen yliopisto (tarja.rautiainen@uta.fi) 

 

Vielä 2000-luvun alussa kulttuuria ja taidetta koskevaa julkista puhetta leimasi luovaan 

talouteen, kulttuurivientiin ja brändäämiseen liittyvät teemat. 2010-luvulla etualalle on 

noussut säästöpuhe sekä kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vaatimus. 

Kulttuuria ei enää hahmoteta yleisinhimillisten arvojen sfääriksi samalla tavalla kuin ennen ja 

taiteen institutionaaliset rakenteet ovat paineen alla. Vallalla on hajaannus ja hämmennys: 

miten taiteellista toimintaa voidaan perustella projektiyhteiskunnassa. 

 

Pohdin esityksessäni tämän käsitteellisen muutoksen seurauksia: mitä taiteen 

institutionaalisille rakenteille ja käytänteille on tapahtunut: mitä autonomia-käsityksistä ja 

taitelijamyytistä on jäljellä silloin kun puhutaan esimerkiksi taiteen hyvinvointivaikutuksista. 

Keskeinen teesini on se, että historialliset taideinstituution piirteet eivät ole kokonaan 

kadonneet, vaan ne nousevat esiin tarkasteltaessa toimintakäytänteitä, esimerkiksi tilanteita, 

jossa hoivan ja kulttuurin instituutiot kohtaavat. Analysoin esityksessäni miten taiteeseen 

liittyvät vakiintuneet ja kulttuuriseen moderniin sidoksissa olevat merkitykset, arvot ja 

toimintakäytänteet muokkautuvat, pitävät pintansa ja löytävät uusia liittoumia näissä 

kohtaamisissa. Analyysini pyrkii siis valottamaan, sitä ristiriitaa ja kitkaa, joka syntyy kun 

kulttuurista ja taiteesta neuvotellaan mobiilin käänteen (Urry 2007) jälkeen. 

 

 

Suomalaisuus muuttuu – muuttuuko kirjallisuus?  
Katri Talaskivi, Jyväskylän yliopisto (katri@talaskivi.net) 

 

Suomen väestöpohja on muuttunut viimeisten runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana 

nopeasti: kun Suomessa 1980-luvun lopussa asui noin 25000 äidinkielenään jotakin muuta 

kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvaa henkilöä, vuoden 2014 maaliskuussa heidän 

määränsä lähestyi jo 300 000:a ja oli ylittänyt ruotsia äidinkielenään puhuvien määrän. Myös 

kirjallisuuden kentällä väestöpohjan muutos on alkanut näkyä viime vuosina ainakin siinä, 

että Suomessa julkaisseiden kirjailijoiden äidinkielten kirjo on monipuolistunut ja 

äidinkieleltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä kirjailijoita on päätynyt myös 

merkittävimpien kansallisten kirjallisuuspalkintojen ehdokaslistoille. Arvostetuin 

muunkielisen kirjailijan vastaanottama huomionosoitus lienee toistaiseksi ollut tamperelaisen, 

arabiaksi kirjoittavan Hassan Blasimin vuonna 2015 saama Suomi-palkinto. Vaikka 

muunkielisten kirjailijoiden näkyvyys kirjallisuuden kentällä on lisääntynyt, alan 

keskeisimmät ammattijärjestöt Kirjailijaliitto ja Finlands Svenska Författareförening sulkevat 

edelleen ulkopuolelleen kirjailijat, jotka eivät ole julkaisseet kaunokirjallisuutta suomeksi tai 

ruotsiksi.  

 

Kirjailijaliittojen kirjoituskielen merkitystä korostava asenne ilmentää Yasemine Yildizin 

yksikielisyysparadigmaksi nimittämää ajattelutapaa, joka on vasta 1700-luvun tuote. 

Aiemmin oli ollut tavallista, että kirjoitustaitoisilla henkilöillä oli erikseen ensimmäinen 
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puhuttu kieli ja ensimmäinen kirjoitettu kieli, joista jälkimmäinen määräytyi hyvin 

käytännöllisten syiden perusteella. Usein se oli henkilön ammattialan valtakieli eikä se ollut 

välttämättä mitenkään sidoksissa kirjoittajan fyysiseen elinympäristöön. Esimerkiksi 

keskiajan ja varhaisen uuden ajan eurooppalaiset kirjailijat tuottivat tekstinsä sekä latinaksi 

että kansankielellä tavoittaakseen mahdollisimman laajan lukijakunnan. Yksikielisyys 

saavutti hegemonisen asemansa vasta 1800- ja 1900 lukujen kansallisvaltioiden Euroopassa, 

mutta käytännön tasolla monikielisyys ei kadonnut mihinkään. 

 

Väitöskirjatutkimuksessani haastattelen osaa kymmenistä tällä hetkellä Suomessa asuvista, 

äidinkieleltään muista kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisistä kirjailijoista, ja pyrin 

saamaan selkoa siihen, miten he kuvaavat suhdettaan äidinkieleensä ja toisaalta 

asuinympäristönsä valtakulttuuriin, millaisena he näkevät roolinsa sen maan tai 

kulttuuriympäristön kirjallisuudessa, jossa heidän tuotantoaan julkaistaan, ja mitä he 

ajattelevat omasta paikastaan suomalaisella kirjallisuuden kentällä. Vielä tässä vaiheessa 

tutkimusta uskon, että kirjailijuudelle on mahdollista löytää kirjoituskielestä ja 

lähtökulttuurista riippumaton määritelmä. 

 

 

Uuden sukupuolisopimuksen taiteilijat? 

Feminisoitumisen vaikutuksista taiteen kentän toimintaan  
Taija Roiha, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore (taija.roiha@cupore.fi) 

 

Suomen taiteilijakunta on naisistunut 1980-luvulta alkaen. Naisten osuus on suuri erityisesti 

nuorten ja pääkaupunkiseudulla asuvien taiteilijoiden keskuudessa – siis uransa alkuvaiheessa 

ja hyvien työllistymismahdollisuuksien äärellä olevien joukossa, jotka molemmat olosuhteina 

luovat edellytyksiä tulevaisuuden menestymiselle. Yhä useammin nuoret naistaiteilijat 

nousevat eri taiteenaloilla positiivista huomiota kerääviksi huipuiksi, ainakin kaupallisilla 

mittareilla mitattuna. Sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvät ongelmat eivät ole juuri 

nousseet tutkimuksissa esille. Päinvastoin vaikuttaa jopa siltä, että sukupuolten välisen 

epätasa-arvon ilmeneminen taiteen kentällä halutaan jopa tyystin kiistää. 

 

Taiteilijoiden sukupuolenmukaista tulonjakoa tarkasteltaessa tasa-arvon todellisuus ei 

kuitenkaan näytä niin ruusuiselta kuin edellisen perusteella voisi olettaa. Erityisesti vapaiden 

taiteilijoiden keskuudessa tuloerot ovat miesten eduksi jopa muuta väestöä suuremmat. On 

olemassa myös viitteitä siitä, ettei työn ja perheen yhteensovittaminen ole naistaiteilijoille 

yhtä helppoa kuin heidän miespuolisille kollegoilleen. 

 

Esitelmässäni pohdin taiteilijakunnan feminisoitumista Angela McRobbien postfeminististä 

sukupuolisopimusta koskevan teorian avulla. McRobbien mukaan tässä sopimuksessa 

nuorista ja korkeasti koulutetuista naisista on tullut jälkiteollisen tuotannon ideaalisubjekteja 

ja ”huipputyttöjä”. He ovat joustavia taloudellista lisäarvoa tuottavia yksilöitä, joiden asema 

on korostuneesta roolistaan huolimatta prekaari. Tämä sopimus on kiinnittynyt 

postfeministisen ideologian sisältämään ajatukseen, jonka mukaan tasa-arvo on jo saavutettu 

ja feministinen politiikka siten tehty tarpeettomaksi – ja joka tämän mekanismin mukaisesti 

toimien synnyttää uudenlaisia epätasa-arvon rakenteita. Esitelmäni keskittyy tarkastelemaan 

sitä, millaisia välineitä McRobbien teorian soveltaminen voisi tarjota taiteen kentän 

uudenlaisten sukupuolihierarkioiden ymmärtämiselle. 
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Sosiologinen mielikuvitus televisioformaattien tutkimuksessa:  

Adaptaation rakenteet, toimijat ja käytännöt 
Heidi Keinonen, Turun yliopisto (heidi.keinonen@utu.fi)  

 

Television ohjelmaformaateista on 1990- ja 2000-luvuilla tullut merkittävä osa globaalia 

populaarikulttuuria. Myös Suomessa moni parhaaseen katseluaikaan esitettävistä ohjelmista 

on ulkomaisen ohjelmakonseptin kotimainen versiointi, ns. adaptaatio. Useimmat 

formaattitutkijat ovat yksimielisiä siitä, että adaptaatiossa ei ole kyse vain ylikansallisen 

formaatin ”maustamisesta” paikallisilla tai kansallisilla sisällöillä vaan erilaisten 

televisiokulttuurien välisestä neuvottelusta. Vaikka formaatit ovat kaavamaisia ja 

standardisoituja kulttuurituotteita, niiden adaptaatio edellyttää siis myös yksilöllistä tekijyyttä 

ja luovuutta. Tähän merkityksenantoprosessiin osallistuvat televisioalan ammattilaisten 

lisäksi formaattiohjelmien vastaanottajat, televisioyleisö. Televisioformaatit ovat siis 

kompleksisia kulttuurisia muodostelmia, ja sellaisina niitä tulisi myös tutkia.  

 

Formaattitutkimus on vähitellen vakiintumassa osaksi kansainvälistä televisiotutkimuksen 

kenttää, joten televisioformaattia koskevat teoretisoinnit ovat edelleen harvinaisia. Siksi 

formaattitutkimusta vaivaa kolme ongelmaa. 1) Televisioformaatteja koskevat tutkimukset 

keskittyvät usein joko yksittäisten formaattien adaptaatioon tai laajasti globaaliin 

formaattikauppaan.  Formaattiteollisuuden eri tasoja (tuotanto, teksti, vastaanotto) 

tarkastelevia tutkimuksia ei juurikaan ole tehty. 2) Paikalliset tai kansalliset televisiokulttuurit 

nähdään usein toisistaan erillisinä kokonaisuuksina, jolloin adaptaatio ymmärretään 

yksinkertaisesti formaattien siirtämiseksi yhdestä kulttuurista toiseen. Televisiokulttuurit ovat 

kuitenkin historiallisesti muovautuneet kotimaisten ja kansainvälisten vaikutteiden 

vuorovaikutuksessa. Kulttuurista neuvottelua ja lainailua tapahtuu siten jatkuvasti 

televisiokulttuurin eri tasoilla. 3) Formaattitutkimuksessa ei ole tähän mennessä juuri 

tarkasteltu televisioteollisuuden rakenteita, jotka kuitenkin sekä luovat puitteet yksilöllisten 

toimijoiden luovalle työlle että rajoittavat sitä. Näin ollen myöskään kysymystä vallasta ei ole 

formaattien yhteydessä juuri käsitelty.  

 

Esittelen tässä paperissa uuden teoreettisen ja metodologisen lähestymistavan, jossa 

televisioformaattia tarkastellaan kulttuurisen neuvottelun paikkana. Lähestymistapani pyrkii 

ratkaisemaan formaattitutkimuksen ongelmia ja osoittamaan, että uusi kulttuurisia muotoja 

tuotetaan rakenteiden ja inhimillisten toimijoiden yhteisvaikutuksessa televisiokulttuurin eri 

tasoilla. Näkökulmani ammentaa sekä mediateollisuuden tutkimuksesta (media industry 

research) että Anthony Giddensin strukturaatioteoriasta. Havainnollistan lähestymistapaani 

esittelemällä kulttuurisen neuvottelun paikkoja suomalaisessa formaattiadaptaatioiden 

tuotannossa. 

 

 

Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus -hankkeen esittely  
Pauli Rautiainen (pauli.rautiainen@uta.fi) 

 

Tekijänoikeuslaki on syntynyt säätelemään taiteen, erityisesti kirjallisuuden, julkaisemista ja 

levittämistä, mutta se ei nykymuodossaan pysty kattavasti säätelemään alati muuntuvia ja 

digitalisoitumisen myötä aivan uusia aluevaltauksia tekeviä taiteenlajeja. Taiteen sisällä on 

omat sääntönsä sille, mitä saa tehdä ja julkaista, mutta näiden sääntöjen suhde 

tekijänoikeuslakiin on epäselvä. 
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Mitkä säännöt rajoittavat taidetta, mitkä turvaavat sen tekemisen? Miten taiteen sisäisiä 

sääntöjä ja tekijänoikeuslakia perustellaan ja miten nämä perustelut sopivat yhteen? Mikä 

rooli taloudellisen hyödyn turvaamisella on tekijänoikeuslain oikeutusta pohdittaessa? 

 

Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia monitieteisessä Taide, tekijyyden muutos ja 

tekijänoikeus -projektissa (2016–2019), joka on saanut merkittävän tutkimusrahoituksen Emil 

Aaltosen säätiöltä. Tutkimusta rahoittaa myös Suomen Akatemia. Hankkeessa analysoidaan 

tekijän asemaa ja oikeuksia nykypäivän taidemaailmassa niin taiteiden tutkimuksen, 

taidesosiologian kuin oikeustieteen näkökulmista. 

 

 

Artsequal -hankkeen esittely  
Sari Karttunen (sari.karttunen@uta.fi) 

 

The ARTSEQUAL research initiative, coordinated by the University of the Arts Helsinki, 

examines the arts as public service, with equality as the starting point, and explores how the 

arts can meet the social challenges of the 2020s. 

 

 

Aineelliset tilat: Vertaileva tapaustutkimus kulttuurirakentamisen 

prosesseista   
Aino Alatalo, Tampereen yliopisto (alatalo.aino.i@student.uta.fi) 

 

Tarkastelen väitöstutkimuksessani kulttuurirakentamisen kautta taidetta yhteiskunnallisena 

ilmiönä 2000-luvulla. Tutkimukseni tausta-ajatuksena on, että taiteen ja taideinstituutioiden 

tarkastelu rakennushankkeen kontekstissa tekee erityisellä tavalla näkyviksi ne tavat ja 

prosessit, joilla taide kytkeytyy osaksi muuta yhteiskuntaa. Aie uudesta tilasta käynnistää 

neuvottelun taiteenalan koetusta arvosta ja tarpeellisuudesta. Se vaati yhteismitattomien 

asioiden – taiteen, rahan ja kaupunkitilan – yhteensovittamista.  Eri toimijoiden tavoitteet ja 

tavat hahmottaa maailmaa tehdään hankkeissa konkreettisesti yhteensopiviksi – ne saavat 

materiaalisen muodon. 

 

Viime vuosien keskustelu merkittävien kulttuurihankkeiden ympärillä on osoittanut, että 

taidekokemuksen tuottamiseen kietoutuu joukko erilaisia pyrkimyksiä, joista taiteen 

itseisarvo ei aina yksin näyttäydy tärkeimpänä. Museoiden on aiemmassa tutkimuksessa 

esitetty muuttaneen toimintamallinsa taiteen temppeleistä foorumeiksi - kaikille avoimiksi 

yleisiksi tapahtuma- ja esityspaikoiksi. Tämän voidaan katsoa koskevan kulttuurihankkeita 

laajemminkin, sillä viime vuosina Helsinkiin on rakennettu olohuone toisensa jälkeen. Useat 

hankkeet nykytaiteen museo Kiasmasta Musiikkitaloon ja Keskustakirjastoon ovat kaikki 

vuorollaan ilmoittaneet haluavansa tarjota puitteet paitsi kulttuurille myös kaupunkilaisten 

yhdessäololle. Tämän taideinstituutioiden itselleen ottaman kaksoistehtävän pohjalta 

tutkimukseni kysyy, miten ihmiset yhteen kokoavia aistimellisia tiloja rakennetaan. 

Tarkastelen tutkimuksessani, miten taiteen ja yleisön kohtaaminen hankkeissa neuvotellaan ja 

rakennetaan sekä miten, samanaikaisesti, taide määrittyy rakennushankkeissa yhdessäolon 

osana ja välittäjänä. Aihetta lähestytään kolmen tapaustutkimuksen avulla: tarkastelun 

kohteena ovat Musiikkitalo ja erityisesti sen suuri konserttisali, Amos Andersonin uusi 

taidemuseo sekä Keskustakirjasto.   

 

Toimijaverkostoteoreettista tutkimusperinnettä seuraten tarkasteluun valitut hankkeet 

nähdään samanaikaisesti inhimillisistä ja ei-inhimillisistä toimijoista, kuten materiaalisista 
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entiteeteistä, koostuvina kokoonpanoina. Samoin yhdessä oleminen ymmärretään tässä 

väitöstyössä moniaineksisena: se ei ole vain ihmisten välinen asia – eikä toimija 

lähtökohtaisesti ole ihminen. Väitöstutkimukseni on vielä alkuvaiheessa, joten esitykseni 

perustuu suurelta osin työni tutkimussuunnitelmaan. Aineistona tutkimuksessani käytän 

asiantuntijahaastatteluita sekä lehti- ja asiakirjamateriaalia. 

 

 

Mesenaateista yritysyhteistyöhön – elinkeinoelämän toiminta 

taidemaailmassa ja yritysten taideohjelmien ammatillistuminen  
Teija Luukkanen-Hirvikoski, Jyväskylän yliopisto (teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi) 

 

Elinkeinoelämä vaikuttaa taidemaailmassa eri tavoin taiteen tuottamisen, välittämisen ja 

esittämisen prosesseissa mm. kuvataiteen kerääjinä, ostajina, myyjinä, näyttelyiden 

järjestäjinä tai tukijoina. Näillä taideohjelmilla on tarkastelunäkökulman mukaan joko 

positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia muun taidemaailman toimintaan. Taidemaailmalla 

viittaan sosiologi Howard S. Beckerin 1980-luvun alkupuolella muotoilemaan teoriaan 

taidemaailmoista (Art Worlds). Yritysten taideohjelmat liittyvät yhä useammin yritysten 

yhteiskuntavastuuohjelmiin, ja toisaalta kulttuuripoliittisiin kysymyksiin taiteen 

saavutettavuudesta ja rahoituksesta. Suomessa elinkeinoelämän tuki taiteille on julkista tukea 

täydentävää. Haasteita kulttuurin rahoitusta koskevaan ulottuvuuteen tuo yritysten 

taideohjelmien muuttuva luonne, mihin vaikuttaa taloudellisen tilanteen ohella mm. vaihtuvat 

mielikuvatavoitteet. Suomessa eletään tällä hetkellä tilanteessa, jossa perinteisesti 

kuvataidetta tukeneet yritykset, kuten pankit, ovat muuttaneet taideohjelmiaan 

teoshankinnoista kokoelman julkisuustyöhön. Toisaalta osa yrityksistä tai niiden perustamista 

säätiöistä tukee edelleen alueellista taidetta ja nuorten taiteilijoiden työtä. 

  

Esitykseni perustuu vuonna 2015 tarkastettuun taidehistorian väitöstutkimukseen (Yritysten 

taidekokoelmat Suomessa), jossa tutkin 25:n Suomessa toimivan yrityksen motiiveja 

taidekokoelmien ylläpitämiseen sekä kokoelmiin liittyviä pedagogisia ja viestinnällisiä 

käytäntöjä. Kotimaista empiiristä aineistoa täydentää neljän keskieurooppalaisen yrityksen 

taideohjelmat. Tutkimus on monitieteinen, ja teoreettisena viitekehyksenä on keräily-, 

yhteiskuntavastuu- ja professiotutkimus.  

 

Keskityn esityksessäni elinkeinoelämän kuvataidehankintojen motiiveihin, lisäksi tarkastelen 

yritysten taideohjelmien yhteyttä julkisen taiteen kysymyksiin ja taideohjelmiin liittyvää 

asiantuntijuutta. Suomessa varsinkin taidehankinnoista ja kokoelmien esittämisestä päättää 

eri ammattikuntia edustava, heterogeeninen asiantuntijoiden joukko, jossa taiteen 

asiantuntijat edustavat vähemmistöä. Tilanne poikkeaa keskieurooppa-laisesta kontekstista, 

missä suuryritysten taideohjelmat ammatillistuivat 1980–90-luvulla (mm. Behnke 2007; 

Witte 2009). Elinkeinoelämässä korostuvat taiteen välineelliset arvot. Yritystaiteen julkiset 

näyttelyt ja erilaiset yritysyhteistyöhankkeet ovat Suomessa lisääntyneet 1990–2000-luvun 

vaihteesta lähtien. Esim. Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys solmi vuonna 2007 Amos 

Andersonin taidemuseon kanssa 10-vuotisen näyttely-yhteistyösopimuksen. Yritysten 

sponsoroimat näyttelyt tuovat taidelaitoksiin niiden ulkopuolisen brändin (Wu 2003). Joskus 

yritysyhteistyöhön liittyy eettisiä kysymyksiä ja keskustelua taiteen autonomia-asemasta 

leimaava taiteen ja talouden vastakkainasettelu. 

 

Taiteilijoiden työmarkkinatilanteen tarkastelua  
Rita Dahl (ritdahl@gmail.com)  
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Musiikkiopisto-opiskelijoiden kokemuksia mukaan ottamisista ja 

ulossulkemisista musiikkiopistossa  
Heidi Elmgren (heidi.elmgren@jyu.fi) 

 

Olen kerännyt n. sadan vastauksen aineiston entisten ja nykyisten suomalaisissa 

musiikkiopistoissa opiskelleiden kokemuksista liittyen musiikkiopistossa tapahtuviin mukaan  

ottamisiin ja ulossulkemisiin. Aineisto kerättiin kirjoituspyynnön avulla. Aineisto koostuu 

esitietolomakkeen kautta kerätyistä tiedoista ja lisäksi vapaasti kirjoitetuista 

musiikkiopistokokemuksista. Keräsin kirjoituksia musiikkiopistoissa vuosina 1995–2015 

opiskelleilta ja opiskelevilta musiikkiopistolaisilta. Nuorin vastaaja oli 12-vuotias ja vanhin 

45-vuotias. Esittelen esityksessäni tutkimuksen alustavia tuloksia.  

 

Musiikkiopistolaisten kokemuksia on Suomessa tutkittu toistaiseksi eniten pro gradu -töissä 

sekä ammattikorkeakoulun lopputöissä ja tutkimukset ovat olleet hyvin paikallisia. 

Aineistossani on vastauksia yli 30 eri musiikkiopiston opiskelijalta ympäri Suomen. Sibelius-

akatemiassa on tutkittu mm. 7–13-vuotiaiden lasten ja nuorten musiikkiopistokokemuksia, 

mutta enimmäkseen muiden musiikkiopistotoimijoiden kuin opiskelijoiden kokemuksia. Oma 

tutkimukseni valottaa musiikkiopistolaisten käsityksiä musiikkiopistosta oppimisympäristönä 

sekä sosiaalisena tilana, jota värittävät sekä oppilaiden keskinäiset suhteet että oppilaan ja 

opettajan välinen suhde.  

 

Tutkimukseni pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitkä tekijät mahdollistavat 

musiikkiopisto-opiskelun aloittamisen? Millaisia syitä aineistosta löytyy 

musiikkiharrastuksen keskeyttämiselle? Muodostuuko musiikkiopistoissa 

ääneenlausumattomia hierarkioita oppilaiden välille? Minkälaisia mukaan ottamisen ja 

ulossulkemisen kokemuksia musiikkiopistokokemuksista löytyy? 

 

Tutkimustulosten pohjalta voidaan kehittää musiikkiopistojen käytäntöjä inklusiivisempaan 

suuntaan ja näin voidaan mahdollisesti myös vähentää opintonsa keskeyttävien määrää. 

 

 

Yhteisö(taiteellisen) toiminnan eettinen muutos 
Minna Heikinaho (minna.heikinaho@saunalahti.fi) 

 

Millaista artikulaatiota me taiteilijat, taiteen taiteilijatutkijat tuotamme? Tunnistammeko 

vallan rakenteen solmukohtia ja miten se näkyy omassa toiminnassamme? Osaavatko 

taiteilijat asettaa ehtoja yhteiskunta-, mediasuhteille omassa taiteellisessa toiminnassaan? 

Voimmeko me omilla valinnoillamme ja yhteisöllisellä toiminnallamme vaikuttaa omaan 

yhteiseen kaupunkiympäristöömme ja miten? Miten sitoutumisemme ja poliittisuus näkyy 

toiminnassamme? 

 

Chantal Mouffen mukaan poliittinen jakautuu politiikkaan, joka edustaa virallista 

institutionaalista ja välineellistettyä politiikkaa sekä poliittisuuteen, joka taas edustaa 

moniarvoisuutta, moniäänisyyttä, keskustelevaa ja konfliktoituvaa toimintaa. Mouffe haluaa 

kiinnittää huomiomme instituutioiden valtaan ja niiden kriittisiin solmupisteisiin. Janne 

Hernesniemi tiivistää artikkelissaan Foucault’n näkemyksen, jonka mukaan olemme 

siirtymässä kuriyhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan ja siirtymävaiheessa vallan luonne 

muuttuu, se sisäistyy biopolitiikaksi ja valta ruumiillistuu.  Hernesniemen mukaan kontrollia 

vastustamaan tarkoitetun virnolaisen moneus -politiikan tarkoitus ei ole olla enemmistövaltaa 

vaan radikaalia kansalaistottelemattomuutta mutta koska kysymys on vallan antagonismista 
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ja hegemoniasta, asia ei ole yksinkertainen. Kysymys on artikuloinnin hyväksymisestä, siitä 

miten instituutiot järjestyvät tämän artikuloinnin kautta kollektiiviksiksi artikulaatioketjuiksi. 

Hernesniemen mielestä moneus ei ole yhteneväistä, joten siksi erilaiset vallan solmukohdat 

vaativat artikulaatiota, jotta ne synnyttäisivät uusia olosuhteita uusille hegemonioille, 

uudenlaiselle toiminnalle. 

 

Esitys pohtii yhteisötaiteellisen toiminnan muutosta (Helsingin Kalliossa väljästi 1995-2015) 

Ilmainen aamiainen (1994), Push Firma Beige (1998-2001) ja Alkovi-, Sorbus –galleriat ja 

Kallio –liike (2011 -) sekä Todellisuuden tutkimus -keskus (Kallion Teatteri  1998-) 

toimintamallejen avulla. Miten yhteiskunnalliset muutosvaatimukset, valtion ohjauspolitiikka 

heijastuvat ja näkyvät yhteisö(taitee)llisissa toimintatavoissa esim. terveyttä ja hyvinvointi 

retoriikka, valtion (rahoitus)ohjaus jne.? Miten nämä edellä mainitut seikat suoraan tai 

välillisesti heijastuvat taiteellisiin sisältöarvoihin, ilmaisutapaan (retoriikkaan) ja toimintaan? 

Miten muutokset näkyvät taiteilijoiden toiminnan etiikassa, miten sitoudumme 

kaupunkitilaan(ssa), mikä käsityksemme yhteisestä (vastuusta) muuttuu?   

 

13. FIKTIO JA SOSIOLOGINEN MIELIKUVITUS  

Koordinaattorit: Eriikka Oinonen, Tampereen yliopiston Porin yksikkö 

(eriikka.oinonen@uta.fi); Matti Hyvärinen, Tampereen yliopisto (matti.k.hyvarinen@uta.fi) 

Työryhmäkuvaus: Työryhmässä pohdimme fiktion käyttöä opetuksen ja tutkimuksen 

näkökulmista. Keskustelemme, millä lailla fiktion käyttö kehittää tutkijan ja opiskelijan 

sosiologista mielikuvitusta. Pohjustamme keskustelua kokemuksilla Tampereen yliopistossa 

2012–2015 toteutetusta monitieteisestä perhetutkimuksellisesta kurssista ja kevätlukukauden 

2016 alussa toteutetusta uudesta kurssista, joiden opettajia ja opiskelijoita yhdistävänä 

lähtökohtana ja aineistona ovat olleet Ian McEwanin romaanit. Kysymme, tekeekö fiktio tilaa 

luovuudelle ja mielikuvitusrikkaalle opettamiselle, oppimiselle ja tutkimiselle? Pohdimme 

millaista aineistoa fiktio tarjoaa yhteiskunnasta kiinnostuneelle tutkijalle ja opiskelijalle? 

Millaisia etuja ja haasteita liittyy fiktion käyttöön tutkimuksen ja opetuksen aineistona? 

Pohdimme myös, olisiko fiktiolla sijaa tutkimustulosten levittämisessä?  Työryhmän alustajat 

edustavat eri tieteenaloja, mutta heitä kaikkia yhdistää kiinnostus uusiin tutkimuksellisiin ja 

opetuksellisiin avauksiin sekä kokemus fiktion käytöstä opetuksessa ja tutkimuksessa.  

Abstraktit: 

Fiktio opetuksessa – kokemuksia Hajoava perhe -kurssilta 
Eriikka Oinonen, Tampereen yliopiston Porin yksikkö (eriikka.oinonen@uta.fi) 

 

Alustuksessani tarkastelen, miten kaunokirjalliset tekstit voivat toimia tutkimukseen 

perustuvan opetuksen lähtökohtana ja aineistona. Pohjaan alustukseni omiin, 

opettajakollegojen sekä opiskelijoiden kokemuksiin Tampereen yliopiston Yhteiskunta ja 

kulttuuritieteiden yksikössä (YKY) vuosina 2012–2015 toteutetusta monitieteisestä 

perhetutkimuksellisesta Hajoava perhe -kurssista ja kevätlukukauden 2016 alussa toteutetusta 

uudesta kurssista, joiden opettajia ja opiskelijoita yhdistävänä lähtökohtana ja aineistona ovat 

olleet Ian McEwanin romaanit. Toiseksi esimerkiksi nostan keväällä 2012 Tampereen 

yliopistossa (YKY) toteutetun, niin ikään monitieteisen, Laulava yhteiskunta -kurssin, jossa 

tarkasteltiin suomalaisen yhteiskunnan muutosta analysoimalla suomalaista pop- ja 
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rocklyriikkaa 1960-luvulta nykypäivään. Näiden esimerkkien ja kokemusten kautta pohdin 

fiktion käytön etuja opetuksessa (ja tutkimuksessa) ja sen tarjoamia eväitä sosiologisen 

mielikuvituksen kehittymiselle. 

 

 

Mielikuvituksellinen tarina historioitsijan aineistona: Apuleius ja McEwan 
Ville Vuolanto, Oslon yliopisto (ville.vuolanto@uta.fi) 

 

Esitelmässäni tarkastelen kaunokirjallisuuden käyttöä historiallisen perhetutkimuksen 

tutkimusaineistona. Tarkastelen esitelmässäni erityisesti Apuleiuksen teosta 

Muodonmuutoksia 100-luvun kolmannelta neljännekseltä. Menetelmällisenä apuvälineenäni 

on Ian McEwanin Rannalla –teoksen (2007) analyysi: siinä, missä McEwanin kuvaaman 

1960-luvun kohdalla tiedämme englantilaisesta perhehistoriasta melkoisesti muista lähteistä, 

Rooman 100-luvun perhehistoria nojaa pitkälle juuri Apuleiukseen ja muihin 

kaunokirjallisiin lähteisiin.  Pohdin sekä kaunokirjallisuuden käytön rajoituksia että sitä 

mahdollista lisäarvoa, jota nimenomaan kaunokirjallisten teosten käyttö lähdeaineistona voi 

tutkimukselle antaa. 

 

 

Lauluja kylähulluista ja päiväunista 
Pälvi Rantala, Lapin yliopisto (palvi.rantala@ulapland.fi) 

 

Alustuksessani avaan, miten kaunokirjalliset tekstit voivat toimia tutkimuksessa sekä 

tutkimusaineistona että kulttuurisen analyysi kohteina. Esimerkit nousevat ensinnä omasta 

väitöskirjatutkimuksestani, jossa kulttuurihistoriallisen tutkimuksen lähteinä olivat yhteen 

”kylähulluun” liittyvät materiaalit; kertomukset, haastattelut, kuvat, maalaukset, laulutekstit, 

kaunokirjalliset tuotokset, esitelmät, tutkimus ja niin edelleen. Fiktio asettui siis osaksi muuta 

lähdemateriaalia, mutta se luo myös kiinnostavan peilin tutkimukselliselle kirjoittamisen 

tavalle. 

 

Toinen esimerkki on tällä hetkellä työstämäni tutkimus aikuisten päiväunien nukkumisen 

kulttuurista, normeista ja tavoista sekä suhteesta työetiikkaan. Tietokirjassa olen käyttänyt 

kaunokirjallisia tekstejä osana tutkimusmateriaalia, ja ne asettuvat jälleen suhteeseen 

esimerkiksi kyselyaineiston vastausten kanssa. Tutkimusprosessin aikana on syntynyt myös 

laulutekstejä, jotka osaltaan ovat tutkimuksen tuloksia ja aiheen prosessointia.  

 

 

”Fiktion kiertotie” ja sosiologian mielikuvitus 

Matti Hyvärinen, Tampereen yliopisto (Matti.K.Hyvarinen@uta.fi) 

 

Filosofi Paul Ricoeur (Oneself as Another, 159) käyttää käsitettä ”kiertotie fiktion kautta”. 

Tällä hän tarkoittaa sitä, että identiteetin ongelman ymmärtäminen vaatii kaunokirjallisuuden 

tarjoaman ”ajatuskokeiden laboratorion” tutkimista. Esitän kolme teesiä siitä, miten fiktio 

auttaa sosiologista mielikuvitusta. Ensinnäkin, fiktio nojaa detaljien runsauteen ja ylijäämään, 

eli sitä ei voi tyhjentää teoreettisiin kuvauksiin. Toiseksi, kertomus ja nykyfiktio tukeutuvat 

keskeisesti kokemuksellisuuteen ja torjuvat siten ajattelun kaventumista älylliseksi 

näppäröinniksi. Kolmanneksi, Ricoeurin esittämä teesi voidaan radikalisoida ottamalla 

huomioon mielen sisältöjen esittämisen ongelma. Vain kirjallinen fiktio voi esittää hetki 

hetkeltä mielen liikkeitä, ruumiin tuntemuksia ja henkilöiden sanoja ja tekoja saman tekstin 
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sisällä. Sosiologit ovat laiminlyöneet tämän todellisuuden kuvitelmina, vaikka fiktio – 

tarjotessaan kielen ja laboratorion mielen esittämiselle – on hyvin todellista seurauksissaan. 

Nämä havainnot perustelevat fiktion käyttöä sosiologian opetuksessa ja tutkimuksessa.   

 

 

Paul Ricouerin kolmivaiheinen mimesis ja horisonttien fuusioituminen 

narratiivisessa prosessissa 
Rauno Huttunen, Turun yliopisto (rakahu@utu.fi) 

Hannu L. T. Heikkinen, Jyväskylän yliopisto (Hannu.l.t.heikkinen@jyu.fi) 

 

Esitelmässä tarkastellaan sitä, miten maailmaa ja itseä koskeva tulkinta rakentuu vähittäisen 

tulkinnallisen prosessin kautta, jota Paul Ricoeur kuvaa kolmivaiheisena mimesis-prosessina. 

Tämän idean Ricoeur on esittänyt jo teossarjassaan Temps et récit (Time and narrative; 1983-

85), josta alkanutta projektia hän jatkoi narratiivista itseyttä ja etiikkaa tutkivassa teoksessa 

Soi-même comme un autre (Onself as another; 1990). Ricoeurin tunnettu tulkinta 

hermeneuttisesta ymmärtämisen prosessista perustuu siihen, että esiymmärrys eli maailman 

"alkuperäinen" ymmärtäminen (mimesis1) järjestyy tekstin maailmaksi (mimesis 2) kertoen 

esiymmärretystä maailmasta yhtenä poeettisena kokonaisuutena. Narratiivinen prosessi ei 

kuitenkaan pääty tekstin imaginaariseen maa-ilmaan, vaan tulee luetuksi ja omaksutuksi 

(mimesis 3): toisin sanoen henkilö alkaa omaksua tuottamansa kertomuksen eräänlaisena 

uutena esiymmärryksenä hermeneuttisen kehän tapaan. Sama prosessi toteutuu myös silloin, 

kun luemme tai kuulemme toisten ihmisten tuottamia kertomuksia maailmasta. Kun tekstin 

maailman ja lukijan/kuulijan maailman horisontit kohtaavat, lukijalle/kuulijalle muodostuu 

uusi ymmärrys tapahtumisen maailmasta. 

 

 

C. Wright Mills: Kirjeitä toverille 
Juha Suoranta, Tampereen yliopisto (juha.suoranta@uta.fi) 

 

Jokainen kai kohtaa ajoittain kysymyksen identiteetistään ja paikastaan maailmassa. 

Yhteiskuntaa ja sosiaalista vuorovaikutusta tutkivalle nämä kysymykset saattavat tulla muita 

läheisemmiksi. C. Wright Millsin epäakateeminen kotitausta oli omiaan lisäämään hänen 

ajoittainen kokemaansa epävarmuutta elämänvalinnoistaan ja kodittomuutta akateemisessa 

yhteisössä. Nuoruudessaan hän oli kokeillut runoa ja proosaa, ja mietti myöhemmin 

vakavasti, osana identiteettikysymystä, oliko sosiologinen teksti, ja sosiologia yleensä, 

lainkaan hänen tyylilajinsa. Tarkastelussani on Millsin nimellä Contacting the Enemy: 

Tovarich, written to an imaginary Soviet colleague tunnettu käsikirjoitus, jota hän kirjoitti 

vuosina 1956–1961, ja jossa hän kuvailee lähtökohtiaan, työtään ja itseään. 

 

14. YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT, YHTEISÖLLISET KOKEMUKSET JA 

SOSIAALISET ONGELMAT 

Koordinaattori: Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(johanna.jarvinen-tassopoulos@thl.fi) 

Työryhmäkuvaus: Mitä erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt kertovat tästä ajasta? Minkälaiset 

kokemukset synnyttävät yhteisöllisyyttä? Kuinka käsittelemme sosiaalisia ongelmia 
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yksityisesti ja julkisuudessa? Mikä on sosiologisen mielikuvituksen tulevaisuus ilmiöiden, 

kokemusten ja ongelmien sekamelskassa? Mitä on yhteinen hyvä ja kuka sen määrittelee? 

Tarvitaanko mielikuvituksellisuutta riskianalyysissa, ongelmien ehkäisyssä ja tragedioiden 

jälkipuinnissa? 

Työryhmässä keskustellaan sosiologisen tutkimuksen mahdollisuudesta ja kenties 

velvollisuudesta selittää pieniä ja suuria ilmiöitä, joista puhutaan ja väitellään, ja joita 

kummeksutaan ja pelätään. Kokemiseen liittyy subjektiivisia tunteita ja sen seurausten 

järkeilyä, mutta kokemukset voivat myös yhdistää yksilöitä, sukupolvia ja erilaisia ryhmiä 

luoden uusia yhdessä olemisen muotoja ja tapoja. Sosiaaliset ongelmat eivät pelkästään 

ilmaise ristiriitoja ja vastoinkäymisiä määrätyssä yhteiskunnassa, vaan ne paljastavat myös 

mahdollisia rakenteellisia vikoja, kyseenalaistavat vallitsevia normeja ja lisäävät tietoisuutta 

hyvässä ja pahassa. Työryhmässä voidaan myös tarkastella toisin ajattelemisen tapoja, 

erilaisten arvomaailmojen tulkintoja ja moninaisia kerrontatyylejä, joiden tulisi herätellä 

tutkijat ja asiantuntijat käyttämään sosiologista mielikuvitusta C. Wright Millsin hengessä. 

Abstraktit: 

Rahapelaaminen ja rikollisuus  
Kalle Lind, YTM,  apurahatutkija (kalle.lind@poliisi.fi) 

Rahapelaamisen ja rikollisuuden kohtaamisessa ei sinänsä ole mitään uutta. 

Rahapelitoiminnan kriminalisoinnista johtuen niin pelurit kuin pelien järjestäjätkin ovat usein 

olleet jo lähtökohtaisesti rikollisia: monissa yhteiskunnissa rahapelaamista on rajoitettu joko 

syntinä tai maallisempana laittomuutena. ”Helpon rahan” viehätys ja sattumalla leikkiminen 

on liitetty myös länsimaisessa kulttuurikuvastossa paheelliseen elämäntapaan. Elokuvien 

tarinoistakaan ei ole kovin vaikeaa löytää kasinohuijauksia, epämääräisiä vedonvälittäjiä, 

alamaailman koronkiskureita tai rikollisuuteen ajautuneita pelureita. 

2010-luvun Suomessa rahapelaaminen on varsin arkinen ilmiö. Yksinoikeusjärjestelmällä 

pyritään hallitsemaan rahapelaamiseen liitettyjä sosiaalisia haittoja, joihin luetaan myös 

rikollisuus. Rahapelikenttää kehystää arpajaislaki, jonka perusteluihin on kirjattu, että 

valvomattomana rahapelitoimintaan liittyy lieveilmiöitä kuten petoksellista toimintaa, 

rahanpesua, harmaata taloutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Myös rahapelirikos on omana 

nimikkeenään rikoslaissa, jossa huomio kiinnitetään lähinnä luvattomaan rahapelien 

järjestämiseen. Rahapelaaminen voi kuitenkin kytkeytyä myös lukuisiin muihin 

rikollisuusilmiöihin, jotka eivät kohdistu suoraan yksinoikeusjärjestelmään. Esimerkiksi 

1990-luvun lopulla Suomessa tapahtunut vedonlyöntiskandaali osoitti, että myös 

monopoliyhtiöiden tarjoamissa puitteissa tapahtuva rahapelaaminen voi linkittyä 

rikollisuuteen. Rahapeleissä liikkuvat suuret rahavirrat ja mahdollisuus nopeisiin voittoihin 

voi houkutella hyödyntämään rahapelitarjontaa vilpillisesti. Myös rahapeleistä aiheutuneet 

taloudelliset vaikeudet tai sosiaaliset paineet voivat nekin toimia alkusysäyksenä 

monenlaiselle rikollisuudelle.  

Vaikka rahapelitoiminnan sääntelyä perustellaan vahvasti myös rikollisuuteen liittyvien 

ongelmien kautta, tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi on saatavilla varsin niukasti. 

Puheenvuorossani tarkastelen rahapelaamiseen liittyvää rikollisuutta sosiologian 

tutkimuskohteena. Esitys pohjautuu väitöskirjahankkeeseeni ”Rahapelaaminen ja poliisin 

tietoon tulleet rikosepäilyt”. Tarkastelun teoreettisena kehyksenä toimii Marcus Felsonin ja 

Lawrence E. Cohenin kriminologia. Heidän kehittämänsä rutiiniaktiviteettiteoria ehdottaa, 
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että ihmisten arkisen elinympäristön järjestämisellä on vaikutus niin rikollisuuden 

ilmenemismuotoihin kuin sen määräänkin: kun arkiset rutiinit muuttuvat, muuttaa myös 

rikollisuus muotoaan. Arkirutiinien vaikutukset heijastuvat kolmeen elementtiin, joiden 

leikkauspisteessä rikos teorian mukaan tapahtuu: läsnä on oltava motivoitunut tekijä, sopiva 

kohde ja aukko valvonnassa. Tätä teoriaa rahapelaamiseen sovellettuna voidaankin kysyä, 

millaisiin motivoituneisiin tekijöihin ja sopiviin kohteisiin rahapelaaminen voisi liittyä, entä 

miten tähän on yritetty vastata valvonnalla? Millaisia rahapelaamiseen liittyviä rutiineita 

poliisille ilmoitettu rikollisuus heijastelee ja mitä ne kertovat ajastamme?  

 

Rahapeliongelmien ehkäisy: avaintoimijoiden näkemyksiä 
Eija Pietilä (eija.pietila@thl.fi) 

 

Rahapelaaminen on viime vuosikymmenen ajan noussut maassamme yhteiskunnalliseksi 

huolenaiheeksi. Samalla kun rahapelien pelaaminen on lisääntynyt ja pelimahdollisuudet 

monipuolistuneet, ovat rahapelaamiseen liittyvät haitat nostaneet rahapeliongelman ehkäisyn 

yhteiskunnalliseen keskusteluun. Suomessa ongelmapelaaminen artikuloitiin sosiaaliseksi 

ongelmaksi politiikan ja tutkimuksen piirissä 1990-luvulla ja vuonna 2002 arpajaislaki 

kiinnitti huomiota rahapelien sosiaalisiin haittoihin sekä määräsi STM:n seuraamaan ja 

tutkimaan rahapelaamisesta aiheutuvia ongelmia. Myös vuonna 2004–2005 istunut 

Rahapelifoorumi keskittyi käsittelemään rahapelaamisen sosiaalisia haittoja. (Tammi 2008.) 

Joulukuussa 2015 astui voimaan laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, joka yhdisti 

päihde-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisytyön. Suomessa kunnat ovat vastuussa 

rahapeliongelmaan liittyvästä ehkäisystä ja hoidosta. 

 

Esitys perustuu tekeillä olevaan pro gradu -tutkielmaan, jossa tarkastellaan neljän eri alueen 

sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden (N=48) määrityksiä rahapeliongelmasta sekä sen 

ehkäisyn keinoista. Tutkielman aineisto kerättiin osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

sekä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen yhteistä Rahapeliongelmat haltuun -

kehittämishanketta. Haastatteluaineiston analyysissä käytettiin Goffmanin (1974) 

kehysanalyysiä, jossa kolmen ulottuvuuden (Törrönen 1999) avulla aineistosta tunnistettiin 

kolme erilaista puhetapaa (heikko, sirpaleinen ja vahva) rahapeliongelman määrittelystä ja 

sen ehkäisyn mahdollisuuksista. Tutkielman teoreettisena taustana toimii Blumerin (1971) 

sosiaalisen ongelman määrittyminen. 

 

 

Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa 
Inka Sirén, VTK (inka.siren@nuorisotutkimus.fi) 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla 

nuorilla on muita nuoria enemmän sekä erilaisia mielenterveysongelmia että suurempi riski 

päihteiden väärinkäyttöön. Eri palveluissa ei kuitenkaan välttämättä ole aina valmiuksia 

kohdata sateenkaarinuoria heidän tarvitsemallaan tavalla. Alustuksessani esittelen 

Nuorisotutkimusverkoston, Setan ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteistä 

tutkimushanketta Sateenkaarinuoret päihde- ja mielenterveyspalveluissa (2015–2016), jonka 

tavoitteena on sekä kartoittaa että kehittää palveluita sateenkaarinuorten näkökulmasta.  

 

Tutkimuksen ensimmäinen osa koostuu päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisten 

haastatteluista sekä ammattilaisille suunnatusta verkkokyselystä. Millaisia valmiuksia 

ammattilaisilla on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohtaamiseen? 
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Entä millaisten ongelmien vuoksi sateenkaarinuoret hakeutuvat palveluihin? Millaista tietoa 

tarvitaan ja miten palveluita voitaisiin kehittää? Millaisia hyviä käytäntöjä palveluissa jo on? 

Näkyvätkö sateenkaarinuoret ylipäätään ammattilaisten päivittäisessä työssä, vai jäävätkö he 

näkymättömiksi? Onko palveluissa syrjintää? Millaisia piileviä tai julkilausuttuja 

normatiivisia oletuksia ja käytäntöjä palveluissa on tunnistettavissa?  

 

Tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa kerättyä tietoa käytetään pohjana 

toimintatutkimuksellisessa työpajatyöskentelyssä, jossa ammattilaiset ja sateenkaarinuoret 

arvioivat yhdessä palvelujen toimintaa, tunnistavat ongelmakohtia ja esittävät 

kehittämisehdotuksia palveluihin siten, että ne vastaisivat paremmin sateenkaarinuorten 

tarpeisiin.  

 

Tutkimuksessa sitoudutaan normikriittisyyteen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan 

lähestymistapaan. Tutkimuksen keskiössä ovat sukupuoleen ja seksuaaliseen 

suuntautumiseen liittyvät normit, oletukset ja eronteot. Toisaalta tutkimuksen kohteena ovat 

sosiaalisiin ongelmiin, mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät yhteiskunnalliset palvelut ja 

niiden rakenteet ja käytännöt. Tutkimuksessa yhdistellään toisiaan täydentäen laadullisia, 

määrällisiä ja osallistavia aineistonkeruun menetelmiä. 

 

 

Onko yhteiskunnallisesta ongelmasta vain haittaa?  

Suomalaisen rahapelitoiminnan yleishyödyllisyydestä 
Johanna Järvinen-Tassopoulos, VTT (johanna.jarvinen-tassopoulos@thl.fi) 
 

Liiallista rahapelaamista ja siihen liittyvää riippuvuutta pidetään maailmalla 

kansanterveydellisenä ongelmana. Suomessa kansanterveydellinen painotus näkyy 

väestökyselyjen myötä tehtävässä rahapelaamisen yleisyyden ja ongelmapelaamisen 

esiintyvyyden kartoituksessa ja seurannassa. Ongelmapelaaminen ymmärretään myös 

yhteiskunnalliseksi ongelmaksi, johon on puututtu poliittisin kannanotoin ja 

lainsäädännöllisin keinoin. Suomalaisen rahapelipolitiikan päätavoite on rahapelihaittojen 

vähentäminen niin ennalta ehkäisevien kuin rahapelaamista rajoittavien toimenpiteiden 

avulla. Rahapelipoliittisissa linjauksissa on korostettu erityisesti sosiaalisia ja terveydellisiä 

haittoja. 

 

Suomalaista rahapelitoimintaa sitoo yleishyödyllisyyden periaate. Yleishyödyllisyyden juuret 

ovat hyväntekeväisyydessä ja varainkeruussa, joiden perusteella on järjestetty raha-arpajaisia 

ympäri Eurooppaa jo vuosisatojen ajan. Ensimmäiset raha-arpajaiset järjestettiin Suomessa 

vuonna 1926 yleishyödyllisten laitosten hyväksi. Sittemmin rahapelituotoilla on ollut 

olennainen merkitys sekä suomalaisen hyvinvointivaltion että kansalaistoiminnan kannalta. 

Esimerkiksi viime vuosikymmenien aikana Raha-automaattiyhdistyksen tavoitteita ovat 

olleet muun muassa sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestöjen toiminnan turvaaminen, 

sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteellisen kehityksen tukeminen sekä erityisryhmien ja 

väliinputoajien tukeminen (Ohtonen 1999). 

 

Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -tutkimuksen tulosten mukaan 15–74-vuotiaista 

suomalaisista 3,3 prosentilla (noin 124 000 henkilöllä) oli rahapeliongelma ja 1,3 prosentilla 

(noin 49 000 henkilöllä) oli todennäköinen rahapeliriippuvuus (Salonen & Raisamo 2015). 

Rahapeliongelmien riskiä on pyritty vähentämään arpajaislainsäädäntöä muuttamalla ja 

rahapelien ikärajoja yhdistämällä (Järvinen-Tassopoulos & Raitasalo 2015). Tähän asti 

suomalaista rahapelitoimintaa on määrittänyt tulostavoitteellisuus ja rahapelituotot on jaettu 
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edunsaajille eri ministeriöiden kautta. Rahapeliyhtiöt ovat myös tukeneet rahapeliongelmien 

ehkäisyä ja hoitoa. Lähitulevaisuudessa kolmen nykyisen rahapeliyhtiön tilalle perustetaan 

uusi rahapeliyhtiö ja tuotonjaosta säädettäisiin uudella lailla (Sisäministeriö 2015). 

 

Onko yhteiskunnallisesta ongelmasta vain haittaa? Suomalaisen rahapelitoiminnan kohdalla 

vastaukseen liittyy ristiriita ottaen huomioon yleishyödyllisyyden merkityksen erilaisten 

edunsaajien kannalta. Esityksessäni tarkastelen ensin rahapelitoiminnan perusteluja suhteessa 

yleishyödyllisiin tarkoitusperiin. Sen jälkeen tutkin Raha-automaattiyhdistyksen 

avustuslinjauksia suhteessa aiempien hallitusten sosiaali- ja terveyspoliittisiin tavoitteisiin. 

Lopuksi pohdin hyötyjen ja haittojen yhtälöä. Tasapainottelu yleishyödyllisyyden ja 

rahapeliongelmien ennalta ehkäisyn välillä on vaikeaa. Onko kaikki keinot käytetty 

rahapelihaittojen vähentämiseksi? Tulisiko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta toimeen 

ilman rahapelituottoja? 

 

 

 

Naisten imetysaikana kokemat tunteet ja niiden suhde imetysideaaliin 
Mehtätalo Hilkka, Itä-Suomen yliopisto (hilkkaem@gmail.com) 

 

Imetyksellä katsotaan nykyisin olevan terveyshyötyjä sekä lapselle että äidille. Imetys 

nähdäänkin kansanterveydellisenä asiana. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

julkaisi vuonna 2009 Imetyksen edistäminen Suomessa -toimintaohjelman, jossa pohditaan 

keinoja imetysten tukemiseen. Väitöskirjassani tarkastelen imetystä naisten kokemana, 

heidän imetysaikana kokemien tunteiden kautta. Tutkimuksessani käytän imetysideaalin 

käsitettä, jolla tarkoitan muodostamaani kulttuurillista konstruktiota siitä, kuinka pitkään ja 

intensiivisesti lasta tulisi tutkimusten, suositusten ja erilaisten aatteiden mukaan imettää. Olen 

kiinnostunut tutkimaan sitä kuinka naiset kokevat imetysideaalin itsessään ja heidän 

suhdettaan imetysideaaliin. Tarkastelen sitä kohtaa, jossa naisen oikeus päättää rinnoistaan ja 

äitinä olemisen muodoista kohtaavat ihanteet ja virallisen terveydenhuoltojärjestelmän 

suositukset.  

 

Aineisto on kerätty avoimella internetkyselyllä syksyllä 2011. Tutkimuksessani tarkastelen 

2000-luvulla synnyttäneiden naisten kokemuksia (n=992). Alustuksessani esittelen K-

keskiarvon ryhmittelyanalyysilla muodostamiani imettäjäryhmiä ja niiden 

ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliön -testillä tutkittua yhteyttä imetyspituuksiin 

(kokonaisimetys, täysimetys ja suunniteltu imetyspituus). Lisäksi käytän avoimilla 

kysymyksillä kerättyjä imetyksen eri vaiheita kuvaavia vastauksia viitteenomaisesti 

selittämään määrällistä analyysia.  

 

Tulosten mukaan naisten imetyskokemuksissa on huomattavia eroja. Osa on kokenut 

imetysaikana lähes pelkästään positiivisia tunteita, osa kaikkia tunteita melko tasaisesti ja osa 

suurimman osan imetysajasta negatiivisia tunteita. Imetyspituudella ja imetysajan 

tunnekokemuksilla on selkeä yhteys: positiivisimpia tunteita kokeneet imettivät pisimpään. 

Imetysideaali näyttäytyy siis merkittävänä naisten elämässä: imetysideaalia noudattanut 

imetys on yhteydessä positiivisiin tunteisiin ja imetysideaalia lyhempi imetys negatiivisiin 

tunteisiin. Alustuksessa esittelen analyysia imetysideaalin ja tunteiden suhteesta sekä 

pohdintaa tunteiden taustalla olevista ilmiöistä. 
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Nuoriin kohdistuvan perheväkivallan rodullisuus ja sukupuolisuus poliisin 

silmin 
Päivi Honkatukia, TaY (paivi.honkatukia@uta);  

Martta Myllylä, Nuorisotutkimusverkosto (martta.myllyla@helsinki.fi) 

 

Maahanmuutosta ja erityisesti turvapaikanhakijoista viime aikoina käyty keskustelu on 

lisännyt pelkoja rodullistettuja vähemmistöjä, erityisesti muslimeja kohtaan. Keskustelun 

polttopisteessä on usein nuori sukupolvi, ja se on voimakkaasti sukupuolistunutta: nuoria 

maahanmuuttajataustaisia miehiä pidetään uhkana yleiselle turvallisuudelle 

(radikalisoituminen, väkivalta, seksuaalinen ahdistelu), kun taas nuoret naiset mielletään 

perheidensä ja yhteisöjensä voimattomina uhreina. Yhtenä tämän keskustelun ilmentymänä 

ovat kuvaukset kunniaväkivallasta tietyille maahanmuuttajaryhmille tyypillisenä ilmiönä, 

jonka taustalla nähdään yhtenäiseksi ja jaetuksi oletettu ”kunniakulttuuri”. 

 

Haluamme tuottaa puheenvuoron tähän keskusteluun analysoimalla nuoriin kohdistuvaa 

perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, joka tulee poliisin tietoon.  Analyysi perustuu poliisin 

sähköisestä rikosilmoitustietokannasta koottuun aineistoon. Se kattaa vuonna 2013 poliisille 

ilmoitetut pahoinpitelyt (lievät, tavalliset, törkeät), joiden uhrina on ollut 15-20-vuotias 

henkilö (N=5992).  Aineistosta on poimittu perheessä tai lähisuhteissa tapahtuneet väkivallan 

teot (N=1290).  

 

Analysoimme aineistoa sekä kuvailemalla kvantitatiivisesti että lähilukemalla sitä 

kvalitatiivisesti. Olemme kiinnostuneita siitä, 1) onko tapausten piirteitä mahdollista erotella 

rodun/etnisyyden perusteella (mm. tekotapa, väkivallan perustelu) ja 2) millä tavalla poliisi 

kuvaa sukupuolta, rotua ja etnisyyttä tai niiden yhteenkietoutumista rikosilmoituksissa. 

Toistuvatko julkisen keskustelun sukupuolistetut asemat nuorista miehistä uhkina ja naisista 

uhreina – vai onko aineistosta mahdollista löytää muunkinlaisia kuvauksia siitä, millaista 

väkivaltaa rodullistetut nuoret kokevat läheissuhteissaan?     

 

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ja Nuorisotutkimusseuran koordinoimaa 

hanketta “Generational Negotiations, social control and gendered sexualities” (GENESO).   

 

 

Sähkösavukkeet terveyskansalaisuuden ja vaihtoehtolääkinnän muotona 
Otto Ruokolainen, VTM (otto.ruokolainen@thl.fi) 

 

Sähkösavukkeet ovat nousseet viimeisten vuosien aikana yhä keskeisemmäksi ilmiöksi 

tupakoinnin haittojen ehkäisyssä. Suhtautuminen tähän tuoteryhmään jakaa terveyspolitiikan 

ja kansanterveyden asiantuntijoita kiistakysymysten ollessa erityisesti niiden teho 

tupakoinnin lopettamisessa, vaikutukset terveyteen sekä nuorten koukuttaminen nikotiiniin. 

Myös eri valtioiden terveyspoliittiset linjaukset eroavat sähkösavukkeiden suhteen. Suomessa 

on toteutettu tiukkaa tupakkapolitiikkaa jo vuosikymmeniä, ja politiikan tasolla 

suhtautuminen sähkösavukkeisiin on kielteistä. Tämä on kansanterveyden näkökulmasta 

ristiriidassa sen kanssa, että sähkösavukkeita raportoidaan käytettävän tupakoinnin – yhden 

keskeisimmistä ehkäistävissä olevista kuolinsyistä – lopettamisen apuvälineenä. 

 

Esityksen alussa kuulijat johdatetaan sähkösavukkeiden teemaan empiiristen tulosten avulla. 

Tämän jälkeen sähkösavukkeiden mukana tuomia kiistoja ja ristiriitoja tarkastellaan 

teoreettisesti terveyskansalaisuuden ja vaihtoehtolääkinnän teemojen kautta. Minkälainen 
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kuva sähkösavukkeiden käytöstä/käyttäjästä muodostuu yhtäältä vallitsevan terveyspolitiikan 

ja toisaalta kansanterveyden tulevaisuuden kannalta? Voidaanko sähkösavukkeiden käyttö 

nähdä yksilön irtautumisena terveyspoliittisista tavoitteista vai onko se pikemminkin 

omaehtoista pyrkimystä tavoittaa ne? Lopuksi empiirinen ja teoreettinen tarkastelu punotaan 

yhteen ja vastataan kysymykseen, missä roolissa sähkösavukkeiden käyttö ja käyttäjät tulisi 

nähdä tulevaisuuden terveyspolitiikassa. 

 

 

Riskinotto, hallinta ja käyttäjäidentiteetit huumeiden sekakäytössä.  

Analyysi sekakäyttöepisodeista 
Kati Kataja, VTT (kati.kataja@thl.fi ), Sanna Väyrynen, Pekka Hakkarainen, Sanna 

Kailanto, Karoliina Karjalainen, Kristiina Kuussaari, Christoffer Tigerstedt 

 

Päihteiden sekakäytön yleistymiseen on havahduttu niin Suomessa kuin kansainvälisillä 

areenoilla, ja sen on todettu ilmentävän monenlaisia käyttötapoja ja käytön muotoja 

viihdekäytöstä ongelmakäyttöön. Suomalaisissa tutkimuksissa sekakäyttö on kuitenkin 

toistaiseksi nähty yhtenä suhteellisen homogeenisena päihteiden käytön muotona. Tässä 

tutkimuksessa tavoitteenamme on päästä pidemmälle suomalaisen sekakäytön 

ymmärtämisessä ja tunnistaa erilaisia sekakäyttötapoja. 

 

Tutkimusta varten haastattelimme huumeiden käyttäjiä, joilla oli kokemuksia useiden eri 

päihdeaineiden käytöstä (yhteensä 56 haastateltavaa). Haastateltavia pyydettiin kuvailemaan 

käyttöepisodeja, joissa päihdeaineiden yhdistäminen oli keskeisessä osassa. Näin ollen 

haastattelut käsittelivät erityisesti eri päihteiden sekoittamisen erilaisia tilanteita ja motiiveja. 

Narratiivista analyysiä soveltamalla rekonstruoimme haastateltavien kertomat 

sekakäyttöepisodit juonellisen tarinan muotoon. Tarkastelimme näitä tarinoita erityisesti 

päihteidenkäyttöön liittyvän tietoisen riskinoton, käytön hallinnan ja käyttökulttuuriin 

kytkeytyvän ryhmäidentiteetin näkökulmasta. 

 

Analyysin myötä erotimme aineistosta neljä erilaista sekakäytön tarinatyyppiä, joissa 

kussakin käyttöepisodi, käyttäjäidentiteetti ja riskinotto hahmottuvat eri tavalla. Keskeiseksi 

tarinatyyppejä erottavaksi elementiksi osoittautui yhteisöllisyyden erilainen painotus. Osa 

käyttötilanteista tapahtui käyttäjän yksin ollessa, toisissa käyttötilanteissa keskeistä taas oli 

se, että päihteitä käytettiin yhdessä, ja että kokemukset jaettiin yhdessä. Esityksessämme 

esittelemme tarinatyypit tarkemmin. 

 

Tulkitsemme tarinatyyppien edustavan kulttuurisia tarinaresursseja, joita sekakäyttäjät 

hyödyntävät konstruoidessaan ja representoidessaan omaa käyttäjäidentiteettiään. Tällä 

ymmärrämme, että eri sekakäyttöskeneillä omaksutut käyttäjäidentiteetit ovat ensisijaisesti 

käyttäjäpiireissä ”perimätietona” kulkevia – ja perin muuttumattomia – tietojen, taitojen, 

rituaalien ja sanktioiden kokonaisuuksia, jotka käyttökulttuurin uudet tulokkaat opettelevat ja 

omaksuvat vanhempien käyttäjien ohjauksessa ja valvonnassa. 

 

 

Rikonnallinen ryhmäkäytäntö kulttuurisena karnevalismina 
Yrjö Kallinen, YTM (yrjo.kallinen@uta.fi) 

 

Esitykseni pohjaa väitöskirjatutkimukseeni ”Lost boys. Revisiting delinquency in 21st 

century”. Kyseessä on etnografisiin haastatteluihin pohjaava tutkimus pienrikollisesta 

tamperelaisesta nuorten miesten ryhmästä. Ryhmän jäsenet ovat lähtöisin vaikeista 
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olosuhteista ja heidän keskinäistä toimintaansa on määrittänyt hyvin nuoresta saakka 

pienrikollinen ja rikonnallinen, normeiltaan käänteinen suhde ympäristöön yhteiskunnallisesti 

hyväksytyn mielessä. Tämän vastakohtana ryhmän sisäiset suhteet ovat olleet normistoltaan 

voimakkaan solidaarisia. Esityksessäni käsittelen näitä ryhmän keskeisiä käytäntöjä ja 

merkityksenantoja keskinäisesti muodostettuna, kulttuurisena kokemuksena. Kulttuurinen 

tarkoittaa tässä tasoa, jolla yksilöllinen ja yhteinen sekä sosiaalisesti koettu ja 

yhteiskunnallisen sijainnin määrittämä kohtaavat. Käänteisnormatiivinen kulttuurinen taso 

ilmaisee yhteisesti luotavaa yhteiskuntasuhdetta. 

 

Tässä esityksessä keskityn käänteisnormatiivisuuteen karnevalistisena 

maailmankokemuksena, pyrkimyksenä luoda vapaata kokemuksellista tilaa ryhmälle ja sen 

jäsenille vastustamalla ja rikkomalla vakavaa, virallista ja arkipäiväistä. Käytännöllinen, 

päihdehakuinen ja pienrikollinen normien ja lakien rikonta toimii myös hyvin eräänlaisena 

tuntosarvena, jonka kautta yhteiskunnallista normiavaruutta ja sen rikkomisen seurauksia 

pystytään hahmottamaan. Ryhmän jäsenillä on poikkeuksetta pitkät rikosrekisterit ja useat 

heistä ovat olleet moneen kertaan eripituisilla vankilajaksoilla. Tavoitellun vapauden 

valtakunnalla on siis myös korkea hintansa ja pitkä varjonsa. 

 

Tutkimukseni taustalla on aikaisempiin opinnäytteisiini tekemäni monivuotinen etnografia. 

Tutkimusaineiston kerääminen on yhä työn alla, aloitin sen vuosi sitten tuolloisten 

projektitutkimustöideni vapaa-ajalla. Väitöskirjatutkimukseni pääsin täysipäiväisesti 

aloittamaan tämän vuoden alusta, joten esitykseni perustuu ensimmäisen aineistokatsaukseni 

antiin. Esityksessäni tuon esille yhteiskunnallisen normiavaruuden ja sen rikkomisen 

kultturis-teoreettisen hahmottamisen lisäksi alustavia huomioita ja hypoteeseja tästä 

marginaalisesta mutta järjestäytyneisiin yhteiskuntiin historiallisella ajalla kiinteästi 

liittyneestä ilmiökentästä tässä ajassa. 

 

Keskeiset käsitteet: pienrikollisuus, käänteisnormatiivisuus, kulttuurinen kokemus 

 

 

”Ei kukaan viiltele ilman syytä” 

Nuorten kertomukset viiltelykokemuksista keskustelufoorumilla 
Noora Hästbacka, VTM (noora.hastbacka@nuorisotutkimus.fi) 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana julkinen keskustelu nuorten naisten terveydestä on 

keskittynyt itsensä vahingoittamisen käytäntöihin (Johansson 2011, 197). Viiltely on yksi 

tarkoituksellinen itsensä vahingoittamisen muoto, jota esiintyy pääasiassa nuorten 

keskuudessa. Viiltely on kuvattu tutkimuskirjallisuudessa pääsääntöisesti yksilön oireena 

mielenterveyden ongelmasta. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta 

tutkimuskirjallisuudessa ei ole kiinnitetty huomiota viiltelyn laajempaan kontekstiin tai 

yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin rakenteisiin ilmiön taustalla. (esim. Franzén ja Gottzén 

2011; Johansson 2010; Adler & Adler 2007; Chandler 2012.) 

 

Viiltely voidaan paikantaa terveyteen ja kulttuuriin liittyviin kysymyksenasetteluihin, jotka 

kytkeytyvät esimerkiksi ruumiinmuokkauksen normeihin. Kulutuskulttuuri tuottaa esteettisiä 

ihanteita ruumiin ulkomuodolle (Bessonoff & Kinnunen 2013) ja nykyinen terveyspolitiikka 

kannustaa panostamaan omaan ruumiiseen ja kehittämään sitä tukevia terveellisiä 

elämäntapoja (Puuronen 2006, 7-9). Ruumiin keskeisyyden lisääntyminen yhteiskunnassa 

tuottaa erilaisia tapoja muokata, tarkkailla ja kontrolloida ruumista (Shilling 2007). Viiltely 

näyttäytyy toiseutena ja vastakohtana nykyajan hyveellisille ruumiinmuokkauksen tavoille, 
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kuten fitness-kulttuurille, jossa elämänhallintaa ja ”hyvinvointia” tuotetaan ja näytetään oman 

ruumiin kautta (Bessonoff & Kinnunen 2013). 

 

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen nuorten kertomuksia itsensä viiltelyyn liittyvistä 

kokemuksista. Tutkimuksessa lähestytään viiltelyä sosiaalisesti rakentuneena 

käyttäytymismallina ja refleksiivisenä ruumiinmuokkauksen tekniikkana. Tutkimuksessa 

kysytään, millä tavalla itseään viiltelevät nuoret jäsentävät viiltelyyn liittyviä kokemuksiaan 

ja millaisena ruumis esitetään viiltelykertomuksissa. Tutkielman aineisto koostuu 

viiltelijöiden kirjoittamista omakohtaisista kertomuksista, jotka on kerätty eräältä 

keskustelufoorumilta viiltelyaiheisista keskusteluketjuista. Tulkitsen aineistoa narratiivisella 

tutkimusotteella ja tarkastelen niitä sosiaalisia sidoksia, joita nuoret omissa viiltelyyn 

liittyvissä kertomuksissa tuovat esille. 

 

Tutkimuksessa esitetään, että nuorten kertomukset viiltelystä rakentuvat pahanolon 

kokemuksen, riippuvuuden kehittymisen, viiltelyn salaamisen ja lopettamishalun varaan. 

Nuoret tulkitsivat viiltelyä merkkinä psyykkisestä pahasta olosta, johon toivotaan useimmiten 

apua. Monen viiltävän nuoren tavoite on tulla tunnistetuksi, vakavasti otetuksi ja 

hyväksytyksi oman pahan olon kokemuksen kanssa. Nuoret kamppailevat sisäisen 

kokemuksen näkyväksi tekemisen tarpeen ja stigmatisoitumisen pelon välillä. Viiltely voi 

toimia nuorelle identiteettinä, joka yhdistää nuoren osaksi muita pahoinvoivia nuoria. 

 

Viiltely on itsensä auttamiseen tähtäävää toimintaa, jossa haetaan helpotusta pahanolon 

kokemukseen ja tehdään sisäistä maailmaa muille näkyväksi. Viiltelyä kuvataan sekä 

harkittuna tapana purkaa tai ilmasta tunteita että hallitsemattomana ongelmana ja 

pakkomielteenä. Viiltelevän nuoren olemassaolo vallitsevien kulttuuristen normien keskellä 

näyttäytyy monin tavoin ristiriitaisena kokemuksena autetuksi tulemisen tarpeen ja itsenäisen 

selviämisen välillä. Suurin osa nuorista kokee itsensä muista poikkeavana, mikä aiheuttaa 

heille ahdistusta ja häpeää. Omalle käyttäytymiselle haetaan hyväksyntää, mutta samalla 

korostetaan, ettei viiltely ole vapaavalintainen käyttäytymisen muoto. Nuoria viiltelijöitä 

tulisikin ymmärtää toimijoina, joiden toiminnan mahdollisuudet ovat rajatut. 

 

15. PELIN JA LEIKIN SOSIOLOGIA 

Koordinaattorit: Jani Kinnunen , Game Research Lab, Tampereen yliopisto 

(jani.kinnunen@uta.fi); Juho Karvinen, Game Research Lab, Tampereen yliopisto 

(juho.karvinen@uta.fi) 

Työryhmäkuvaus: Vaikka pelit ja leikit ovat aina olleet osa kulttuuria, ovat ne digitaalisen 

teknologian aikakaudella marssineet kulttuurin ja talouden näyttämöille aiempaa 

moninaisemmin tavoin. Peliteollisuudesta on tullut viihdeteollisuuden jättiläinen. 

Pelaajapopulaatioiden varttuessa ja monimuotoistuessa peleihin on alettu suhtautua yhä 

enemmän myös positiivisia piirteitä sisältävinä kulttuurituotteina. Kuitenkin myös vanhat 

kysymykset sopivista sisällöistä, peliriippuvuudesta ja pelaamisen yhteiskunnallisesta 

hallinnasta ovat edelleen ajankohtaisia. Pelillisiä ja leikillisiä käytäntöjä integroidaan niin 

opetukseen, työelämään kuin kulutukseenkin, mitä kautta niistä voi muodostua 

merkityksellisiä sosiaalisen vuorovaikutuksen muotoja yleisemminkin yhteiskunnassa. 

Työryhmässä peleihin ja leikillisyyteen suhtaudutaan sosiologisella mielenkiinnolla ja 

vakavuudella, ja pohditaan, mitä pelin ja leikin esiinmarssi merkitsee yhteiskunnallisti. 
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Työryhmään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät peleihin ja leikkeihin liittyviä sosiologisia 

kysymyksiä. Tervetulleita ovat empiiriset, käsitteelliset ja aikalaisanalyyttiset esitykset 

mikro- tai makrotason ilmiöistä, jotka voivat koskea joko alkuvaiheessa olevaa tai jo 

valmiimpaa tutkimusta. Työryhmä ei ole rajattu koskemaan vain digitaalisia pelejä tai 

rahapelejä, eikä esitysten tarvitse edustaa mitään tiettyä tutkimusperinnettä. 

Abstraktit: 

Pelaajien rahankäyttö free-to-play- ja rahapeleissä 
Jani Kinnunen, Tampereen yliopisto (jani.kinnunen@uta.fi) 

 

Digitaalinen pelaamisen määrä on kasvanut jatkuvasti viime vuosien aikana. Peleistä on tullut 

yhä keskeisempi osa nykykulttuuria ja kulutusta. Samaan aikaan peleihin on integroitu 

uudenlaisia rahastusmalleja. Pelaajat voivat usein ostaa lisäsisältöä tai muita peleihin liittyviä 

virtuaalisia hyödykkeitä myös varsinaisen pelin ostamisen jälkeen. Viime aikoina erityisen 

suosittuja ovat olleet ns. free-to-play-pelit, joiden pelaamisen aloittaminen on ilmaista, mutta 

joiden pelidesign kannustaa pelaajia kuluttamaan rahaa pelaamisen edetessä. Tässä suhteessa 

free-to-play-pelit muistuttavat perinteistä rahapelaamista, jota on mahdotonta jatkaa ilman 

uusia panostuksia. Kummassakaan pelityypissä ei ole ennalta määriteltyä rajaa sille, kuinka 

paljon pelaamiseen voi käyttää rahaa. Jotkut pelaajat ovat käyttäneet free-to-play-

pelaamiseen huomattavasti enemmän rahaa kuin keskivertorahapelaajat käyttävät 

rahapelaamiseen. Molemmissa pelityypeissä rahankäyttö vaikuttaa pelikokemukseen ja 

pelaaminen vaikuttaa siihen, kuinka raha koetaan ennen peliä, sen aikana ja pelaamisen 

jälkeen. 

 

Esityksessä tarkastellaan viidentoista free-to-play- ja rahapelaajan haastatteluaineiston 

perusteella, millaiseksi pelaajat kokevat rahan ja kuinka he hallinnoivat sitä ennen 

pelaamista, sen aikana ja pelaamisen jälkeen. Rahan merkitys pelaajille vaihtelee tilanteesta 

toiseen. Rahapelaajille on yleisempää, että he jaottelevat pelaamiseen käytettävän rahan 

erilleen muista rahoista, kuten ruoka- tai vuokrarahoista. Jaottelu ei ole yhtä eksplisiittistä 

free-to-play-pelaajille, jotka suhtautuvat pelirahaan samalla tavalla kuin rahaan, jota 

käytetään muihin harrastuksiin tai viihteeseen. Uudenlaisten rahastusmallien yleistyessä 

digipelien parissa, rahapelaajien rahanhallinnan strategiat voivat muodostua relevanteiksi 

myös free-to-play-pelaajille ja viihdepelaajille yleisemminkin. 

 

 

Serendipisyys imitaatiopelissä 
Mika Simonen (mika.simonen@helsinki.fi), Otto Segersven (oeaseger@mappi.helsinki.fi) ja 

Ilkka Arminen (ilkka.arminen@helsinki.fi); Helsingin yliopisto 

 

Helsingin yliopistossa järjestettiin syksyllä 2015 kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien 

sosiaalisten ryhmien keskinäisen tiedon jakautumista koskeva kokeellinen tutkimus, 

imitaatiopeli, joka menetelmänä perustuu Alan Turingin ajatuksiin. Pelaajat rekrytoidaan 

kahdesta sosiaalisesta ryhmästä ja kunkin pelaajan tavoitteena on vuorollaan 1) toimia 

tuomarina ja esittää kysymyksiä, joilla ryhmän jäsenyyttä imitoiva pelaaja paljastuu, 2) olla 

aidosti oman ryhmänsä jäsen ja 3) teeskennellä toisen ryhmän jäsenyyttä. Peli tuottaa tietoa 

ryhmiä koskevan tiedon avoimuudesta tai sulkeutuneisuudesta (Arminen & Simonen 2015). 

Syksyn imitaatiopeliin osallistui 18 pelaajaa ja pelipaikkana oli yliopiston tietokoneluokka. 

Pelissä osallistujista muodostuu useita kolmen hengen ryhmiä, joissa yksi pelaaja kysyy ja 

kaksi tuottaa vastauksia. Kysymykset ja vastaukset annetaan selainten välityksellä ja 
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ohjelmisto toimittaa ne pelaajille. Pelin kuluessa kahden pelaajan havahduttiin istuvan ikään 

kuin väärillä paikoilla, jolloin osa pelaajista sai peli-instruktion vastaisesti molemmat 

kanssapelaajat kantasuomalaisten tai maahanmuuttajien ryhmästä. Tällä kokeen 

järjestämiseen liittyvällä virheellä arvioitiin olevan pieni vaikutus itse kokeeseen, eikä peliä 

keskeytetty. Kokeen jälkeen osallistujia informoitiin tapahtuneesta. Näin tutkimusaineistoon 

muodostui sattumalta garfinkeliläinen koeasetelma, jolla voidaan tutkia normatiivisten 

sääntöjen ja sosiaalisten tapahtumien välistä suhdetta. Esityksessä tarkastellaan 

tuomaripelaajien selontekoja kysymys-kaksi vastausta –vierusparin jälkeisessä vuorossa, kun 

vastausten välillä ei näytä olevan eroa. Oletetun kantasuomalaisen outoa pelaamista voidaan 

selittää erilaisten normaalistavien kehysten kautta, kuten ironian. Sattuma näyttää 

mahdollistaneen imitaatiopelin ns. nollatason tutkimuksen, johon muita 

imitaatiopelitutkimuksia voidaan suhteuttaa. 

 

 

Don’t bite the hand that feeds you: 

Civil Society Organisations as receivers of public gambling revenues in 

Finland 
Michael Egerer, University of Helsinki (michael.egerer@helsinki.fi) 

 

Gambling revenues are an important source to fund civil society organisations (CSOs) 

working in the fields of health and welfare. Complementing the basic tax-based welfare state 

with gambling profit and citizen-led activities, however, risks creating dependencies between 

service providers and the institutions distributing and deciding on the support. This might 

proof inconsistent with the charitable goals of the CSOs, as well as create inefficiencies.  

 

Ten key-informant interviews with representatives of CSOs receiving support from gambling 

revenues have been conducted in Finland. The transcribed interviews were analysed 

thematically. The informants expressed trust into the justice and efficiency of the distribution 

of funds. Reporting to funding bodies was seen as work intensive, but fruitful for future work 

beyond the report. Criticism was raised seldom; detailed practical matters were the main 

topic. Taking gambling money were a minor ethical issue and informants considered the 

benefits of supporting their charitable activities as outweighing possible costs of problem 

gambling. This perspective was enhanced by questioning the size of gambling problems on 

the societal level and in relation to other societal problems.  

 

The findings hint towards CSO representatives having a positive picture of their funding 

institution. Despite acting totally legal, ethical concerns using money created by gambling 

and possibly human misery were countered by techniques of neutralization known from 

criminology. Gambling does not seem to be a morally neutral form of entertainment 

consumption. Defending themselves and the gambling legislation in Finland displays a 

feeling of closeness of the service providers towards their funders. 

 

 

Digitaaliset kuilut ja verkkorahapelaamisen muutos 2006–2014 
Aki Koivula (akjeko@utu.fi), Ilkka Koiranen (ilalko@utu.fi) ja Pekka Räsänen 

(pekras@utu.fi); Turun yliopisto  

 

Kulutuksen digitalisoitumisen seurauksena myös uhkapelit ovat siirtyneet yhä kasvavassa 

määrin verkkoon. Verkko helpottaa uhkapelaamista vapauttamalla sen sitä aikaisemmin 



 
84 

rajoittaneista tilallisuuteen ja ajallisuuteen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksissa on myös 

esitetty, että verkkorahapelit sisältävät yhä enemmän muista digitaalisista peleistä 

omaksuttuja vetovoimatekijöitä. Tämän on oletettu lisäävän verkkorahapelien suosiota 

etenkin nuoremmissa ikäryhmissä. Tuoreissa tutkimuksissa onkin esitetty, että digitaalisen 

rahapelaamisen arviointiin ei voida käyttää samoja mittareita kuin perinteisten rahapelien 

arviointiin.  

 

Tutkimuksessa osoitetaan Tilastokeskuksen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -

aikasarja-aineiston avulla, että verkossa tapahtuva uhkapelaaminen on lisääntynyt 

epätasaisesti eri väestöryhmien välillä vuosina 2006–2014. Analyysien perusteella vastaajan 

taustatekijöistä keskeisiksi muuttujiksi nousevat ikä ja sukupuoli. Verkkopelaamisen yleisyys 

vaihtelee myös koulutus- ja tuloluokittain. Tulokset tukevat oletusta siitä, että vastaajan 

taustatekijöiden lisäksi internetin käytön useudella ja monipuolisuudella on voimakas yhteys 

verkkorahapelaamiseen.  

 

Sen sijaan verkkopeleihin käytettävät rahamäärät eivät ole kasvaneet viime vuosina. Suuria 

summia verkkorahapeleihin käyttävien osuus on hyvin pieni. Väestöryhmittäisessä 

tarkastelussa voidaan havaita, että vanhemmat ikäluokat ja alemmin koulutetut käyttävät 

enemmän rahaa peleihin kuin nuoremmat ja korkeasti koulutetut. Internetin käytön useudella 

tai monipuolisuudella ei sen sijaan ole voimakasta yhteyttä verkkorahapeleihin käytettävään 

rahalliseen panostukseen.  

 

Verkossa tapahtuvan uhkapelaamisen arvioinnissa pitää huomioida, että mahdollisuuksien 

monipuolistuminen ei kosketa kaikkia. Länsimaissa on edelleen sellaisia kuluttajia, joilla ei 

ole riittäviä materiaalisia mahdollisuuksia, tiedollisia resursseja tai halua osallistua internetin 

sähköisille markkinoille. Hyväosaisilla ja korkeasti koulutetuilla on paremmat lähtökohdat 

omaksua uudet tiedonkäsittelyn ja kulutuksen toimintatavat. Kuten muutkin resurssit, 

verkkokulutukseen liittyvät ajatukselliset pääomat ovat jakaantuneet eriarvoisesti eri 

väestöryhmien välillä, mikä näkyy myös verkkorahapelaamisen käytännöissä ja tavoissa. 

 

 

Suurten ikäluokkien rahapelaaminen: kulutus, luokkaerot ja historiallinen 

muutos 
Riitta Matilainen (riitta.matilainen@helsinki.fi), Maria Heiskanen 

(maria.heiskanen@helsinki.fi); Helsingin yliopisto 

 

Esityksessämme keskitymme suurten ikäluokkien rahapelaamiseen Suomessa 

(historiallisesta) kulutus- ja luokkanäkökulmasta. Suuret ikäluokat ovat sukupolvi, joka on 

kokonsa ja kulttuurisen erityisyytensä vuoksi ollut lukuisten tutkimusten kohteena. Suurten 

ikäluokkien rahapelaamisesta ei kuitenkaan ole tehty tutkimusta, vaikka tätä sukupolvea 

tarkastelemalla on mahdollista ymmärtää rahapelaamista ja ongelmapelaamisen ehkäisyä 

ikääntyvien ryhmissä sekä tutkia heidän kokemustensa, asenteidensa ja rahapelikäytäntöjensä 

kautta heidän rahapelitavoissaan ja suomalaisessa rahapelikulttuurissa tapahtunutta muutosta. 

Ymmärrämme rahapelaamisen osaksi kulutuskäyttäytymistä. Suurten ikäluokkien edustajia 

voi kutsua ”kuluttajakansalaisiksi”, koska he ovat kasvaneet rahapelaamiseen 

hyvinvointivaltion ja kulutusyhteiskunnan laajentumisen kaudella, pelaamalla esimerkiksi 

yhteisen hyvän puolesta voimakkaasti markkinoituja rahapelejä.  

 

Tarkastelemme suurten ikäluokkien edustajien rahapeliasenteita ja -käytäntöjä myös 

yhteiskuntaluokan kautta bourdieulaisen lähestymistavan avulla, jonka mukaan luokkaa ja 
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eroja luokkien välille tuotetaan elämäntapavalinnoilla ja maulla. Suurten ikäluokkien sisällä 

voidaan tutkia eroja ja yhtäläisyyksiä rahapelaamisessa korkeasti ja matalasti koulutettujen 

välillä. Pohdimme, ymmärtävätkö suurten ikäluokkien edustajat rahapelaamisen minä tahansa 

kulutus- ja kulttuurituotteena vai tietyin osin alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin verrattavana 

päihteenä, ja eroaako eri koulutustaustaisten ”rahapelimaku” toisistaan. 

 

Keräämme aineistomme ryhmähaastatteluilla. Ensin haastateltavat täyttävät 

taustatietolomakkeen. Varsinaisen aineistonkeruun menetelmänä käytämme strukturoitua 

haastattelurunkoon pohjautuvaa ryhmähaastattelua. Tavoitteenamme on tehdä kuusi 

kappaletta kuuden henkilön ryhmähaastattelua (yht. haastateltavia 36 kpl). Puoleen ryhmistä 

tavoittelemme sellaisia henkilöitä, joilla ei ole kansakoulun jälkeistä koulutusta tai joilla on 

ammatillinen koulutus tai lukio. Loppuihin kolmeen ryhmään tavoitellaan opisto- tai 

yliopistotasoisen tutkinnon suorittaneita. Näin pyrimme saamaan esille mahdollisia eroja ja 

samankaltaisuuksia. Ryhmähaastattelujen analyysissa lähdemme liikkeelle 

intersektionaalisuudesta (ja tuomme intersektionaalisuuden käsitteen rahapelitutkimukseen): 

eri rahapelaamiseen liittyvät ulottuvuudet (koulutustausta, ikä, sukupuoli, asuinpaikka) eivät 

ole toisistaan irrallisia vaan toisiaan leikkaavia. 

 

Esityksemme on alustavaa keskustelua Alkoholitutkimussäätiöltä rahoituksen saaneesta 

projektistamme ”Suurten ikäluokkien (ongelma)rahapelaaminen: ikääntyminen, luokkaerot ja 

historiallinen muutos”, joka käynnistyy huhtikuussa 2016. 

 

 

Digitaalinen pelikulttuuri sosiologisen mielikuvituksen haasteena 
Juho Karvinen, Tampereen yliopisto (Juho.Karvinen@staff.uta.fi) 

 

Kysyn tässä väitöskirjatutkimusta taustoittavassa ja asemoivassa esityksessä, millaisia 

kysymyksiä tai kokonaisia kysymyskenttiä digitaalisen pelikulttuurin ja siihen liittyvien 

teollisuuksien ja markkinoiden kehittyminen avaa sosiologeille, ja mitkä sosiologiset 

tutkimusperinteet ovat pelitutkimuksen kannalta relevantteja. 

 

Pelitutkimus (engl. game studies) itse on vuosituhannen vaihteen tienoilla syntynyt 

tutkimuskenttä, joka on noussut pelikulttuurin vanavedessä ja kohtalonyhteydessä sen kanssa. 

Sosiologian ja pelitutkimuksen suhde on epäsymmetrinen. Sosiologia on eräs kehittyvän 

monitieteisen tutkimuskentän tärkeistä emotieteistä, ja sosiologisten jäsennystavat ja 

tutkimusotteet kulkeutuvat varsin luontevasti osaksi pelitutkimusta. Tunnustelen esityksessä 

kuitenkin myös sitä mahdollisuutta, että pelitutkimuksella voisi olla – ei vähiten 

monitieteisyytensä ja ajanmukaisuutensa ansiosta – annettavaa sosiologian ”ylävirtaan”. Otan 

esimerkiksi leikillisyyden ja leikin teorian, jonka pelitutkijat ovat ottaneet haltuun 

eräänlaisena omana esihistorianaan, mutta jota voi soveltaa monenlaisten aikalaisilmiöiden 

tarkastelussa. Esimerkiksi trollaamisen, kiusaamisen tai hakkeroinnin kaltainen toiminta tulee 

ymmärrettävämmäksi, kun ne jäsennetään nimenomaan leikillisenä toimintana. 
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16. RIKOLLISUUDEN, KONTROLLIN JA VÄKIVALLAN TUTKIMUS  
 

Koordinaattorit: Karoliina Suonpää, Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan 

instituutti (karoliina.suonpaa@helsinki.fi); Matti Näsi, Helsingin yliopiston Kriminologian ja 

oikeuspolitiikan instituutti (matti.j.nasi@helsinki.fi) 

Työryhmäkuvaus: Rikollisuuden, kontrollin ja väkivallan tutkimuksen työryhmään 

toivotaan rikollisuutta, väkivaltaa, poikkeavuutta, sosiaalista kontrollia ja 

seuraamusjärjestelmää käsitteleviä esityksiä. Työryhmään ovat tervetulleita sekä teoreettiset 

että empiiriset esitykset, jotka tutkivat rikollisuutta, kontrollia ja valtaa koskevia kysymyksiä. 

Esitykset voivat pohjautua tutkimussuunnitelmiin, käynnissä oleviin hankkeisiin tai 

valmistuneisiin tutkimuksiin. Niin ikään tervetulleita ovat puheenvuorot ja 

keskustelunavaukset, jotka pureutuvat kriminologian ja kontrollin tutkimuksen ajankohtaisiin 

kysymyksiin. 

Abstraktit: 

Asumissosiaalinen tuki ja uusintarikollisuuden ehkäisy  
Venla Salmi, Oikeusministeriö / Kriminaalipoliittinen osasto (venla.salmi@om.fi) 

 

Vankilasta vapautuvista henkilöistä noin kolmasosa vapautuu ilman asuntoa, mikä tarkoittaa  

vuosittain lähes 1500 henkilöä. Tuomion suorittaneilla on usein päihde- ja 

mielenterveysongelmia, heikko koulutustaso, lyhyt työhistoria sekä toimeentulon 

epävarmuutta ja velkaongelmia. Nämä taustatekijät yhdessä vankilataustan kanssa tekevät 

asunnon saamisesta vaikeaa ja edellyttävät merkittävää asumissosiaalista tukea. Vankeja 

pyritään valmentamaan vapautumiseen ja madaltamaan kynnystä vankilaelämän ulkopuolelle 

siirtymiseen muun muassa uusintarikollisuuden riskin minimoimiseksi. Hallittua 

vapautumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä edistävien keinojen tarjoaminen vangeille onkin 

yksi vankeinhoidon keskeisimmistä haasteista.  

 

Ympäristöministeriön koordinoiman AUNE-hankkeen (”Asunto ensin – Asunnottomuuden  

ennaltaehkäisyn toimintaohjelma 2016–2019”) yhtenä osatavoitteena on vähentää 

rikosseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta. Hankkeessa lähdetään periaatteesta, että asunto 

on päämäärän sijasta vasta ensimmäinen lähtökohta ja perusedellytys sosiaalisen 

kuntoutumisen prosessin käynnistämiselle ja onnistumiselle. Mikäli hanke onnistuu 

vähentämään vapautuvien vankien asunnottomuutta, on mahdollista, että hanke vaikuttaa 

laajemmin myös vankien uusintarikollisuuden ja sosiaaliseen integraatioon.  

 

Oikeusministeriö, Rikosseuraamuslaitos ja Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti ovat  

käynnistämässä hankkeeseen liittyvää vaikutusarviointia. Vuosien 2016–2018 aikana on 

tarkoitus toteuttaa tutkimushanke, jossa tarkastellaan AUNE-hankkeessa käyttöön otettujen 

uusien palvelu- ja toimintamallien vaikuttavuutta rikosseuraamusasiakkaiden 

asunnottomuuteen, uusintarikollisuuteen ja sosiaaliseen selviytymiseen. Rekisteriaineistoja 

hyödyntävässä vaikuttavuusarvioinnissa tutkitaan AUNE-hankkeen alkamisen jälkeen 

vapautuneiden vankien (koeryhmä) tilannetta suhteessa verrokkiryhmään, joka muodostetaan 

ennen hankkeen alkamista vapautuneista vangeista.  

 

Esityksessä tarkastellaan hanketta painottuen tutkimuksen tilaajan näkökulmaan. Mitä tulisi 

ottaa huomioon hankkeiden suunnittelussa, jotta niiden vaikuttavuudesta saataisiin näyttöä? 
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Samalla pohditaan mahdollisuuksia luoda tiiviimpää yhteistyötä tutkimuksen tekijöiden ja 

tutkimustietoa käyttävien tahojen välille.  

 

 

Päihdekuntoutusohjelmat vankiloissa – Kuntoutusta kontrollin alla 
Teemu Kaskela (teemu.kaskela@a-klinikka.fi) & Jouni Tourunen  

(jouni.tourunen@a-klinikka.fi), A-klinikkasäätiö    

 

TAUSTA: Päihdekuntoutusohjelmat yleistyivät Suomen vankiloissa 1990-luvulta lähtien. 

Uusklassinen ajattelu oli aiemmin jarruttanut päihdekuntoutuksen kehittämistä 

vankeinhoidossa. Uusklassismi halusi pitää rankaisemisen ja kuntoutumisen erillään, 

rangaistuksen tuli perustua rikolliseen tekoon eikä rikoksentekijän henkilökohtaisiin 

ominaisuuksiin. Kuntoutusajattelussa taas rangaistuksen tavoitteena on myös kuntouttaa 

rikoksen tekijä. Pohjoismaisessa tutkimushankkeessa tutkittiin vankiloiden 

päihdekuntoutusohjelmia neljässä Pohjoismaassa. Tässä esitelmässä raportoidaan hankkeen 

tuloksia Suomen osalta.  

 

MENETELMÄT: Seurasimme kolmea eri päihdekuntoutusohjelmaa kolmessa eri vankilassa. 

Haastattelimme vankiloiden työntekijöitä ja päihdekuntoutukseen osallistuneita vankeja. 

Haastattelimme yhteensä 22 vankia, 19 päihdeohjaajaa sekä kuutta muuta työntekijää. Lisäksi  

osallistuimme ohjelmien ryhmäkokouksiin. Aineistoa analysointi kohdistui erityisesti 

kontrollin ja kuntoutuksen sekä eri rooleissa toimivien henkilöiden suhteisiin. Aineisto 

teemoiteltiin teorialähtöisesti sovittuihin yläkoodeihin, joiden sisälle muodostettiin 

alakoodeja aineistolähtöisesti.  

 

TULOKSET: Ohjaajat tai vangit eivät nähneet suuria ristiriitoja päihdekuntoutuksen 

toteutuksessa rangaistusinstituutioissa. Etenkin ohjaajien, mutta myös joidenkin vankien, 

näkökulmasta osa kontrollista tuki kuntoutusta: esimerkiksi huumetestit vähensivät 

retkahtamista ja päihdetarkastukset pitivät vankilan päihteettömänä ympäristönä. Ohjaajien 

korostivat rooliaan vankilanvirkailijoina muiden työntekijöiden tavoin, johon vaikutti se, että 

monet päihdeohjaajista toimivat tai olivat toimineet myös vartijoina. Vangit puolestaan 

tekivät selvän erottelun ”pahoihin” vartijoihin ja ”hyviin” ohjaajiin. Vankilan 

pakkolaitosluonteesta huolimatta kuntoutusohjelmissa tapahtuva kontrolli ja ohjelmiin 

hakeutuminen oli ainakin näennäisesti vapaaehtoista, sillä ne perustuivat vangin kanssa 

sovittuun rangaistusajan suunnitelmaan ja päihteettömyyssopimukseen. Vankien 

näkökulmasta kuntoutusohjelmiin hakeutuminen merkitsi usein myös parannuksia tuleviin tai  

nykyisiin vankilaolosuhteisiin. Vankien motiiveissa ilmenivät yhtäaikaisesti sekä 

päihdeongelmaan että vankeuden suorittamiseen liittyvät syyt.  

 

JOHTOPÄÄTÖKSET: Noin 20 vuodessa vankiloiden päihdekuntoutusohjelmat ovat 

muodostuneet kiinteäksi osaksi vankeinhoitoa. Niiden roolia ei kyseenalaisteta 

henkilökunnan tai vankien taholta. Niin päihdekuntoutusohjelmien kehitys kuin 

vankilahenkilökunnan ja vankien näkemykset ilmentävät kuntoutusajattelun paluuta Suomen 

vankiloihin. ”Uusi” kuntoutusajattelu on kietoutunut myös muihin yhteiskunnallisiin 

muutoksiin, kuten uuteen julkisjohtamiseen sekä asiakasnäkökulman vahvistumiseen. Se on 

myös muokannut sekä päihdeohjaajien että päihdekuntoutukseen osallistuvien vankien 

rooleja entistä joustavammiksi ”hybridirooleiksi”, joissa yhdistyvät niin kontrollin kuin 

kuntoutuksen elementit.  
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“Joitakin muita tarkoituksia varten?” – Sosiologinen tutkimus 

viranomaisten rikolliseksi luokittelemasta moottoripyöräkerhosta 
Jussi Perälä, Helsingin yliopisto (jussi.perala@helsinki.fi) 

 

Tutkimusprojekti tarkastelee Suomessa toimivaa kansainvälistä moottoripyöräkerhoa, joka 

viranomaisten mukaan täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit. Tutkimus 

hahmottaa, mistä moottoripyöräkerhossa on kyse, mitkä ovat sen tarkoitukset ja mikä on sen 

suhde laillisuuteen sekä laittomuuteen. Näiden pohjalta tutkimuksen tarkoituksena on 

tarkastella lain ja osakulttuurin yhteentörmäystä sekä tuottaa tietoa näistä muista 

tarkoituksista, joista kerhossa on kyse. Projekti toteutetaan vuosien 2014 - 2019 aikana. 

Kokonaisuudessaan projektin tuotoksena on artikkeleita sekä monografia suomeksi ja 

englanniksi.  

 

Sosiologipäivien 2016 esitykseni pohjautuu ensimmäiseen aineiston pohjalta tekeillä olevaan 

artikkelihahmotelmaan. Tiedämme, että suomalaisessa kriminaalipolitiikassa on olemassa 

päälinjasta poikkeava, erityisen kova suhtautuminen huumausaineiden suhteen, jo niiden 

käytöstä lähtien. Artikkelihahmotelmassa kysytään, että voiko Suomessa olla toinen 

perinteisestä kriminaalipolitiikasta poikkeava erityislinja näitä rikollisryhmiksi katsottuja 

kerhoja kohtaan? Jos on, niin mihin tämä kontrolli taustaltaan perustuu ja mitä se tarkoittaa 

kontrollin kohteena olevien kannalta? Mikäli näin on, pohditaan myös sitä, mitä tällainen 

yhteiskuntapolitiikka tarkoittaa näiden kerhojen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen kannalta. 

Artikkelin pääasiallinen aineisto perustuu kahden vuoden kenttätyöhön, haastatteluihin sekä 

viranomaisaineistoihin. Aineistona käytetään myös virallisia asiakirja-aineistoja 

järjestäytyneestä rikollisuudesta.  

  

Varsinaisessa sosiologipäivien esityksessä tarkastelen ensinnäkin kontrollitarpeen taustaa. 

Mihin pohjautuen virallinen kuva järjestäytyneestä rikollisuudesta on Suomessa rakennettu 

sekä sitä, mihin perustuen viranomaisstrategioita toteutetaan. Kenttäaineiston (etnografia, 

haastattelut ja viranomaisaineistot) pohjalta esittelen, millaiset ovat hallinnollisten 

toimenpiteiden kohteiden arkikokemukset kontrollista. Pohdin alustavasti myös sitä, mitä 

kontrollitoimenpiteet signaloivat laajemmalti. Odotan keskustelua ja kritiikkiä artikkelin 

aineistoista sekä artikkelin rakentamisesta. 

 

 

Etniset suhteet vankila-arjessa – etnografinen tutkimus 

yhdenvertaisuudesta, vankihierarkiasta ja selviytymiskeinoista 
Helena Huhta, Nuorisotutkimusverkosto (helena.huhta@nuorisotutkimus.fi) 

 

Väitöskirjassani tarkastelen vankilaa historiallisessa murrostilanteessa, jossa 

ulkomaalaistaustaisten vankien osuus on lyhyessä ajassa noussut kuudennekseen 

vankiluvusta. Samalla suomalainen yhteiskunta on tilanteessa, jossa toisen polven 

maahanmuuttajat saavuttavat laajassa mittakaavassa rikosoikeudellisen iän. Muutoksen 

rajuudesta huolimatta vankilan etniset suhteet ovat jääneet akateemisen kiinnostuksen 

marginaaliin aikana, jolloin rasismin ja yhdenvertaisuuden tutkimus on muuten 

valtavirtaistunut. Tutkimukseni tarkoituksena on päivittää suomalaista vankilatutkimusta  

ulkomaalaistaustaisten vankien, etnisyyden ja rasismin näkökulmasta.  

 

Tutkimuksessani kysyn, millä tavoin ulkomaalaistaustaisten vankien määrän lisääntyminen ja 

etnisyyksien kirjo näkyvät vankilan arjessa; miten ne näkyvät vankien välisissä sosiaalisissa 
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suhteissa, yhdenvertaisuudessa, henkilökunnan toimintaympäristössä, vankien ja 

henkilökunnan vuorovaikutuksessa ja vankien tavoissa selviytyä vankila-ajasta.  

 

Toteutan tutkimuksen etnografisin menetelmin kahdessa suljetussa miestenvankilassa. 

Havainnoinnin lisäksi haastattelen ulkomaalaistaustaisia ja kantasuomalaisia vankeja sekä 

vankiloiden henkilökuntaa. Aineistonkeruu ensimmäisessä vankilassa tapahtui syksyllä 2015 

ja toiseen vankilaan olen menossa keväällä 2016.  

 

Esityksessäni käsittelen alustavia huomioita liittyen kahteen kysymykseen. 1) Millaista tietoa  

etnografisella menetelmällä on mahdollista tuoda vankilan sosiaalisesta järjestelmästä? 2) 

Miten etnisyys asettuu osaksi vankilan sosiaalista hierarkiaa? Ensimmäisen kysymyksen 

kohdalla tuon esiin mahdollisuuksia ja rajoitteita, joita vankilaetnografia menetelmänä 

sisältää. Pohdin aineiston luotettavuutta ja toistettavuutta. Toiseen kysymykseen liittyen 

pohdin etnisen hierarkian ilmenemisen muotoja ja rikkoutumista sekä olosuhteita, jotka 

tukevat hierarkian syntymistä tai ehkäisevät sitä.  

 

Tutkimus mahdollistaa vankilan sosiaalisen maailman ja samalla sen seurauksien syvemmän  

ymmärtämisen. Lisäksi se avaa näkökulmia muun muassa etnisiin hierarkioihin ja rasismista  

selviytymisen keinoihin myös totaalisen vankilaympäristön ulkopuolella.  

 

 

Ehdollisen vankeuden ohessa tuomittavan sakon tuomitsemiseen ja 

päiväsakkojen lukumäärään vaikuttavat tekijät – tilastollinen tarkastelu 
Mika Sutela, Itä-Suomen yliopisto (mika.sutela@uef.fi) 

  

Rikosoikeudellisessa seuraamusjärjestelmässä otettiin 40 vuotta sitten käyttöön ehdollisen 

vankeusrangaistuksen ohessa tuomittava sakko eli niin sanottu oheissakko. Nykyisin Suomen  

rikoslain 6 luvun 10 §:n 1 momentin (401/2015) mukaan: ”Jos ehdollista vankeutta yksinään 

on pidettävä riittämättömänä rangaistuksena rikoksesta, voidaan sen ohessa tuomita sakkoa, 

tai jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuukautta tai sitä pidempi, vähintään 14 ja enintään 

90 tuntia yhdyskuntapalvelua.” Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan tämän 

oheissakon tuomitsemisen tarkasteluun törkeissä rattijuopumusrikoksissa. Suomen virallisten 

tilastojen mukaan vuonna 2014 kaikista ehdollinen vankeus + sakko -yhdistelmistä noin 92 

prosenttia tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta.  

 

Tutkimuksessa analysoidaan tilastollisesti oheissakon tuomitsemiseen ja oheispäiväsakkojen  

lukumäärään vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa kuvaillaan Tilastokeskuksen tilastojen 

(törkeästä rattijuopumuksesta tuomitut rangaistukset vuosina 2005–2013) pohjalta ehdollisen 

vankeuden ja oheissakon tuomitsemiskäytännön viimeaikaista kehitystä ja alueellisia 

piirteitä. Varsinaisen tutkimusaineiston muodostaa seitsemästä eri käräjäoikeudesta kerättyjen 

oikeudenkäyntiasiakirjojen pohjalta koottu aineisto. Aineistoa analysoidaan rekursiivisella 

osittamisella, joka voidaan lukea kuuluvaksi tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. 

Osittamista havainnollistetaan luokittelu- ja regressiopuilla.  

 

Oheissakon tuomitsemista ja oheispäiväsakkojen määrää selittävinä muuttujina tutkimuksessa 

on tekijään liittyviä muuttujia (mm. ikä, sukupuoli ja sosioekonominen asema), tekoon 

liittyviä muuttujia (mm. promillemäärä, syytekohtien lukumäärä ja ajoneuvo) ja prosessiin 

liittyviä muuttujia (mm. kokoonpano, tuomarin ikä ja ehdollisen vankeuden pituus). Tulosten 

mukaan sakkoa tuomitaan ehdollisen vankeuden ohessa pääsääntöisesti lähes aina törkeän 
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rattijuopumuksen yhteydessä, mutta alueellisia poikkeuksiakin löytyy. Tilastollisesti 

oheispäiväsakkojen lukumäärään lievempien tekojen osalta vaikuttaa ainoastaan ehdollisen 

vankeuden pituus, mutta vakavammissa tapauksissa ehdollisen vankeusrangaistuksen keston 

ohella merkitystä on myös kuljettajan veren alkoholipitoisuudella ja käräjäoikeudella, jossa 

tuomio annetaan.  

 

 

Lähisuhdeväkivallan eteneminen rikosprosessiin 
Monica Fagerlund, Poliisiammattikorkeakoulu (monica.fagerlund@poliisi.fi) 

 

Lähisuhdeväkivallan päätyminen rikosilmoitukseksi on monipolvinen prosessi. Lähtökohtana 

on ilmiö, joka uhritutkimusten perusteella jää yhä pitkälti piilorikollisuudeksi. Lisäksi 

tapausten rajautumista ennen niiden päätymistä rikosprosessiin tapahtuu välittömästä 

väkivallasta ilmoittamisen jälkeen vielä monista eri syistä. Tutkimuksessa Perheväkivallan 

kirjaaminen rikosepäilyiksi poliisin kotihälytystehtävissä on tarkasteltu empiirisesti poliisin 

puuttumista lähisuhdeväkivaltaan Suomessa yhden poliisilaitoksen alueella. Aineiston 

lähtökohtana ovat kaikki hätäkeskuksessa perheväkivallaksi luokitellut tehtävät puolen 

vuoden ajalta (N=1811). Tässä esityksessä nostetaan esiin muutamia tutkimuksen 

alkuvaiheen havaintoja ja keskeisiä teemoja.  

 

Esityksessä kuvataan polku hätäkeskukseen tulevasta puhelusta poliisin saapumiseen ja 

toimenpiteisiin tapahtumapaikalla. Lähisuhdeväkivallan suhteessa kontrollikoneistoon 

rikosilmoituksen kirjaaminen on keskeinen kysymys. Vuodesta 2011 lieväkin väkivalta 

lähisuhteessa on ollut yleisen syytteen alainen rikos, minkä vuoksi poliisi on velvollinen 

kirjaamaan rikosilmoituksen aina, kun epäily pahoinpitelyrikoksesta lähisuhteessa täyttyy. 

Lakimuutoksen merkitystä poliisin kenttätyössä ei toistaiseksi ole arvioitu, vaikka valtaosa 

perheväkivallaksi kirjatuista rikosilmoituksista liittyy juuri poliisin kotihälytystehtäviin. 

Esityksessä tarkastellaan myös lakiin sekä poliisin ja hätäkeskuksen ohjeistuksiin liittyvien 

käsitteellisten ristiriitojen merkitystä.  

 

 

Valtion passiivisuus parisuhdesurmissa – kiellettyä sukupuolisyrjintää? 
Marjo Rantala, Helsingin yliopisto (marjo.rantala@helsinki.fi) 

 

Tässä esitelmässä tarkastellaan parisuhdesurmia syrjinnän vastaisen oikeuden näkökulmasta. 

Suomessa kuolee vuosittain noin kaksikymmentä naista entisen tai nykyisen miespuolisen 

kumppaninsa surmaamana eikä määrässä ole laskevaa trendiä. Laajan kansainvälisen 

kirjallisuuskatsauksen mukaan kun nainen kuolee henkirikoksen uhrina, hän kuolee 

todennäköisimmin parisuhdekumppaninsa surmaamana. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan 

parisuhdesurmat ovat luonteeltaan sukupuolittuneita ja niissä toistuu tietynlainen kaava. 

Ilmiöstä käytetään englanninkielisiä nimityksiä intimate partner homicide (IPH) ja intimate 

partner femicide, jos uhri on nainen.  

 

Väkivalta, joka kohdistuu naiseen hänen sukupuolensa takia ja/tai joka kohdistuu 

suhteellisesti useammin naisiin kuin miehiin on määritelty kansainvälisessä oikeudessa 

sukupuoleen perustuvaksi syrjinnäksi. Tästä on uudessa Euroopan neuvoston naisiin 

kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisessa yleissopimuksessa (Istanbulin 

sopimus) nimenomainen määritelmä 3 artiklassa. Istanbulin sopimus vahvistaa 

kansainvälisen sopimustekstin tasolla asian, josta on ollut 1990-luvulta alkaen kansainvälistä 
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oikeuskäytäntöä. Valtioilla on velvollisuus ennaltaehkäistä tällaista väkivaltaa, ran-kaista siitä 

asianmukaisesti tekijää sekä suojella uhria. Oppia valtion huolellisuusvelvoitteesta (due 

diligence) on kehitelty niin YK:n kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen piirissä. YK:n 

naisten syrjinnän vastainen komitea eli CEDAW-komitea ja Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin ovat molemmat käsitelleet ihmisoikeusvalituksia, joissa 

sopimusvaltion on todettu syyllistyneen sukupuolisyrjintään naiseen kohdistuneessa 

parisuhdesurmassa.  

 

Kun Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen, parisuhdesurmia ei pidetty kansallisena 

ongelmana, johon pitäisi puuttua lainsäädännöllä, esimerkiksi rikosoikeuden yleisten oppien 

tai rikostunnusmerkistöjen tasolla. Myöskään uusista viranomaiskäytännöistä, joiden 

tavoitteena olisi ennaltaehkäistä parisuhdesurmia, suojella (potentiaalisia) uhreja ja rangaista 

tekijöitä, ei päätetty.  

 

Esitelmässä kysytäänkin, merkitseekö valtion passiivisuus puuttua parisuhdesurmiin vakavaa  

ihmisoikeusloukkausta Suomessa.  

 

 

Yhteisövastuu työturvallisuusrikoksissa 
Anne Alvesalo-Kuusi, Turun yliopisto (anne.alvesalo-kuusi@utu.fi);  

Liisa Lähteenmäki, Työterveyslaitos (liisa.lahteenmaki@ttl.fi) 

 

Vakavimmiksi määritellyt työrikokset siirrettiin Suomessa erillislaeista rikoslakiin vuonna 

1995. Samana vuonna säädettiin oikeushenkilön rangaistusvastuu (RL 9), mutta vielä tuolloin 

työrikokset jätettiin tämän yrityksiin ja yhteisöihin kohdistuvan rikosoikeudellisen 

sakkorangaistuksen ulkopuolelle. Työturvallisuusrikoksiin oikeushenkilön rangaistusvastuu 

ulotettiin vasta vuonna 2003.  

 

Oikeushenkilön rangaistusvastuu tarkoittaa sitä, että yhteisö voidaan tuomita 

sakkorangaistukseen, jos sen lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva, tai 

oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen, tai sallinut 

rikoksen tekemisen, tai jos oikeushenkilön toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa 

huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Alin yhteisösakon rahamäärä on 850 

ja ylin 850 000 euroa.  

 

Esittelemme Sosiologipäivillä käynnissä olevan tutkimuksemme ”Yhteisövastuu, turvallisuus 

ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä” (Yhteisösakko)  

empiirisiä tuloksia. Aineistomme koostuu 154 tuomiosta, joissa on vuosien 2010–2014 

välisenä aikana tuomittu yhteisösakko työturvallisuusrikoksesta. Tarkastelemme erityisesti 

sakkojen määrää, tuomittujen yritysten toimialaa, yhteisöjen ohella tuomittujen henkilöiden 

asemaa yrityksessä sekä tuomiomäärien kehitystä. Kerromme esityksessämme myös mm. 

sakkosummaan vaikuttavista tekijöistä, tuomioiden taustalla olevien laiminlyöntien 

luonteesta sekä työturvallisuusrikosten uhreista.  
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Asuinalueen rikollisuus, havaittu epäjärjestys ja koettu tarve paikalliselle 

rikoksentorjunnalle 
Petri Danielsson, Helsingin yliopisto (petri.danielsson@helsinki.fi) 

 

Viimeaikainen keskustelu järjestyksenvalvontaa harjoittavista katupartioista on nostanut 

esille kysymyksen, onko poliisin harjoittama valvonta riittävää ja tulisiko poliisin 

harjoittamaa valvontaa täydentää muilla kansalaisvalvonnan muodoilla. Viime kädessä kyse 

on kansalaisten turvallisuuden kokemuksista sekä koetusta tarpeesta edistää alueellista 

turvallisuutta esimerkiksi erilaisin  

 

rikoksentorjuntakeinoin. Toisaalta paikallisen rikoksentorjunnan suunnittelun kannalta on 

olennaista, mitkä seikat vaikuttavat koettuun tarpeeseen paikallisen rikoksentorjunnan 

järjestämiseksi. Vaikka Suomessa on tehty tutkimusta esimerkiksi luottamuksesta poliisin ja 

tuomioistuimiin, ei kansalaisten asenteita paikallisen rikoksentorjunnan järjestämiseksi ole 

Suomessa tutkittu. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan koettua tarvetta alueellisen 

rikoksentorjunnan järjestämiseksi. Tarkastelu pohjautuu kyselymenetelmin toteutetun ja 

kansallisesti edustavan Kansallisen rikosuhritutkimuksen vuoden 2013 aineistoon (n=4711, 

tarkastelu rajattu kaupunkimaisiin kuntiin), johon on yhdistetty postinumerotasoista tietoa 

asuinalueen sosioekonomisista ja demografisista piirteistä sekä poliisin tietoon tulleen 

rikollisuuden määrästä postinumeroalueittain. Aineiston analyysissä hyödynnetään 

monitasomallia, jossa käytetään yksilötason mittauksia koetun rikoksentorjunnan tarpeesta, 

vastaajan kokemasta epäjärjestyksestä omalla asuinalueellaan, vastaajan 

rikosuhrikokemuksista sekä muista taustamuuttujista. Postinumerotasolla tarkastellaan 

poliisin tietoon tulleiden väkivaltarikosten määrää sekä alueen sosioekonomista ja 

demografista rakennetta.  

 

Aineiston alustavat analyysit viittaavat siihen, että koetun paikallisen rikoksentorjunnan 

tarpeessa on huomattavia sosioekonomisia eroja yksilöiden välillä. Heikommin 

toimeentulevat ja vähän koulutetut kokevat enemmän tarvetta paikallisille toimenpiteille, 

vaikka koettu epäjärjestys ja alueen ominaispiirteet on huomioitu. Hieman yllättäen 

rikollisuuden pelko ei sen sijaan näytä selittävän koettua rikoksentorjunnan tarvetta, koettu 

epäjärjestys sen sijaan selittää huomattavan osan rikoksentorjunta-asenteista. Alueellisista 

tekijöistä keskittynyt huono-osaisuus näyttäisi olevan yhteydessä paikallisen 

rikoksentorjunnan tarpeeseen.  

 

 

Yhteisö, syrjäytyminen ja rikoksen esto 
Kari Bruun (kari.bruun@phnet.fi / Bruun.Kari.E@student.uta.fi) 

 

Tarkastelen esityksessäni rikoksiin, rikosten estoon ja turvallisuuteen liittyvän poliittisen  

problematisoinnin eräitä piirteitä. Aineistoni kostuu kolmesta sisäisen turvallisuuden 

ohjelmasta Suomessa. Ensimmäinen, 'Arjen turvaa', julkaistiin vuonna 2004, toinen, 

'Turvallinen elämä jokaiselle', vuonna 2008 ja kolmas, 'Turvallisempi huominen', vuonna 

2012. Menetelmäni on teoriaohjautuva sisällönanalyysi. Teoria (tai pespektiivi), jonka 

puitteissa tutkimukseni tein on hallinnan analytiikka. Hallinta (government) voidaan 

määritellä foucault'laisessa governmentality-kontekstissa 'käyttäytymisen ohjauksena'. 

Ihmisten hallinta ei tarkoita tässä esimerkiksi pakottamista toimimaan hallitsijan tahdon 

mukaisesti – pikemminkin se on neuvontaa, ohjausta, kannustamista, houkuttelua ja niin 

edelleen. Turvallisuuden keinovalikoima on hallinnallisuuden (governmentality) oleellinen 
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tekninen instrumentti. Valverde (2011) onkin todennut, että meitä hallitaan lisääntyvässä 

määrin erilaisten turvallisuusprojektien välityksellä.  

 

Löydöksissäni korostuvat ensinnäkin syrjäytymisen ja rikollisuuden välinen (ajateltu) yhteys.  

Ohjelmissa syrjäytymisellä tarkoitetaan erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella 

olemista – syrjäytyneet ovat ihmisiä, jotka ovat tätä kautta toteutuvan hallinnan 

ulottumattomissa. Syrjäytyminen nimetään sisäisen turvallisuuden vakavavimmaksi uhaksi. 

Toisaalta rikosten ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy, yksilön vastuu yhteisön jäsenenä, 

yhteisö ja yhteisöllisyys, esitetään ratkaisuna rikollisuuden torjuntaan ja turvallisuuden 

lisäämiseen. Hallinnan näkökulmasta ajateltuna yhteisö on korvannut aikaisemman 

hyvinvoitivaltioon liitetyn sosiaalisen nimissä jäsentyvän kansalaisten hallinnan. Kyse on 

samalla kansalaisen subjektiviteetin uudelleen ohjaamisesta ja ohjautumisesta.  

 

Turvallisuuden korostaminen ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti positiivinen asia. Väitänkin, 

että turvallisuuden ja pelon välillä vallitsee ambivalenssi – pyrkimys turvallisuuteen ja asian  

eksplisiittinen korostus ei välttämättä vain lisää ihmisten turvallisuuden tunnetta vaan nostaa  

mieleen myös epävarmuuden ja pelon tunteita.  

  

Sisäisen turvallisuuden ohjelmat korostavat tavoitteenaan sellaista yhteiskunnan tilaa, jossa 

väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman 

rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista tai muista ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai 

turvattomuutta. Turvallisuuden tärkeää ulottuvuutta, perustuslaissa esiintyvää turvallisuutta 

kansalaisen omana oikeuspiirinä julkisen vallan suhteen, ei kuitenkaan käsitellä ohjelmissa 

lainkaan, mikä on mielestäni nähtävä ohjelmien puutteeksi. Sisäisen turvallisuuden 

ohjelmissa turvallisuus näyttääkin tarkoittavan sujuvaa ja häiriötöntä hallintoa 

(administration) ilman rikoksia ja onnettomuuksia.  

 

  

Vakuutusyhteiskunnan väärinkäyttäjät: Kriminologinen analyysi 

sosiaaliturva- ja vakuutusvilpistä Suomessa 
Pauli Rautiainen, Tampereen yliopisto (pauli.rautiainen@uta.fi) 

 

Sosiaaliturva- ja vakuutusvilppi ovat kummatkin rikoksia vakuutusjärjestelmiä kohtaan. 

Ensin mainittu kohdistuu sosiaalivakuutukseen ja jäljempänä mainittu yksityisvakuutukseen, 

johon arkipuheessa viittaamme yksinkertaisesti vakuutustoimintana. Kun sosiaaliturva- ja 

vakuutusvilppi asetetaan laajempaan yhteiskuntapoliittiseen viitekehykseen, niitä voidaan 

luonnehtia vakuutusyhteiskunnassa tapahtuviksi rikoksiksi kollektiivisiin 

solidaarisuusmekanismeihin sisältyvää keskinäisluottamusta kohtaan.  

 

Vakuutusyhteiskuntaa koskeva tutkimus on Suomessa usein keskittynyt makrotason 

tarkasteluihin, joiden kohteena ovat olleet vakuutusyhteiskunnan erilaiset instituutiot tai jopa 

koko vakuutusyhteiskunta, Jyri Liukon metaforaa lainatakseni, eräänlaisena 

solidaarisuuskoneena. Yksilöiden toimijuutta vakuutusyhteiskunnan jäseninä on sen sijaan 

tarkasteltu vähän. Tästä näkökulmasta ei ole yllättävää, että myös sosiaaliturva- ja 

vakuutusvilppiä on Suomessa tarkasteltu hyvin vähän, vaikkakin etenkin 

sosiaaliturvavilppistä on keskusteltu aika ajoin kiivaasti ja moraalipaniikinomaisesti.  

 

Alustuksessani tarkastelen sosiaaliturva- ja vakuutusvilppiä rikoskäyttäytymisen muotoina  

sosiaalitieteellisen kriminologian näkökulmasta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (nykyisin  
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Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti) ja Rikosseuraamusviraston vuodenvaihteessa 

2008–2009 kokoaman lyhytaikaisvankitutkimuksen aineiston avulla. Tarkastelen 

kriminologiseen itsekontrolliteoriaan ja paineteoriaan nojautuen, mitkä tekijät selittävät 

sosiaaliturva- ja vakuutusvilppiin ryhtymistä Suomessa. 

 

 

Oikeuspsykiatristen potilaiden profilointi aikaisempien rikosseuraamus- ja 

psykiatrisen hoitohistorian perusteella 
Miisa Törölä, Itä-Suomen yliopisto (miisa.torola@uef.fi) 

 

Oikeuspsykiatriset potilaat ovat huono-osaisuuden notkelmissa eläneitä, rikoksen tehneitä 

henkilöitä. Heidät on todettu mielentilatutkimuksen perusteella syyntakeettomaksi 

tekemäänsä rikokseen ja arvioitu tarvitsevan tahdostaan riippumatonta psykiatrista 

sairaalahoitoa. Tutkittavan psyykkisen tilan määrittelyn lisäksi syitä poikkeavaan 

käyttäytymiseen voidaan etsiä myös henkilön sosiaalisesta taustasta, yhteiskunnallisesta 

asemasta ja hyvinvointipalvelujen käyttöhistoriasta käsin. Tällöin huomio kohdistetaan 

sosiaaliseen prosessiin, jonka päätepisteenä syyntakeettomaksi toteamisen jälkeinen 

psykiatrinen hoito on. Vielä kesken olevassa väitöstutkimuksessani tarkastelen 

oikeuspsykiatrian potilaiden sosiaalista taustaa, heidän rikosseuraamus- ja psykiatrista 

hoitohistoriaansa sekä yhteiskunnallista asemaansa ennen siirtymistä oikeuspsykiatrian 

potilaaksi.  

 

Tutkimuksen aineiston lähteet ovat 2000 – luvulla mielentilatutkimuksessa olleiden, vuosina 

1950 – 1982 syntyneiden oikeuspsykiatristen potilaiden mielentilatutkimuslausunnot, 

hoitoilmoitusrekisteritiedot sekä Oikeusrekisterikeskuksesta ja Rikosseuraamuslaitokselta 

saatavat tiedot rikosrekisterimerkinnöistä, mahdollisista aiemmista tuomioista ja niiden 

toimeenpanosta. Aineistoon on valittu tutkittavia, jotka ovat syntyneet ja eläneet lapsuutensa 

Suomessa, ja sen tapausmäärä on 218 oikeuspsykiatrista potilasta. Esityksessä kuvataan 

aineiston henkilöiden rikos- ja hoitohistorian profiileja sekä niiden yhteyttä potilaiden 

yhteiskunnalliseen asemaan ennen oikeuspsykiatriseen hoitoon siirtymistä.  

 

  

Vihan muodot sosiaalisessa mediassa: 15–30-vuotiaiden kokemukset 

vuonna 2013 ja Pariisin terrori-iskujen jälkeen 2015 
Markus Kaakinen (Markus.Kaakinen@uta.fi) ja Atte Oksanen (Atte.Oksanen@uta.fi), 

Tampereen yliopisto; Pekka Räsänen, Turun yliopisto (pekka.rasanen@utu.fi)  

 

Sosiaalisen median yksilöitä tai sosiaalisia ryhmiä uhkaava ja halventava vihasisältö on ollut 

Suomessa kasvavan keskustelun ja huolenaiheena. Pariisin terroristi-iskujen ja pakolaiskriisin 

kaltaiset tapahtumat ovat entisestään lisänneet yhteiskunnallisia jännitteitä myös Suomessa, 

mikä on näkynyt internetin eri foorumeilla. Esimerkiksi useat suuret uutispalvelut ovat 

päätyneet sulkemaan tai rajoittamaan lukijakommentointia verkkosivuillaan vihamielisen 

kommentoinnin vuoksi. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole olemassa tutkimustietoa siitä, onko 

sosiaalisen mediassa levitetty vihasisältö yleistynyt tai muuttunut viime vuosina. 

Käsittelemme esityksessämme suomalaisten 15–30 -vuotiaiden nuorten internetissä 

kohtaamaa nettivihaa kahden kansallisesti edustavan kyselyaineiston avulla. Ensimmäinen 

aineisto kerättiin keväällä 2013 ja toinen joulukuun alussa 2015 vain muutama viikko Pariisin 

terroristi-iskujen jälkeen. Tulokset osoittavat, että nettiviha on  
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entistäkin yleisempi ilmiö. Vuonna 2013 noin puolet nuorista ilmoitti kohdanneensa 

nettivihaa. Pariisin iskujen jälkeen vastaava osuus oli 74 prosenttia. Huomattavaa on, että 

nettiviha on ottanut uusia muotoja ja 2015 lopun tilanteessa nettiviha koski aiempaa 

yleisemmin terrorismia, uskonnollista vakaumusta, etnisyyttä ja kansallisuutta sekä poliittista 

kantaan. Vammaisuuteen ja ulkonäköön kohdistuvan vihamateriaalin näkeminen on sen 

sijaan pysynyt samalla tasolla ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvä materiaali jopa 

vähentynyt. Pakolaiskriisistä ja Pariisin terrori-iskuista seuranneet jännitteet 

yhteiskunnallisessa ja julkisessa keskustelussa näkyvät tuloksissamme. Ne osoittavat selvästi, 

että internetissä lietsotusta vihasta on kahdessa vuodessa tullut yhä yleisempi ilmiö, mutta 

myös vihan muodot ovat muuttuneet.  

 

 

Nuorten käsityksiä luottamuksesta poliisiin ja yksityiseen turvallisuusalaan 
Elsa Saarikkomäki, Helsingin yliopisto (elsa.saarikkomaki@helsinki.fi) 

 

Väitöskirjatutkimukseni keskittyy nuorten kokemuksiin ja käsityksiin yksityisestä 

turvallisuusalasta ja poliisista. Lähtökohtana tutkimukselle on huomio nuoriin kohdistuvan 

poliisikontrollin lisääntymisestä, vaikka alaikäisten rikoskäyttäytyminen tai alkoholinkäyttö 

ei ole lisääntynyt. Toisena taustana ovat kriminologian kansainväliset keskustelut, jotka 

painottavat yksityisen turvallisuusalan roolin kasvua yhtenä suurena muutoksena 

rikoskontrollin kentällä. Tutkimuksista puuttuu kuitenkin kontrollin kohteiden näkökulma. 

Moni nuori on joutunut poliisin ja vartijoiden puuttumistoimenpiteiden kohteeksi. 

Tarkastelen tilanteita, joissa poliisit, vartijat ja järjestyksenvalvojat puuttuvat nuorten 

alkoholinjuomiseen, normirikkomuksiin tai vapaa-ajan viettoon kaupunkitilassa. Yleinen 

luottamus poliisiin on Suomessa korkeaa; silti nuorten ja poliisin suhteita leimaa usein 

jännitteisyys. Luottamus nuorten ja kontrollitoimijoiden välillä on tärkeää sillä epäreiluksi 

koettu kohtelu voi lisätä konflikteja ja vaikuttaa nuoren käsitykseen, kunnioitetaanko häntä 

yhteiskunnassa (Tyler 2000, Bradford et al. 2008).  

 

Esityksessä tarkastelen väitöskirjan kahden osatutkimuksen pääkysymyksiä siitä, miten 

nuoret muodostavat käsityksiä luottamuksesta kontrollitoimijoihin: 1) Millaiset 

vuorovaikutustilanteet edesauttavat luottamusta? Mitä eroja on onnistuneiden ja 

epäonnistuneiden puuttumistilanteiden välillä? 2) Mitä eroja on nuorten käsityksissä 

luottamuksesta yksityisen turvallisuusalan ja poliisin välillä? Tavoitteenani on lisäksi 

keskustella artikkeliväitöskirjan yhteenvedosta, jossa hyödynnän sosiologista ja 

kriminologista luottamusta käsittelevää teoriaa.  

 

Tutkimus hyödyntää kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia aineistoja. Laadullisena aineistona on 

14–17-vuotiaiden nuorten kanssa toteutetut fokusryhmähaastattelut. Haastattelin nuoria, joilla 

oli omakohtaisia kohtaamisia kontrollitoimijoiden kanssa kaupunkitilassa. Hankkeen III 

artikkelissa analysoidaan narratiivisesti nuorten tarinoita onnistuneista ja epäonnistuneista 

kohtaamistilanteista, joissa poliisi tai vartijat puuttuvat nuorten alkoholinjuomiseen 

kaupunkitilassa. Artikkeli nosti esiin, että keskeistä luottamuksen rakentamisessa on se, miten 

nuorten alkoholinkäyttöön puututaan. Nuoret ymmärsivät, että alaikäisten alkoholinkäyttöön 

puuttuminen kuuluu poliisin työnkuvaan. Nuorille oli tärkeää ystävällinen, rauhallinen ja 

arvostava vuorovaikutus. Luottamusta haastoivat aggressiiviset kohtaamistilanteet, joissa 

kontrollitoimijat eivät hallinneet tunteitaan, sekä tilanteet, joissa heidän toiminta koettiin 

välinpitämättömänä. IV artikkeli käsittelee luottamusta vertailemalla nuorten käsityksiä 

yksityisestä turvallisuusalasta ja poliisista. Luottamuksen rakentumista tarkastellaan kahdella 
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eri tasolla: kohtaamistilanteet poliisien ja vartijoiden kanssa ja yleisempi luottamus näihin 

instituutioihin.  

 

 

Heteronormatiivinen väkivalta – valta, normit, toimijuus 
Inka Sirén, Helsingin yliopisto (inka.siren@nuorisotutkimus.fi) 

 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että eri vähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat muita 

nuoria enemmän häirintää, kiusaamista ja syrjintää. Etenkin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemukset ovat kuitenkin jääneet usein 

tutkimuksissa pimentoon. Alustuksessa esittelen tekeillä olevaa pro gradu -tutkielmaani, jossa 

tarkastelen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemuksia 

heteronormatiivisesta väkivallasta vallan, normien ja toimijuuden näkökulmasta. 

Tutkimuksen lähtökohtana on, että väkivallan eri muotojen ja niiden ideologisten 

perustelujen voidaan ajatella heijastavan myös yleisemmin yhteiskunnallisia valtasuhteita 

sekä niihin kytkeytyviä normatiivisia ja moraalisia erotteluja.  

 

Arjessa esimerkiksi erilaiset sukupuolta, seksuaalisuutta ja normaaliutta koskevat normit ovat 

usein näkymättömiä ja implisiittisiä, mutta pahimmillaan ne voivat ilmetä myös henkisenä tai 

fyysisenä väkivaltana. Tutkimuksen tavoitteena on sateenkaarinuorten heteronormatiivisen 

väkivallan kokemuksia tarkastelemalla kuvata sekä väkivaltaan liittyviä vallan eri muotoja 

että niitä yhteiskunnallisia normeja, jotka (uudelleen)synnyttävät ja oikeuttavat väkivaltaa tai 

muutoin vaikuttavat sen taustalla. Ilmiötä tarkastellaan niin yksilöiden ja ryhmien kuin 

erilaisten instituutioidenkin tasolla.  

 

Väkivallan taustatekijöiden tarkastelemisen lisäksi tutkimuksessa otetaan tilaa myös nuorten 

oman toimijuuden, vallan ja vastarinnan tunnistamiselle. Pelkän passiivisen uhriaseman 

korostamisen sijaan tutkimuksessa nostetaan esiin esimerkiksi niitä keinoja, joilla nuoret ovat 

pyrkineet selviytymään kokemastaan väkivallasta.  

 

Tutkimuksen pohjana on Nuorisotutkimusseuran ja Setan vuosina 2012–2014 toteutetun 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushankkeen lomakeaineisto, joka on Suomessa 

ensimmäinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten hyvinvointia laajasti 

kartoittava tutkimus. Aineiston pohjalta on jo aiemmin kartoitettu sateenkaarinuorten 

kokemaa väkivaltaa kvantitatiivisesti (Alanko 2014). Tässä tutkielmassa varsinainen 

käytettävä aineisto koostuu kyselylomakkeen väkivaltaa koskevista avovastauksista, joita 

tarkastellaan laadullisesti sisällönanalyysin avulla.  

 

 

Naisvankien desistanssi väkivallan näkökulmasta 
Vera Virolainen, Tampereen yliopisto (virolainen.vera.e@student.uta.fi) 

 

Naisvangit ovat moninaisten terveysongelmiensa, koulutuksellisen ja työhistoriansa 

niukkuuden, päihdeongelmien ja asumissosiaalisten ongelmiensa vuoksi sekä moniulotteisen 

väkivaltataustansa vuoksi erityisen haavoittuva joukko syvällä yhteiskuntamme 

marginaalissa. Vankilaan joutuneet naiset ovat usein joutuneet jo lapsuudessaan fyysisen tai 

seksuaalisen väkivallan uhreiksi ja aikuisina parisuhdeväkivallan osapuoliksi. Suomessa 

naisten vankeustuomiot perustuvat useimmiten väkivaltarikostuomioille. Naisvankien määrä 

on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti kasvussa ja naisvankien erityisongelmat ovat ainakin 

rikosseuraamusammattilaisten tiedossa, mutta tästä huono-osaisimpien naisten joukosta on 
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vain vähän kotimaista tutkimustietoa. Kysymykset naisten väkivallan uhriuden ja tekijyyden 

yhteenkietoutumisesta ja naisvankien selviytymisestä ja rikoksista irrottautumisesta 

vapautumisen jälkeen eivät ole kriittisyydestään huolimatta olleet kotimaisen tieteellisen 

perustutkimuksen ensisijaisia kiinnostuksen kohteita. Esittelen alustuksessani käynnisteillä 

olevan sosiaalityön väitöstyöni lähtökohdat, joiden kautta pyrin paikkaamaan naisvankien 

väkivaltaa ja desistanssia koskevia tutkimuksellisia aukkoja.  

 

Tarkastelen naisten vankilasta vapautumisen jälkeistä selviytymistä hyödyntäen desistanssin 

eli rikoksista irrottautumisen käsitettä. Desistanssin voi hahmottaa prosessiksi, jossa 

primäärivaiheen konkreettista rikosten tekemisen lopettamista seuraa sekundäärivaihe, jossa 

rikoksetonta elämäntapaa on aktiivisesti ylläpidettävä. Väitöstutkimukseni tavoitteena on 

pitkittäismäisen tutkimusasetelman avulla selvittää, millainen naisten desistanssiprosessi on 

ja mikä on heidän väkivaltataustansa merkitys tälle prosessille. Aineistokseni kerään naisten 

haastatteluita vapautumisen kynnyksellä ja sen jälkeen siviilissä. Työni perustana on 

sosiaalinen konstruktionismi, jonka kehyksestä tarkastelen naisten desistanssia sosiaalityön, 

kriminologian ja sukupuolentutkimuksen näkökulmia soveltaen. Erittelen työssäni naisten 

väkivallasta ja rikoksettomuudesta selviytymistä toimijuuden ja identiteettien käsittein 

selvittäessäni, miten naiset käsittävät – tai eivät käsitä – väkivallan osaksi identiteettiään ja 

missä määrin tämä ja missä määrin jotkin muut seikat määrittävät naisista heidän 

vapautumisen jälkeistä toimijuuttaan. Määrittelen toimijuuden ja identiteetin käsitteet 

diskurssianalyysin, kategoria-analyysin ja narratiivisen analyysin metodologioiden kautta, 

jolloin käsitteistä kumpikin ymmärretään vuorovaikutuksellisesti rakentuvana ja 

muovautuvana. Alustuksessani esittelen väitöskirjani tutkimussuunnitelman keskustellen sen 

annista ja paikantumisesta kotimaiseen ja kansainväliseen naisvanki-, desistanssi- ja 

väkivaltatutkimukseen. 

 

17. GERONTOLOGINEN MIELIKUVITUS  

Koordinaattorit: Antti Karisto, Helsingin yliopisto (antti.karisto@helsinki.fi); Elisa 

Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto (elisa.tiilikainen@uef.fi) 

Työryhmäkuvaus: Yleisesti ottaen osaamme ounastella, että väestön ikärakenteen muutos 

säteilee suurin piirtein kaikkialle yhteiskuntaan. Mutta minne kaikkialle se säteilee, senkin 

tutkimisessa tarvitaan sosiologista mielikuvitusta, kykyä nähdä itsestään selvän ja ilmeisen 

taa sekä kykyä yhdistellä näennäisesti toisistaan erillään olevia asioita.  

Yksilöllisestä vanhenemisesta puhutaan kovin kaksijakoisesti, joko valintojen tai 

välttämättömyyksien kehyksessä. Varhaisvanhuus saa ympärilleen valintojen ja toimijuuden 

raamit myöhäisvanhuuden näyttäytyessä sen vastakohtana, avuttomuutena ja alamäkenä. 

Puhe ”onnistuneesta ikääntymisestä” kumisee usein onttouttaan. 

Tiukasti institutionalisoidusta elämänkulusta on siirrytty iän suhteen vaihtelevampaan 

elämänkulkuun, mikä näkyy elämäntyylien monimuotoistumisena. Sitäkään tutkimus ei ole 

parhaalla mahdollisella tavalla tavoittanut. Vanhuutta normitetaan muun muassa ”aktiivisen 

ikääntymisen” käsitteen avulla, mutta tarpeeksi ei tiedetä, miten yksilölliset kokemukset 

siihen sovittuvat.   
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Millaista mielikuvitusta ikääntymisen tutkimisessa tarvitaan? Millaista on sosiaali- ja 

kulttuurigerontologinen mielikuvitus? Tai ”kypsä mielikuvitus”, käsite jonka avulla on 

tulkittu yksilöllistä vanhenemista ja siinä tapahtuvia identiteettimuutoksia? Mitä uutta ja 

innostavaa vanhenemisen tutkimuksen kirjavalla, monitieteisellä kentällä on tapahtumassa? 

Millaisia tutkimusotteita tarvitaan? Muun muassa näitä kysymyksiä työryhmässä pohditaan.  

Toivotamme tervetulleeksi mielikuvituksekkaat puheenvuorot, joissa vanhenemista 

lähestytään eletyn elämän, kulttuuristen normien, toimintakäytäntöjen tai 

yhteiskuntapolitiikan näkökulmasta. Työryhmässä esiteltävä tutkimus voi olla teoreettista tai 

metodologisesti suuntautunutta, se voi olla tutkimuksen tutkimusta, mutta myös käytännön 

kokeiluja esittelevää, vanhoja tuttuja kohteita uudella tavoin lähestyvää tai kokonaan uusia 

kohteita koskevaa empiiristä tutkimusta. 

Abstraktit: 

Mills, Picasso ja mielikuvitus, jota vanhenemisen tutkimuksessa tarvitaan 

Antti Karisto, Helsingin yliopisto (antti.karisto@helsinki.fi) 

 

C. Wright Millsin mukaan sosiologinen mielikuvitus on kykyä yhdistellä erilaisia, 

näennäisesti toisiinsa liittymättömiäkin ilmiöitä ja kykyä liikkua analyysin eri tasoilla. 

Mielikuvitusta tarvitaan sen ymmärtämiseen, miten sosiaaliset ongelmat muuntuvat 

henkilökohtaisiksi huoliksi, ja tutkailtaessa ylipäätään sitä, miten yhteiskunnallinen elämä 

heijastuu yksittäisten ihmisten elämään.  

 

Vanhenemisen tutkimuksessa, esimerkiksi elämäkertatutkimuksessa, liikutaan usein 

yhteiskunnan historian ja rakenteiden sekä yksilöllisten elämäkertojen leikkauksessa. 

Tutkiminen on muutakin kuin teknistä ammattitaitoa edellyttävää ”faktojen järjestelyä”. 

Viimeistään tulkintoja tehtäessä tarvitaan mielikuvitusta, uskallusta vaihtaa tarvittaessa 

näkökulmaakin. 

 

Kertomukset tieteen paradigmakamppailuista ja -muutoksista ovat samalla kertomuksia 

mielikuvituksen käytöstä. Esimerkiksi “kulttuurinen käänne” laajensi myös gerontologista 

tutkimuskenttää, jota aikaisemmin dominoi vanhuuden vaivojen tutkimus ja 

terveysnäkökulma. Huomattiin että vanhatkin ihmiset ovat toimijoita, eikä kaikki sittenkään 

ole biologisesti tai edes sosioekonomisesti määräytyvää.  

 

Vanhenemisen tutkimuksen monitieteisellä kentällä liikkuva voi inspiroitua monesta 

lähteestä, tieteen ulkopuoleltakin. Pablo Picasso sai aikoinaan aikaan kumouksen 

kuvataiteissa irtaantuessaan harmoniahakuisuudesta ja pyrkiessään pinnan taa, katsoessaan 

kohdettaan yhtä aikaa edestä ja sivulta. Yksin yläilmoista tai abstrakteista ismeistä ei Picasso 

kuitenkaan ammentanut, sillä hänen jalkansa olivat maassa. Valokuvaaja Dora Maar – yksi 

Picasson monista elämänkumppaneista – on sanonut, että erilaiset paikalliset ja ajalliset, 

intellektuaaliset mutta myös intiimit kiinnikkeet näkyvät harvinaisen selvästi tämän 

tuotannossa. 

 

Myös vanhenemisen ja vanhuuden tapaisia, tutuiksi luultuja asioita, voisi lähestyä nykyistä 

”mielikuvituksellisemmalla” tavalla, esimerkiksi yhtä aikaa ulkoa ja sisältä. Gerontologinen 

mielikuvitus on tarpeen hakeuduttaessa uusien tutkimuskohteiden kimppuun tai yritettäessä 

päästä ”hyvän vanhenemisen” tapaisten perimmäisten kysymysten äärelle. Mielikuvitus voi 

olla myös menetelmällistä. Vaikkapa abduktiivinen päättely, joka tähtää uusien tulkintojen 
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tekemiseen ja teorianmuodostukseen, edellyttää juuri mielikuvituksen käyttöä, herkistymistä 

aineistojen antamille vihjeille, kenties jonkin inspiroivan teorian ohjaamana.  

 

 

Radikaali vanhuus 
Timo Kopomaa, Helsingin yliopisto (timo.kopomaa@helsinki.fi) 

 

Syvän vanhuuden, slangi-ilmaisuun viitaten, ei tarvitse olla ”syvältä”. Mutta pohtimisen 

arvoisia ovat kysymykset siitä, miten elämänhallinta ja elämän hallinnasta luopuminen 

onnistuvat loppumetreillä, kirien ja kurkottaen vai ehkä aktiivisesti itseensä päin keriytyen? 

Artikkelissa tarkastellaan ikääntyneen elämänhallinnan mahdollisuuksia sekä 

elämänhallinnasta luopumista syvässä vanhuudessa. Esillä on viisi teemaa: ohjelmoidun 

vanhuuden välttäminen, ikäihminen on elämänkerrallinen olento, ikäidolit, harmailla 

markkinoilla ja ikinuoresta elämänkiertoon.  

 

Ajatus radikaalista vanhuudesta kannustaa miettimään vanhustenhoitoa ja -hoivaa sekä 

muistuttaa lukijaa varautumisesta itselliseen vanhuuteen. Vanhuudesta kirjoitetaan elämän 

täydellistymisenä. Yhteiskuntatieteilijän huoli on, miten vältämme sosiaalisen ja kulttuurisen 

kodittomuuden elämän loppumetreillä. Artikkeli perustuu jo julkaistuun keskustelevaan 

selontekoon (Kopomaa 2014). Kysymyksessä on gerosensitiivinen kulttuurintutkimus. 

Työssä on kuvattu yhteiskunnan ja ikääntymisen nykykulttuurin tilaa, paikoin tulevaa 

ennakoiden. Raportti kannustaa gerontologisen mielikuvituksen luovaan käyttöön ja 

käytäntöön soveltamiseen. 

 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena on elämän loppuvaiheen mahdolliset tulevaisuudet, osin 

sellaisina kuin ikäihminen ne haluaisi elää: toivotulla tavalla luovuttaen, oikeuksistaan kiinni 

pitäen ja vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tämä syvän vanhuuden ajanjakso viittaa 

passiivisuuden ja luovuttamisen sallivaan tosivanhuuteen tai siis myöhäisvanhuuteen. Siinä 

vähentyneiden voimavarojen, lopullisen riippuvuuden ja kuoleman periodi on keskimäärin 

lyhyempi kuin sitä edeltävä usein hyvinkin aktiivinen jakso. 

 

Antti Karisto (1998) on määritellyt radikaalin vanhuuden elämänkaaren vaiheeksi, jossa 

vihdoin ja viimein on vapauduttu turhista sosiaalisista paineista, epämieluisista sosiaalisista 

siteistä ja pakotetuista sovinnaissäännöksistä. Vanha ihminen voi ohjautua enemmän sisältä 

kuin ulkoa. Vanhana on mahdollista tuntea ja tehdä enemmän oman tunnon kuin ulkopuolelta 

tulevien määräysten mukaan. Itsetarkoitukselliset sosiaaliset normit on mahdollista ohittaa. 

 

Ikäkriisi havahduttaa meitä paitsi henkilökohtaisesti, myös maailmanlaajuisena väestön 

”yläikäisyytenä”. Ajatus radikaalista vanhuudesta sisältää yrityksen oikaista vallitsevaa 

yleiskuvaa, esimerkiksi väestön ikääntyminen ei saisi olla ongelma, kun se on jotakin, jota on 

vuosia tavoiteltu. Poliittisen ja yhteiskunnallisen osallisuuden taustalla on juureva kysymys, 

millaista on hyvä vanhuus? Merkittäviä ideaaleja on sisällytetty sosiaalisiin iskusanoihin 

välittäminen, yhteistoiminta ja turvallisuus. 

 

 

Ei-aktiivisuus aktiivisen ikääntymisen diskurssissa 
Hilla Kiuru, Helsingin yliopisto (hilla.kiuru@helsinki.fi) 

 

Aktiivisen ikääntymisen käsitettä voidaan pitää merkittävänä vanhenemispolitiikassa. Se oli 

esillä erityisesti vuonna 2012, jolloin oli Euroopan Unionin teemavuosi ”European Year for 
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Active Ageing and Solidarity between Generations”. Vuonna 2002 World Health 

Organization julkaisi poliittisen kehysohjelmansa ”Active Ageing: A Policy Framework”. 

Aktiivinen ikääntyminen sisältää monia hyvinä pidettyjä piirteitä: terveellinen elämä, 

mahdollinen työhön osallistuminen, vapaaehtoistyön tekeminen, itsenäisyys ja osallistuminen 

sekä vanhojen stereotypioiden purkaminen (WHO 2002). Näitä piirteitä voidaan nähdä 

erilaisissa vanhuspoliittisissa ohjelmissa. Toisaalta aktiivisessa ikääntymisessä voidaan nähdä 

yhtymäkohtia uusliberalismiin (Moulaert & Biggs 2013), hyvinvointivaltion 

purkamisvaiheeseen ja myös kolmannen tien politiikkaan. Aktiivisen ikääntymisen voidaan 

tulkita saavuttaneen jonkinlaisen itsestäänselvyyden aseman. Oikeanlaisesta vanhuudesta on 

ollut myös muunlaisia näkemyksiä, vaihtelua käsityksissä tapahtuu yhteiskunnallisten 

muutosten myötä (Minois 1989).  

 

Kun tietty käsite tai sen piirteet lävistävät keskustelun luoden sille uuden pohjan, on sitä 

tarkasteltava kriittisesti. On muun muassa pohdittava, mistä tietynlaiset vanhenemisihanteet - 

ja politiikat kumpuavat, mikä on näiden ajatusten historia ja mahdolliset motiivit. Kuinka 

paljon esimerkiksi vallitseva talousajattelu vaikuttaa siihen, minkälaisia piirteitä arvostamme 

vanhenemisessa ja siten myös ihmisyydessä. Osansa tähän kriittisyyteen tuo väitöskirjani 

kysymys siitä, että miten kyseinen diskurssi suhtautuu niihin, jotka eivät pysty tai halua 

noudattaa sen ideaaleja. Vai ovatko aktiivisen ikääntymisen ideaalit niin laaja-alaisia ja 

universaaleja, että niiden taakse ei jää tilaa muunlaiselle vanhenemiselle?  

 

Kiinnostuin käsitteestä tehdessäni aktiivisesta ikääntymisestä gradun vuonna 2012. Vuoden 

2015 syksyllä aloitettu väitöskirja käsittelee ei-aktiivisuutta. Koska työ on vasta alussa, 

esitykseni tavoitteena on saada kommentteja, kritiikkiä sekä herättää keskustelua. 

Ikääntymisen tutkimuksen mielikuvituksen kannalta olisi myös mielenkiintoista pohtia 

tulevaa, eli sitä mitä tulee aktiivisen ikääntymisen jälkeen. Tällä hetkellä puhutaan myös mm. 

terveestä ikääntymisestä (WHO 2015). Mitä muutokset käsitteissä kertovat yhteiskunnan 

muutoksesta?  

 

 

Aktiivinen vanhuus vanhuspolitiikan kategorisoimana ja omaisettomien 

vanhusten kertomana 
Päivi Ahosola, Tampereen yliopisto (ahosola.paivi.i@student.uta.fi) 

 

Kategorisointi eli ryhmiin järjestäminen ja luokittelu on osa vuorovaikutusta, ja jopa 

välttämätön osa toistemme ymmärtämistä. Verrattuna muihin elämänalueisiin 

politiikkadiskurssit kategorisoivat vanhuutta erityisellä tavalla. Paitsi että politiikkadiskurssit 

ohjaavat vanhuspalveluinstituutioiden toimintaa, ne muokkaavat myös osaltaan julkista 

keskustelua, jonka kuulijana ja osallistujana ovat myös vanhat ihmiset itse. Vanhojen 

ihmisten on näin ollen muodostettava oma käsityksensä itsestään suhteessa 

politiikkadiskurssien hallintayrityksiin ja kategorioihin.  

 

Tässä esityksessä esittelen alustavia tuloksia tutkimuksesta, jossa tarkastellaan ensiksi 

kirjallisuuskatsauksen avulla sitä, miten vanhuutta ja vanhoja ihmisiä kategorisoidaan 

suomalaisessa vanhuspolitiikassa. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten 

vanhuspolitiikassa esitetyt vanhojen ihmisten kategoriat ja vanhoihin ihmisiin kohdistuvat 

rooliodotukset tulevat esille ilman omaisapua elävien vanhojen ihmisten haastattelupuheessa. 

 

Esitykseeni olen valinnut lähempään tarkasteluun kaksi vanhuspolitiikan vahvaa kategoriaa, 

aktiivisen ikäihmisen ja itsenäisen selviytyjän kategoriat. Suomalaisten tutkimusten mukaan 
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aktiivinen vanheneminen vanhuspoliittisena tavoitteena määrittää hyvin vahvasti sitä, 

millaista elämää ja toimintaa vanhuusiässä pidetään paitsi mahdollisena myös hyvänä ja 

toivottavana. Julkisten palvelujen tehtävänä nähdään ensisijaisesti itsenäisen selviytymisen ja 

kotona asumisen mahdollistaminen. Vanhuspoliittisessa diskurssissa vanhalle ihmiselle 

tarjotaan siten ennen kaikkea aktiivisen ja kotona itsenäisesti selviytyvän kansalaisen 

kategoriaa. Tutkimuksemme haastatteluaineistossa ilman omaisapua elävät vanhukset jakavat 

nämä tavoitteet. He tekevät sen kuitenkin omilla tavoillaan ja ehdoillaan, joita 

vanhuspoliittinen diskurssi ei välttämättä tunnista. Esityksessäni avaan ja tulkitsen 

omaisettomien vanhusten haastattelupuhetta aktiivisesta vanhenemisesta ja itsenäisen 

selviytymisen toiveista. 

 

 

Wellness-kulutuksella kohti aktiivista kolmatta ikää 
Veera Koskinen, Jyväskylän yliopisto (veera.koskinen@jyu.fi) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin maksimointi kuuluu nykyisin keskeisimpiin tavoitteisiin niin 

yksilö- kuin yhteiskunnallisella tasolla. Länsimainen hyvinvointieetos, joka korostaa yksilön 

vastuuta ja tavoitteellisuutta oman terveyden ja hyvinvoinnin suhteen on synnyttänyt 

kaupallisesti merkittävää niin kutsuttua wellness-liiketoimintaa. Wellness on kulutuksen 

kautta tapahtuvaa kokonaisvaltaista hyvinvoinnintavoittelua, joka kattaa niin fyysisen, 

psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin. Kulutusyhteiskunnassa wellness konkretisoituu 

tuotteina, palveluina, itsehoitomenetelminä ja erilaisina elämyksellisinä ja toiminnallisina 

aktiviteetteina. Wellneksen suosion katsotaan osittain olevan yhteydessä nimenomaan 

väestön ikääntymiseen. Oletuksena on, että elämänkaaren muutoskohta lisää kiinnostusta 

omaan kehoon ja sen hyvinvointiin. Kun muu elämä rauhoittuu, omille 

mielenkiinnonkohteille, itsen kehittämiselle ja itsestä huolehtimiselle jää aikaa ja resursseja. 

Nuoruutta ja energisyyttä ihannoivassa yhteiskunnassa ruumis myös halutaan pitää 

kokonaisvaltaisesti terveenä ja toimintakykyisenä pitkälle eläkeikään asti. Toiminnallisen 

eliniän yhä pidentyessä, hyvinvoinnin tavoitteluun liittyvien elämäntapojen kirjo kasvaa 

ikääntyvien keskuudessa. 

 

Esitelmäni liittyy työn alla olevaan tutkimukseen, jossa yhdistän kuluttamisen, ikääntymisen 

ja hyvinvoinnin teemoja. Tarkastelun kohteena ovat suomalaisten myöhäiskeski-ikäisten 

käsitykset, kulutusmotiivit ja arvostukset liittyen wellness-kuluttamiseen. Tutkimusaineistoni 

koostuu kuntoutus- ja kylpyläasiakkaille teettämistäni ryhmähaastatteluista. Erityisesti olen 

kiinnostunut siitä, miten haastattelemieni henkilöiden ajatukset ja toimintatavat omaan 

ruumiiseen kuluttamisen suhteen heijastavat ajan ilmiöitä ja mukautuvat niihin. 

 

 

Metodologinen mielikuvitus gerontologiassa 
Hanna Ojala, Tampereen yliopisto (hanna.l.ojala@uta.fi); 

Ilkka Pietilä, Tampereen yliopisto;  

Marjaana Seppänen Helsingin yliopisto;  

Elisa Tiilikainen, Itä-Suomen yliopisto 

 

Esityksessä pohdimme ikääntymistä koskevan tiedon tuottamista ja menetelmällisen 

mielikuvituksen mahdollisuuksia sosiaaligerontologisessa tutkimuksessa. Kuten monella 

muulla tutkimusalalla, myös gerontologiassa tietoa tuotetaan rajatuin keinoin, joiden myötä 

syntyy metodien mukaisia tutkimustuloksia. Yksittäiset tutkimukset osallistuvat usein 

keskusteluihin, jotka ovat rajautuneita tietyllä tavalla tutkimiseen ja tähän liittyviin jaettuihin 
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oletuksiin. Perinteiksi muodostuessaan keskusteluista kehkeytyy koulukuntia, joille on 

tyypillistä muunlaisen tutkimuksen ulossulkeminen. Keskeinen sosiaaligerontologiaa 

vaivannut rajanveto on liittynyt rakenteita ja yksilöä koskevien tutkimussuuntausten vahvaan 

eriytymiseen, mitä on pidetty esteenä sosiaaligerontologisen teorian kehittymiselle. 

Metodologiseksi kehykseksi sillanrakennukseen mikron ja makron välille on tarjottu muun 

muassa laadullista seurantatutkimusta ja etnografiaa.  

 

Metodologiseen keskusteluun kiinnittyen pohdimme monimenetelmäisen tutkimusotteen 

potentiaalia ikääntymistä koskevan tiedon tuottamisessa. Millaisia erilaisia näkökulmia 

kirjoitusaineisto, yksilöhaastattelut, ryhmähaastattelut ja havainnointi avaavat tutkittavaan 

ilmiöön? Millaisia ulottuvuuksia tiedon tuotantoon tuo se, että tutkimusryhmän kaikki jäsenet 

osallistuvat aineistojen tuottamiseen? Mitä uutta näissä aineistollisissa sekasotkuissa ja 

sekalaisesta silpusta voi avautua? Millaisen merkityksen makro ja mikro saavat erilaisissa 

aineistoissa? Pohdintamme linkittyvät tutkimushankkeeseen, jossa tarkastelemme ikääntyvien 

miesten yhteisöllisyyden rakentumista kaakkoissuomalaisessa maaseutuyhteisössä. 

Pyrkimyksenä on tuottaa tietoa yksilön, yhteisöjen, iän ja sukupuolen suhteista sekä 

hyvinvointia tukevista epävirallisista rakenteista, joiden merkityksen ajatellaan olevan 

erityisen suuri ikääntyville ja työelämästä irtautuneille miehille. 

 

 

Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidoksista. 
Ulla Tikkanen, Helsingin yliopisto (ulla.tikkanen@helsinki.fi) 

 

Esitys perustuu väitöstutkimukseeni, jossa sovellan Norbert Eliasin figurationaalista 

sosiologiaa kuvaamaan omaishoidon arjen inhimillisiä ja materiaalisia sidoksia ja niiden 

yhteen kietoutumisesta syntyvää suhdemuodostelmaa, figuraatiota. Aineisto koostuu 

teemahaastatteluista, etnografisesta havainnointimateriaalista, viikon aikana tehdyistä 

kirjauksista päivän kulusta, lähisuhteita kuvaavista tiedoista sekä päiväkirjamerkinnöistä, 

valokuvista ja piirroksista. Haastattelut ovat tutkimuksen keskeinen aineisto, mutta 

viikkoseurannan avulla tavoitin arjen rakenteen ja rytmin, ja läheissuhteita kuvaava 

lomaketieto valotti sidoksia eri näkökulmasta kuin haastatteluissa kerrottu tieto. 

Tutkimuksessa oli mukana 11 pääkaupunkiseudulla asuvaa 67–83-vuotiasta 

omaishoitosopimuksen tehnyttä omaishoitajaa. Tapasin heitä 1-3 kertaa ja haastatteluja on 

yhteensä 21.  

 

Kysyin, miten omaishoidon arki rakentuu ja miten omaishoidon figuraatio muodostuu. 

Toiseksi kysyin, miten suhdemuodostelma muuttuu ja muotoutuu hoivan eri vaiheissa. Tähän 

liittyen kysyin tarkemmin, mitä kiinnittymisiä ja irtautumisia omaishoidon figuraatiossa 

ilmenee ja mitkä ovat sen merkityksellisimmät sidokset. Keskeinen tavoitteeni oli kuvata 

omaishoidon prosessimaisuus; konstruoin neljä omaishoidon arkea, jotka nimesin 

huokoiseksi, kuormittavaksi, painavaksi ja kiinnittäväksi arjeksi riippuen mm. hoivan 

sitovuudesta. Hoivan tarpeessa tapahtunutta muutosta kuvasin muutoksella kykenevästä 

toimijasta ”vaativaksi ruumiiksi”, josta tuli tutkimuksen keskeinen analyyttinen käsite. 

Omaishoidon eri vaiheisiin kiinnitin toimintakykyä metaforisesti kuvaavan kepin, 

rollaattorin, pyörätuolin ja sängyn, joiden avulla kuvasin omaishoidon materiaalisten ja 

inhimillisten sidosten kietoutumista. 

 

TaK, palvelumuotoilija Maria Jaatisen kanssa kuvasimme omaishoidon vaiheet tila-aikapolun 

avulla. Visualisoinnit syntyivät iteratiivisen prosessin tuloksena. Ne antavat syvemmän 

kokemuksellisen ulottuvuuden arjen toiminnoille ja niiden pakottavuudelle. Visualisoinnit 
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auttavat eläytymään siihen, millaisessa ympäristössä asiat tapahtuvat, miten omaishoitajan ja 

hoidettavan keskinäiset suhteet näyttäytyvät ja kehittyvät ja millaisia tunteita ja ongelmia 

arkeen liittyy. Ydinsidoksiksi osoittautuivat omaishoitajan ja hoidettavan välinen sidos ja sen 

suhde palvelujärjestelmään. Omaishoitajat erottuivat sen suhteen, miten he suhtautuivat 

puolisoon, ammattilaisiin ja työhönsä omaishoitajana. Nimesin heidät itsenäiseksi 

selviytyjäksi, sopeutuvaksi palvelijaksi ja kiinnittyneeksi omaishoitajaksi. Omaishoidon 

vaiheiden ja omaishoitajatyyppien tunnistaminen tukisi ammattilaisten työtä lisäämällä 

ymmärrystä todellisuudesta, jossa iäkkäät omaishoitajat elävät ja tekevät työtä. Omaishoitajat 

ovat erilaisia ja tarvitsevat jaksaakseen erilaisia asioita. Inhimillisissä suhteissa kaivattiin 

empatiaa, myötätuntoista kohtaamista, tilannetajua ja tahdikkuutta. 

 

 

Toissijainen sosiokulttuurisuus. Sosiokulttuurista vanhustyötä 

paikantamassa. 
Sointu Riekkinen-Tuovinen, Itä-Suomen yliopisto (sointu.riekkinen-tuovinen@kuh.fi) 

 

Vanhustyössä erilaisissa työtehtävissä toimineena olen kiinnostunut kysymyksistä, joita 

ikäihmisten parissa työskentelyyn liittyy: ei ole sama miten me heitä kohtaamme, miten 

hoidamme, autamme ja ’minkälaisten silmälasien läpi heitä katsomme’. Vanhustyötä ja 

vanhusten elämää on pitkälti medikalisoitu; lääketieteellinen ja terveystieteellinen näkökulma 

ovat usein syrjäyttäneet sosiaalisen. 

 

Väitöskirjatutkimuksessani tutkin sosiokulttuurisuutta vanhustyön kontekstissa. 

Tutkimustehtäväni on sosiokulttuurisuuden ymmärtäminen ja ilmeneminen ikäihmisten 

arjessa. Tutkimukseni konteksteja ovat koti(hoito), hoitokodit ja pitkäaikaisosastot, joissa 

olen havainnoinut vanhustyötä ja haastatellut hoitajia. Lisäksi aineistona on hoito- ja 

palvelusuunnitelma-aineisto. Lähestyn aineistojani kriittisestä gerontologiasta ja 

sosiaalipedagogisesta gerontologiasta käsin. Tutkimukseni keskeisinä käsitteinä ovat 

sosiokulttuurisuus ja sosiokulttuurinen innostaminen, joista viimeksi mainittu toimii myös 

tutkimukseni analyysikehikkona. 

 

Alustavien tutkimustulosteni mukaan sosiokulttuurisuus näyttäytyy erilaisissa vanhustyön 

toimintaympäristöissä toissijaisena; vallitsevinta oli rutiinipuhe, jossa hoitaja keskusteli juuri 

parhaillaan menossa olevasta tekemisestä tai toimenpiteestä. Kulttuuriset hetket/virikehetket 

olivat marginaalissa hoitajien tehtävissä; jos niitä oli, ne olivat ulkopuolisten tahojen 

järjestämiä. Tiloja ja ympäristöä ei osattu huomioida sosiokulttuurisesti ikäihmisten arjen 

tukemiseksi. Perushoito dominoi päivän kulkua.  

 

Hoitajien haastattelupuheen pohjalta olen tarkastellut sosiokulttuurisen käsitteen 

ominaispiirteitä eli piirteitä, joita käsitteeseen liitetään. Näitä olivat vuorovaikutuksellisuus, 

kokonaisvaltaisuus, historiallisuus ja toissijaisuus. Myös dokumenttiaineistona toimivista 

hoito- ja palvelusuunnitelmista oli nähtävissä teemoja, joita voidaan nimittää erilaisten 

käsitteiden ominaispiirteiksi. Laajuus ja eksaktius kuvasivat fyysisen puolen asioita, mistä 

käytän nimitystä fyysisyyden dominanssi. Niukkuus ja epämääräisyys sen sijaan olivat 

vallitsevina sosiaaliseen tai sosiokulttuuriseen liittyvissä asioissa, mitä kuvaan 

sosiokulttuurisuuden toissijaisuutena ja marginaalisuutena.  

 

Tulosteni pohjalta esitän, että myös vanhustyöhön tarvitaan ”gerontologista mielikuvitusta”: 

kykyä katsoa asioita toisin, jopa kääntää olemassa olevat käytännöt ’päälaelleen’. Tärkeintä 

on merkityksellinen arkielämä, jota jokaisen vanhuksen tulisi saada elää riippumatta siitä 
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paikasta missä hän asuu. Sen lisäksi hän voi tarvita hoitoa. Hoidon ja erilaisten 

toimenpiteiden ei kuitenkaan pitäisi dominoida kenenkään päivittäistä elämää. 

 

 

Jatkuvuutta vai juhlahetkiä? Psykososiaalisen hanketoiminnan 

merkitykset ikääntyneiden ihmisten arjessa 
Minna Pietilä, Vanhustyön keskusliitto (minna.pietila@vtkl.fi) 

 

Nyky-yhteiskunnassa sosiaali- ja terveystoimen käytäntöjen kehittäminen on enenevästi 

organisoitu määräaikaisiksi julkisen ja kolmannella sektorin hankkeiksi 

(”projektiyhteiskunta”). Yksi tällainen kehittämishanke on Eloisa ikä -ohjelma (2012–17) 

”ikääntyneiden ihmisten hyvän arjen puolesta”. Ohjelman 31 osahankkeen keskeisiä 

toimintaperiaatteita ovat (vallitsevan diskurssin mukaisesti) voimavaralähtöisyys ja 

ikääntyneiden (60v.+) ihmisten osallisuuden ja toimijuuden tukeminen sekä psykososiaalisen 

hyvinvoinnin edistäminen.  

 

Hanketoiminta merkityksellistyy katsojasta riippuen eri näkökulmista. Toiminnan rahoittajan 

ja taustatahon toiveissa ovat hankkeissa kehitettävät toimivat mallit, joita voitaisiin levittää 

laajemmallekin. Hankkeen toteuttajatahon näkökulmasta toiminnan tulee vastata ennen 

kaikkea sen kohderyhmän erityisiin tarpeisiin. Yksittäisen osallistujan näkökulmasta 

hankkeella taas voi olla monenlaisia henkilökohtaisia merkityksiä ja tavoitteita: aiemmin 

aloitetun toiminnan jatkaminen, uuden harrastuksen aloittaminen, virkistys arkeen, uudet 

tuttavuudet, apu johonkin arkea hankaloittavaan asiaan…  

 

Eloisa ikä -ohjelmassa tehdään laadullista ja määrällistä tutkimusta muutoksista 

psykososiaaliseen hanketoimintaan osallistuvien ikääntyneiden ihmisten arjessa. Miten 

hanketoiminta rakenteistaa osallistujiensa arkea, millaisia muutoksia arjessa tapahtuu ja 

millaisia merkityksiä muutokset saavat? Mitä hanke toimintamuotona mahdollistaa ja mitä 

estää? Yhtäältä hankkeissa esimerkiksi toimitaan joidenkin asioiden ympärillä, usein 

joustavalla ja ’asiakaslähtöisellä’ tavalla, ja osallistujat voivat saada toiminnasta irti tärkeitä 

asioita. Toisaalta hanke on määritelmällisesti määräaikainen, joten se edustaa myös 

epäjatkuvuutta ja tarvetta uudelleenorientoitumiseen: mitä hankkeen jälkeen?  

 

Tässä esiteltävän analyysin aineistona on 82 puolistrukturoitua haastattelua, jotka tehtiin 

Eloisa ikä -hanketoimintaan osallistuneiden ikääntyneiden ihmisten kanssa. Tähän mennessä 

aineistosta on löytynyt kaksi laajaa merkityskategoriaa koskien ihmisten osallistumista 

hanketoimintaan ja heidän arkensa rakentumista. Yhdessä kategoriassa nykyinen 

osallistuminen on vain osa muutenkin aktiivista elämäntyyliä, joskin yleensä arvostettu 

sellainen. Toisessa toiminta merkitsee erityistä juhlahetkeä muuten hiljaisessa arjessa. 

Hanketoimintaan osallistuminen saa merkityksensä siis myös suhteessa henkilön 

elämänkulkuun ja -tyyliin. Jatkuvuutena osallistuminen liittyy jo aiemmin omaksuttuun 

aktiiviseen elämäntyyliin ja tukee sitä edelleen. Poikkeuksellisena osallistuminen taas saattaa 

joko toimia väylänä entistä aktiivisempaan elämään tai säilyä kokemuksena, joka oli ehkä 

miellyttävä – jopa juhlahetki – mutta yksittäinen. Tällaisen ihmisen psykososiaalista 

hyvinvointia on epäilemättä edistetty ainakin hetkellisesti, mutta onko hänen osallisuutensa ja 

toimijuutensa lisääntynyt? 
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18. MIELIKUVITUS NUORUUDEN TUTKIMUKSESSA 

Koordinaattorit: Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto ja Lapsuudentutkimuksen 

seura (elina.pekkarinen@nuorisotutkimus.fi); Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusverkosto 

(sanna.aaltonen@nuorisotutkimus.fi); Tiia Laukkanen, Nuorisotutkimusverkosto 

(tiia.laukkanen@nuorisotutkimus.fi); Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto 

(tarja.tolonen@helsinki.fi) 

Työryhmäkuvaus: ”Siinä totesin, tein ratkaisuni, päätin ettei minusta missään tapauksessa 

tulisi poliitikkoa eikä varsinkaan siirtomaatavarakauppiasta, päätin pikemminkin panna 

pisteen, pysyä entiselläni - ja pysyin myös, pysyttelin monet vuodet siinä koossa, siinä 

varustuksessa.” Günter Grass, Peltirumpu. 

Nuoriso on aina ollut yhteiskunnallisen suurennuslasin alla. Viime vuosina arvioivaan 

katseeseen on sisältynyt pakottavaa painetta. Tulevia sukupolvia odottavat paitsi maailman 

rajallisuuden haasteet myös vastuu tulevaisuuden kantokyvystä ja tuottavuusloikasta. 

Yhteiskunnallisen epävarmuuden lisääntyminen on vaikeuttanut nuorten ikäpolvien 

integroitumista globalisoituvaan maailmaan. Oheisen sitaatin kertoja Oskar ratkaisi 

aikuistumisen paineet jättäytymällä kolmivuotiaan kokoiseksi - ”pitäydyin rumpuuni, jotta 

minun ei tarvitsisi laskea kassaa”. Huoli nuorten syrjäytymisestä onkin ollut viime vuosien 

kestoteema: mitä tapahtuu, jos nuoret eivät kannakaan heille vyörytettyä vastuuta? 

Tavoitteenamme ei kuitenkaan ole huolityöryhmä. Nuorisotutkimuksella on sosiologiassa 

ollut vakiintunut paikkansa, sillä nuoruus on tarjonnut sosiologeille sekä ehtymättömän 

tutkimusaiheiden lähteen että tuoreen tarkastelukulman maailmaan. Tieteenala on virittynyt 

tarkastelemaan nuoruutta ilmiönä, jolla on itseisarvo ja merkitys siihen latautuneiden 

jännitteiden rinnalla. Työryhmässä kysytäänkin, mitkä nuoruuteen liittyvät ilmiöt ovat 

tutkimuksessa pinnalla juuri nyt? 

Nuoruus tutkimuskohteena pakottaa tutkijan mitä mielikuvituksellisimpiin 

tutkimusasetelmiin. Tutkijat ovat saaneet niskaansa kyynelkaasua, istuneet mukana 

koulubussissa ja yöpyneet joukkueteltassa. Millaisia metodologisia innovaatioita tutkijat ovat 

kehittäneet? Miten perinteiset tutkimustavat taipuvat tutkimukseen? Entä muovautuuko 

tutkimusetiikka uusien ilmiöiden ja menetelmien äärellä? 

Toivotamme työryhmään tervetulleiksi kaikki nuoruudesta kiinnostuneet tutkijat eri 

tieteenaloilta. Tervetulleita ovat niin teoreettiset, metodologiset kuin empiiriset esitykset, 

mutta myös uudenlaiset esittämisen tavat. Annetaan sosiologiselle mielikuvitukselle siivet! 

Abstraktit: 

Sata tapaa aloittaa tutkimus: nuorten sitouttamisen haasteet 

seurantatutkimuksessa 
Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto (sinikka.aapola-kari@nuorisotutkimus.fi);  

Tarja Tolonen, Helsingin yliopisto(tarja.tolonen@helsinki.fi); 

Kaisa Vehkalahti, Nuorisotutkimusverkosto; 

Matilda Wrede-Jäntti, Helsingin yliopisto; 

Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusverkosto; 

Ville Pöysä, Itä-Suomen yliopisto 
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Sata tapaa aloittaa tutkimus: nuorten sitouttamisen haasteet seurantatutkimuksessa 

Nuorisotutkimusverkosto on käynnistänyt laajan kvalitatiivisen seurantatutkimuksen ”Nuoret 

ajassa” yhteistyössä Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Nuoret ajassa  -hankkeessa 

tavoitteena on seurata vuonna 2000 syntyneiden nuorten elämänpolkuja noin kymmenen 

vuoden ajan. Mukaan pyritään saamaan yli sata nuorta eri puolilta Suomea. Projektin 

tarkoituksena on tuottaa nuorten elämästä kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä tietoa, josta on 

hyötyä myös ammattilaisille ja päättäjille.  Hankkeessa käytetään pääosin kvalitatiivisia ja 

osallistavia menetelmiä, kuten erilaisia haastatteluja, työpajoja, tekstejä ja visuaalisia 

aineistoja. Nuoret pystyvät vaikuttamaan monin tavoin tapaan, jolla he osallistuvat 

tutkimukseen.  

 

Pitkittäistutkimuksessa keskeinen haaste on nyt peruskoulun yhdeksättä luokkaa käyvien 

nuorten sitouttaminen jopa vuosia kestävään tutkimukseen. Hankkeessa pyritään saamaan 

mukaan kirjava joukko nuoria, jotka ovat kotoisin viideltä erilaiselta paikkakunnalta, 

vähintään kuudesta koulusta ja vielä useammasta koululuokasta. Nuorten sosiaaliset, 

kulttuuriset ja etniset taustatekijät vaihtelevat, ja omat vaikutuksensa on myös mukaan 

valikoituneiden luokkien ryhmädynamiikalla, sukupuolittuneilla vertaiskulttuureilla, koulujen 

perinteillä ja paikkakuntien historialla. Kaikki nämä ulottuvuudet täytyy ottaa huomioon kun 

tutkijat lähestyvät nuoria ja pyrkivät luomaan luottamuksellista tutkimussuhdetta heidän 

kanssaan.  

 

Vaikka hanketta suunnitellaan ja koordinoidaan yhteisiä tutkimustavoitteita silmällä pitäen, 

täytyy tutkimusagenda ja metodologia käytännössä räätälöidä ja kuvailla jokaiselle nuorelle 

henkilökohtaisesti motivoivalla tavalla. Myös hankkeessa työskentelevien useiden 

tutkijatiimien jäsenten persoonallisuudet ja heille luontaiset menetelmävalinnat vaikuttavat 

tutkimusmetodologisten ratkaisujen muotoilemiseen. Tästä seuraa jännitteitä: miten tuotetaan 

yhteismitallista tietoa hyvin erityyppisiltä paikkakunnilta, kun työskennellään herkässä 

vuorovaikutuksessa monenlaisten nuorten kanssa? Toisaalta hankkeessa kehitetään jatkuvasti 

uusia tapoja luoda vuoropuhelua nuorten kanssa, mikä on arvokasta tuotettavan tiedon 

rikkauden kannalta.   

 

Esitämme esityksessämme joitain välähdyksiä metodologisista ratkaisuista, joita olemme 

kehittäneet varsinkin Nuoret ajassa -hankkeen puitteissa, mutta myös aiemmissa 

tutkimuksissa.    

 

 

Aikuistuminen ja aikuisuus nuorten aikuisten elämässä 
Iiro Aro, Tampereen yliopisto (aro.iiro.a@student.uta.fi) 

 

Mikä on aikuinen, ja millainen on se aikuinen, joksi minun pitäisi tulla? Aikuisen kulttuuris-

diskursiivisella ”hahmolla” on yllättävän paljon normatiivista valtaa nuoren ihmisen 

elämänpolun itsemäärittelyssä. Tähän hahmoon vaikuttavat sekä lähipiirin käsitykset ja 

odotukset kuin yhteiskunnassa laajemmin vaikuttavat ajatukset siitä, kuinka nuoren aikuisen 

tulisi elää. Aikuiseen voidaankin katsoa nivoutuvan yhteiskunnassamme pärjäävän yksilön 

ihanteet, mikä tekee aikuisuusdiskurssin tarkastelusta myös vallan analyysin kannalta 

kiinnostavaa. Aikuisuuden tarkastelu on väistämättä myös nuoriin aikuisiin kohdistuvien 

yhteiskunnallisten odotusten tarkastelua, ja tätä hahmoa voidaan käyttää ajamaan eri 

tarkoitusperiä moninaisissa konteksteissa, lähtien vaikkapa äidistä joka pyrkii saamaan 
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poikaansa ryhdistäytymään aina ministerin puheeseen nuorten syrjäytymisestä 

yhteiskunnallisena kriisinä. 

 

Aikuistumisen prosessi muodostaa siis moniaineksisen standardin nuorelle aikuiselle, johon 

kiteytyvät vastuullisuuden, itsenäisyyden ja elämänhallinnan oppiminen. Miten näihin 

haasteisiin reagoidaan, ja mitä mieltä nuoret ihmiset ovat aikuistumisesta? Mistä aineksista 

tämän aikuisen hahmon eri palaset ammentavat, ja mitä vaikutuksia aikamme 

aikuistumiskäsityksellä on nuorten aikuisten elämänkokemukseen?  

 

Käsittelen työssäni millaiseksi nuoret aikuiset aikuistumisen ja aikuisuuden määrittelevät, 

millaisia haasteita aikuistuminen heille asettaa sekä heidän henkilökohtaista kuvaansa 

ideaalista aikuisesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani on aikuisuuspuheen eri teemojen 

suhde yhteiskunnalliseen vallankäyttöön, ja erityisesti siihen, kuinka hallinnan analytiikan 

teoreettisia käsitteitä voidaan käyttää antamaan näkökulmaa nuorten aikuisten puheeseen 

aikuisuudesta. Tämän puheen eri ulottuvuuksia erittelen diskurssianalyysin keinoin.  

 

Informanttini ovat Tampereen yhteiskuntatieteellisen yksikön opiskelijoita sekä Tampereen 

Ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Yliopisto-opiskelijoita haastattelin 

fokusryhmähaastattelua käyttäen. Ammattikorkeakoulun opiskelijoilta aineisto kerättiin 

puolistrukturoitujen yksilöhaastattelujen avulla. 

 

 

Visuaalisia menetelmiä ja monipaikkaisen etnografian pohdintoja 

uskonotieteessä 

Nina Maskulin, Helsingin yliopisto (nina.maskulin@helsinki.fi)  

 

Visuaalisia menetelmiä ja monipaikkaisen etnografian pohdintoja uskonotieteessä 

Etnografinen kenttä on klassisessa antropologiassa ajateltu selkeärajaiseksi ja paikalliseksi.  

Havainnointi ja pitkä oleskelu kentällä tuottaa tiheän ja rikkaan aineiston.  Entä jos kenttä 

katoaa tai sinne pääsee vain kerran.  Myöhäismodernissa etnografisia kenttiä voi olla useita, 

ja niiden rajat hämäriä tai epäselviä. Paikallisten kenttien rajoja muovaavat lisäksi globaalit 

voimat kuten talous, populaarikulttuuri ja media.  

 

Käsittelen esitelmässäni monipaikkaisen etnografian kysymystä nuorten parissa tehtävässä 

etnografiassa ja siitä seuraavia, aineistoon ja informantteihin liittyviä kysymyksiä. 2010-

luvun suomalaiset nuoret informantteina kuuluvat useisiin ryhmiin. Arkiset instituutiot, kuten 

perhe, ystävät, media, koulu tai seurakunta voivat olla toisistaan erillisiä ja etäällä olevia . 

Pohdin tästä näkökulmasta tutkimuseettistä kysymystä ja nuorten informanttien osallisuutta 

aineiston muodostumisessa ja kysymystä tutkimuksen ennakoimattomista seurauksista. 

Toiseksi tarkastelen tutkijan roolin muodostumista instituutioissa tehdyissä haastatteluissa ja 

kysymystä vapaaehtoisuudesta, kun visuaalinen osa haastattelua on osa instituution ohjelmaa.  

Kolmanneksi pohdin haastatteluaineiston representaation ongelmaa ja kysyn, miten 

tutkimussuunnittelulla voi valmistautua kentällä yllättäviin kysymyksiin.  

 

Esitelmäni pohjaa muistiinpanoihin kenttätyöstä, jonka tein meneillä olevaan 

väitöstutkimukseeni. Tein kenttätyöni haastattelemalla nuoria rippikoululeirillä, seurakunnan 

tiloissa ja lukiossa. Haastateltavani olivat 15–19 -vuotiaita.  Väitöstutkimuksessani 

tarkastelen nuorten ilmaisemia asenteita, jotka muodostuvat median, populaarikulttuurin ja 

instituutioiden välisessä vuorovaikutuksessa. Elokuvan uskonnollisten merkitysten 

vastaanottoa tutkiakseni sovelsin laadullisen asennetutkimuksen menetelmää. 
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Tutkimushaastattelun lisäksi asenteiden virittäjänä oli populaari amerikkalainen 

toimintaelokuva, maailmanloppuelokuva ”2012”, joka hyödynsi Internetissä kiertävää 

maailmanloppumeemiä. Haastattelut toteutin kesällä ja syksyllä 2012 rippikoululeireillä ja 

lukioissa. 

 

 

Poissa pelistä? Masennuksen takia työn ja opintojen ulkopuolella olevat 

nuoret aikuiset 
Sanna Rikala, Tampereen yliopisto(sanna.rikala@staff.uta.fi) 

 

Nuorten aikuisten masennusperusteiset sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat 

lisääntyneet nopeasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Osa nuorista aikuisista päätyy 

sairauslomille ja sitä kautta eläkkeelle oltuaan pitkään työttömänä. Toiset puolestaan palavat 

loppuun opinnoissa tai työelämässä. Onkin arveltu, että vaikeasti avautuvat työmarkkinat 

sekä työelämän paineet ja epävarmuus heijastuvat nuorten aikuisten masennustilastoihin.  

 

Poissa pelistä? on syksyllä 2015 käynnistynyt kolmivuotinen post doc -tutkimushanke, joka 

tarkastelee mistä kaikesta nuorten aikuisten masennukseen liittyvässä työkyvyttömyydessä on 

kysymys. Haastattelen tutkimusta varten eri puolilla Suomea asuvia nuoria aikuisia, jotka 

ovat masennukseen liittyvien syiden vuoksi työn ja opintojen ulkopuolella. Haastateltavat 

voivat olla sairauslomalla, kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä, työttöminä tai elää 

kokonaan tukijärjestelmien ulkopuolella. Tutkimus selvittää, millaisten vaiheiden kautta 

nuoret aikuiset ovat päätyneet sairauslomalle, eläkkeelle tai muulla tavoin työelämän 

ulkopuolelle ja miten he itse kokevat nykyisen elämäntilanteensa.  

 

Tutkimus on parhaillaan aineiston keruu -vaiheessa. Tässä alustuksessa esittelen 

tutkimushankkeen yhteiskunnallista taustaa, teoreettisia lähtökohtia sekä alustavia havaintoja 

ja tuloksia tutkimushaastatteluista. Tarkastelen haastateltavien kokemusten ja näkemysten 

valossa yhteiskunnallisia käytäntöjä, palvelujärjestelmän toimintaa, työmarkkinoita sekä 

työelämän piirteitä. Etsin vastauksia siihen, miksi nuoret aikuiset jäävät ”pois pelistä”? 

Pohdin erityisesti sitä, miten yhteiskunnallinen eriarvoisuus ja sukupuoli jäsentävät polkuja 

ulos työyhteiskunnasta. 

 

19. AJALLISUUS, TIETO JA MIELIKUVITUS  

Koordinaattori: Jaakko Taipale, Helsingin yliopisto (jaakko.taipale@helsinki.fi); Ville 

Erkkilä, Helsingin yliopisto (ville.erkkila@helsinki.fi); Tomi Lehtimäki, Helsingin yliopisto  

(tomi.lehtimaki@helsinki.fi) 

Työryhmäkuvaus: "Mikään yhteiskuntatieteellinen tutkimus, joka ei palaa elämänhistorian, 

historian sekä niiden leikkauskohtien ongelmiin, ei ole kulkenut älyllistä taivaltaan päähän" 

(C. Wright Mills, Sosiologinen mielikuvitus 1990[1959]) 

Ajalliset kertomukset ovat yksi keskeisistä tavoista järjestää ja välittää yksilöllistä ja 

kollektiivista kokemusta. Kertomuksen muoto yhdistää menneen ja tulevan, ja yksilöllinen 

kokemus yhdistyy samalla laajempaan kulttuuriseen kontekstiin. Silti sosiologisesta 

keskustelusta on vaikeaa löytää vakiintuneita näkökulmia ajallisuuden tarkasteluun. 
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Kertomukset, sekä yksilölliset että kollektiiviset, ovat jatkuvassa muutoksessa: niitä luodaan, 

hyödynnetään, ylläpidetään, muokataan ja niistä käydään kamppailua moninaisin keinoin. 

Ajalliset kertomukset eivät siis ole monoliittisia narratiiveja vaan kertominen ja/tai 

ymmärtäminen ovat aktiivista merkitysten luomista. 

Työryhmä kutsuu esityksiä, jotka käsittelevät joko sosiologian omia ajallisia kertomuksia tai 

sosiologisen tutkimuksen kohteena olevia narratiiveja yhteiskunnan eri osa-alueilta. Esitelmät 

voivat tarkastella ajallisten kertomusten suhdetta esimerkiksi valtaan, kontekstiin, 

identiteettiin, skaalaan ja tilaan. 

Esitykset voivat olla poikkitieteellisiä, teoreettisia tai empiirisiä, esitellä valmista tutkimusta, 

tai olla työ- tai ideavaiheessa, ja ne voivat olla Suomen, Ruotsin tai Englannin kielellä. 

Abstraktit: 

Ajallisuus, tieto ja mielikuvitus 
Tomi Lehtimäki, Helsingin yliopisto (tomi.lehtimaki@helsinki.fi) 

 

 

History of Vegan Utopia – An Idea Whose Time Has Come? 
Markus Vinnari, University of Tampere (markus.vinnari@uta.fi);  

Mikko Kallionsivu, University of Tampere (mikko.kallionsivu@uta.fi) 

 

Veganism is a practice where the followers abstain from exploitation of non-human animals. 

The term was coined only in 1944, but the general idea has much older foundations. In this 

article we analyze in which types of roles the major utopian writings place non-human 

animals. We analyze eleven major utopian texts from different centuries starting from ancient 

Greece to modern days. We aim to understand the role of animals and the level of change that 

the different authors ascribe to human non-human interaction in their writings through the 

lens of critical theory. We proceed to analyze the main problems from the utopian literature 

perspective that still remain in modern societies regarding the abolition of non-human 

utilization by human beings. We conclude that the role of non-human animals is a heavily 

debated issue in utopian literature and that in most cases a transition towards a vegan society 

is considered ideal. In the utopian literature at least three different types of obstacles to the 

actualization of a vegan society can be identified: lack of belief in human abilities to 

transform their behaviors, lack of belief in non-human animal capabilities and inability 

foresee technological progress. 

 

 

Suomen 1990-luvun laman identiteettipolitiikat: uusnationalismi 
Ville Yliaska, Helsingin yliopisto (ville.yliaska@gmail.com) 

 

Esitys tarkastelee ideavaiheessa olevaa hanketta, jossa tarkoituksena on tutkia 1990-luvun 

laman aikaisia erilaisia selviytymisstrategioita. Strategioilla tarkoitetaan esimerkiksi 

identiteettipoliittisia valintoja, joita ihmiset ovat tehneet lama-ajasta ja epävarmuudesta 

selviämiseksi. Hypoteesin mukaan yksi selviytymiskeino on uuden identiteetin 

muodostaminen epävarmuuden lisäännyttyä ja työidentiteetin heikennyttyä. Tämä esitys 

keskittyy yhteen tällaiseen identiteettipoliittiseen valintaan: uusnationalismiin. 1990-lukua on 



 
110 

pidetty käännekohtana, jolloin nationalistiset painotukset historiakulttuurissa saivat uutta 

virtaa.  

 

Esitelmä pohtii uusnationalismin syntyä 1990-luvulla. Minkälaista narratiivia Suomesta ja 

kansakunnasta luotiin lama-aikana? Mitkä asiat muistokulttuurissa nousivat pinnalle? 

Minkälaisia uusia identiteetteihin liittyviä jakolinjoja lama nosti esiin?  Poikkesiko narratiivi 

lamaa edeltävästä ajasta? Millaista kansallista narratiivia uudet suomalaisuuttaan 

nimessäänkin korostaneet puolueet (Nuorsuomalaiset 1994, Perussuomalaiset 1995) 

rakensivat? 

 

 

Illuusiot suomalaisen sosiologian kentällä 
Johanna Hokka, Tampereen  yliopisto (Johanna.Hokka@uta.fi) 

 

Sosiologian kriisistä on käyty vuosikymmeniä katkeamatonta keskustelua. Kriisiin 

erittelyissä viitataan monesti sosiologian niin kutsuttuun kultakauteen, 1960-1970-lukujen 

yhteiskunnalliselta legitimiteetiltään vahvaan ja arvovaltaiseen sosiologiaan, joka tämän 

asemansa menetettyään on väitetty hukanneen ymmärryksen itsestään ja ajautuneen kriisiin. 

Myös tieteenalan fragmentoitumista toisistaan erillisiin ja erillään pysytteleviin koulukuntiin 

on pidetty yhtenä kriisitekijänä. Näissä kriisitulkinnoissa tuotetaan kertomusta 60-70-lukujen 

erityislaatuisesta ja aiemmalta olemukseltaan koherentista sosiologiasta. Ennen kaikkea 

kriisikeskusteluissa otetaan kantaa tieteenalan legitimaatioon. Tässä väitöskirjani artikkeliin 

pohjaavassa esityksessä tarkastelen suomalaisen sosiologian legitimiteettiä sen 

itseymmärryksestä käsin. 

 

Jäsennän sosiologian Bourdieulaisittain kenttänä, ja tutkin, millaisia illuusioita sosiologian 

kentältä on erotettavissa. Illuusion käsitteellä Bourdieu tarkoittaa kimmoketta, joka sitouttaa 

toimijat kentän toimintaan sekä emotionaalista kiinnittymistä ja viehtymystä kentällä 

käytäviin ”peleihin”. Tutkimuksen aineistona ovat suomalaisten sosiologian professorien; 

tieteenalan eliitin haastattelut kahdelta eri ajanjaksolta: vuosilta 1979-1981 ja 2012-2014 

(kummaltakin ajalta 10 haastattelua). Illuusioiden tarkastelun kautta päästään käsiksi siihen, 

millaisia kamppailuja tieteenalan legitimaation tavoista kentällä käydään. Aineistojen 

ajallinen peilaus antaa myös mahdollisuuden tarkastella, missä määrin sosiologian kentän 

arvostuksissa ja kentällä toimimisen yllykkeissä on jatkuvuutta: kohtalaisen pysyviä, ajassa 

siirtyviä elementtejä, joita sosiologian kollektiivisessa ymmärryksessä tuotetaan yhä 

uudelleen.   

 

Analyysin tuloksena esitän sosiologian kentällä halkovan kolme illuusiota: Tiede-, Politiikka- 

ja Moraali-illuusio. Tiedeilluusiossa kyse on sosiologian edistämisestä ja jalostamisesta 

tieteenä, mikä samalla merkitsee erottautumista tieteelliselle legitimiteetille arveluttaviksi 

katsotuista elementeistä, kuten yhteiskuntapoliittisesti orientoituneesta tutkimuksesta, 

arkitiedosta, populaarijulkaisemisesta tai soveltavasta tutkimuksesta. Politiikkailluusiossa sen 

sijaan tähdätään yhteiskuntapoliittista suunnittelua ja valtionhallinnon 

päätöksentekoprosesseja edistävään tutkimukseen, ja nähdään sosiologia merkittävässä 

roolissa yhteiskunnallisten toimintojen kehittäjänä. Moraali-illuusiossa pyritään ajamaan tasa-

arvoisen yhteiskunnan ideaa aktiivisen yhteiskunnallisen osallistumisen sekä 

yhteiskuntakriittisyyden kautta.  

 

Tämän aineiston perusteella Tiedeilluusio ja Politiikkailluusio edustavat kentällä jatkuvuutta, 

kun taas Moraali-illuusio hädin tuskin erottuu 2010-luvun aineistossa. Moraali-illuusio kyllä 
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tunnistetaan ja tunnustetaan, mutta se esiintyy 1970-luvun lopun aineiston vahvaan 

ilmenemiseen nähden vaimentuneena; ”kesytettynä sosiologiana”. Nostalgisesti virittyneen 

Moraali-illuusion ilmauksissa ihannoidaan kultakaudenaikaista sosiologiaa, joka otti 

hanakasti kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja toi niitä tinkimättömästi julki. Moraali-

illuusion kohdalla kentän sisäiset sekä kenttien väliset kamppailut tulevat korostuneesti esiin. 

Nykyisin harjoitettavan politiikan, mediakentän sekä sosiologian kentän sisäisten arvotusten 

nähdään rajoittavan Moraali-illuusion toteuttamista. Kaiken kaikkiaan tutkimus tarjoaa 

tulkinnan, jossa fragmentoituneeksi todetusta sosiologian kentästä voidaan kuitenkin löytää 

kolme ajassa liikkuvaa peruspilaria, joilla kentän legitimiteettiä hahmotetaan. 

 

 

Kokemuksista konteksteihin – Tarinat merkitysympäristöjen välisinä 

hiertyminä 
Antti Hyrkäs, Helsingin yliopisto (antti.hyrkas@helsinki.fi) 

 

Tarinat ovat yksi tapa redusoida maailman kompleksisuutta helposti ymmärrettävään 

muotoon. Korostaessaan toimijuutta tarinat ovat hyviä heuristiikkoja toimijoille, jotka 

asemoivat ja reflektoivat keinojaan ja päämääriään niiden avulla. Toimijakeskeisyydessä 

piilee kuitenkin myös tarinoiden heikkous: redusoidessaan maailmaa toimintojen sarjaksi 

tarinat rajaavat ulos suuren osan niistä konteksteista, joiden piirissä kyseiset toimijapositiot 

ovat kehkeytyneet ja saavuttaneet merkityksellisyytensä. Siten tarinat kadottavat paljon 

sosiologisesti kiinnostavaa informaatiota. Tämän häivytetyn informaation jälki voidaan yhä 

löytää tarinoista etenkin jos ne toistuvat ns. ”standardoidussa” (Tilly) muodossa. Saadakseen 

kontekstien moninaisuuden esille sosiologi joutuu kuitenkin turvautumaan teoreettisiin ja 

metodologisiin työkaluihin, jotka kykenevät sulkeistamaan toimijuuden ja tarkastelemaan 

tarinoita vaihtoehtoisesta näkökulmasta. Esittelen yhtä mallintamisen tapaa, jolla 

toimijakeskeisiä tarinoita voidaan rekonstruoida visualisoimalla niitä kontekstien 

törmäyksestä aiheutuvina pyörteinä (whirlpool). Tässä mallissa tarinan keskeistä 

dynamiikkaa hahmotetaan jonkin perustavanlaatuisen jännitteen oskillointina erilaisissa 

merkityskonteksteissa, ja näiden kontekstien välisiin jännitteisiin sopeutuen. Tämä 

”pyörremalli” hahmottaa siis sitä, minkälaisten kontekstien törmäyksessä tarinan edustama 

toimijuus ja standardoitu tarinamalli elävät. Samalla se tarjoaa perspektiivin kulttuuriin, joka 

kyseistä tarinamallia käyttää. Esittelemäni malli on kevyt muunnelma saksalaisen sosiologin, 

Dirk Baeckerin, kehittämästä mallintamisen tavasta, joka taas ammentaa matemaatikko 

Georg Spencer-Brownin distinktiologiikasta sekä Niklas Luhmannin systeemiteoreettisesta 

sosiologiasta. Oma kontribuutioni Baeckerin malliin on ajatus siitä, miten mallin voi yhdistää 

narratiivien ja alakulttuurien analyysiin, ja kuinka se saadaan toimimaan yleisemminkin 

laadullisen tutkimuksen osana. Avaan tätä mallintamisen tapaa esimerkkien kautta. Osa 

esimerkeistäni liittyy väitöskirjaani, jossa käytän kyseistä mallia tutkiessani startup-

yrittäjyyden alakulttuuria. Esimerkkien lomassa esitän myös yleisempiä huomioita siitä, 

miksi mallintamisen filosofia – tai yksinkertaisesti ”malli-ajattelu” – kannattaisi ottaa 

vakavasti laadullisen tutkimuksen piirissä, ja mitä tämä tarkoittaisi käytännössä. 
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Ajallisuus ja asiantuntijanarratiivi:  

oikeuspsykiatria, tuomioistuin ja tulkinnan ongelma 
Jaakko Taipale, Helsingin yliopisto (jaakko.taipale@helsinki.fi) 

 

Tässä esityksessä lähestyn väitöstutkimukseni keskeistä ongelmatiikkaa erilaisten 

aikaperspektiivien ajatuksen välityksellä. Tekeillä oleva tutkimus käsittelee 

oikeuspsykiatrista asiantuntijatietoa, sen soveltamista tuomioistuimessa sekä 

asiantuntijatiedon merkitystä tuomioistuinten ratkaisutoiminnalle.  

 

Mielentilatutkimus- ja oikeusprosessi sitovat psykiatrisen ja oikeudellisen asiantuntijuuden 

yhteen tiukasti säädellyssä ympäristössä. Aiemmassa suomalaisessa tutkimuksessa 

oikeuspsykiatrian ja oikeuden/tuomioistuinten yhteistoimintaa on käsitelty muun muassa 

oikeussosiologisesta näkökulmasta, jolloin on keskitytty problematisoimaan 

oikeuspsykiatrian ja oikeuden/tuomioistuinten suhteesta johtuvia, oikeuskäytäntöön 

aiheutuvia epäselvyyksiä. Samalla oikeuspsykiatrian ja oikeuden suhde on määritelty 

jännitteiseksi. Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi tulkinnan ongelmaan, eli siihen missä 

määrin tuomarit kykenevät ymmärtämään oikeuspsykiatrista lausuntoa ja käyttämään sitä 

ratkaisutoimintansa tukena. Tähän liittyvänä merkittävänä periaatteellisena ja potentiaalisena 

ongelmana on pidetty tuomiovallan siirtymistä tuomareilta asiantuntijoiden käsiin. 

 

Tulkintaongelmien taustalla on nähty ammattikunnille ominaisten ajattelutapojen 

eroavaisuus, tai toisin ilmaistuna erilaisten asiantuntijuuksien (tietojen) erilainen 

rationaliteetti ja erilaiseen ajatteluun liittyen mielentilatutkimus- ja oikeusprosessien erilaiset 

lähestymistavat tarkasteltavaan oikeustapaukseen: Siinä missä psykiatrisen tutkimuksen 

lähtökohtana on psyykkisen sairauden tai häiriön oireiden jäljittäminen potilaan sairaus- ja 

elämänhistoriaa kartoittamalla, on tuomioistuinkäsittelyssä merkityksellisempää pohtia 

tekijän oikeudellista vastuuta rikoksentekohetkellä. 

 

Esityksessä tarkastelen sitä, miten juristit, lääkärit ja viranomaiset ovat ilmaisseet ja 

määritelleet ammatillisen ajattelutapojen eroa sekä siitä väitetysti johtuvia jännitteitä ja niiden 

käytännön sovittelua, keskittyen erityisesti erilaisten aikaperspektiivien problematiikkaan. 

Miten eri toimijat tuovat esiin erotteluita ja problematisovat kahden edellä mainitun 

asiantuntijuuden suhdetta ja yhteistoimintaa? 

 

 

Memory, anticipation and emotional history. Forging the identity of a 

Finnish Fascist. 
Ville Erkkilä, Helsingin yliopisto (ville.erkkila@helsinki.fi) 

 

This paper inquiries the way of constituting and actively upholding a collective identity. As a 

case study I am focusing on the Finnish fascism as represented in the student association 

Akateeminen Karjala-Seura. I argue that the case of AKS highlights the importance of a joint 

narrative in constructing a common identity. This narrative enables an individual to manage 

his/her subjective experiences with shared temporal categories of past and future, thus 

providing allegedly legitimate emotional structuration without threatening one’s want for 

subjectivity 

 

Since the historical and cultural contexts (a fascist organization in the aftermath of Finnish 

Civil War) of this study are extraordinary, I intent to pay attention to phenomena of group 
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identity which often remain hidden in “normal conditions”. A group often utilizes the 

affective experiences of its members. The sensations and emotions which are either evoked 

during the interaction within the group, or abide as similar reminiscence among the group 

members, constitute the motivating force which the group uses to define itself against the 

other formations or ideas. 

 

However, the consistency and durability of a group identity is dependent of its ability to 

control this emotional capital. It needs to be divided in time and space. Anxiety, aggression, 

longing, love and disappointment have to be attached in to a story which explains and guides 

these feelings, as well as gives them proper cause and consequence. Hence in a working 

group identity, emotions are narrated. This shared explanation enables a member to compare, 

supplement and adjust his/her individual autobiographical memory and ontological 

explanation given to the world. Following these lines, my attempt is to show how AKS 

succeeded in creating a strong group identity, which in the end was built on a temporal 

thought, and which was reinforced through the individual affections of its members.    

 

20. LUOTTAMUS, SOSIAALINEN ARVONTUOTANTO JA MONINAISET 

TALOUSJÄRJESTELMÄT 

Koordinaattorit: Teppo Eskelinen, Jyväskylän yliopisto (teppo.h.i.eskelinen@jyu.fi); 

Juhana Venäläinen, Itä-Suomen yliopisto (juhana.venalainen@uef.fi) 

Työryhmäkuvaus: Sosiologisessa taloustutkimuksessa kiinnitetään usein huomiota 

arvontuotannon sosiaalisiin ehtoihin. Siinä missä klassisessa talousajattelussa taloudellisen 

arvon ajateltiin syntyvän materiaalisen luonnon muokkaamisesta, nykyisin taloudellisen 

arvontuotannon ymmärretään perustuvan myös ihmisten välisen vuorovaikutuksen 

muotoihin. Esimerkiksi rahan arvon voidaan katsoa seuraavan yleistetystä luottamuksesta: 

rahalla on arvoa siksi, että rahaa käyttävän yhteisön jäsenet luottavat toistensa tunnustavan 

rahan arvon jatkossakin. 

Tämä lähtökohta on johtanut erilaisiin avauksiin. Toisaalta tutkimuksessa korostuu 

luottamuksen rooli taloudellisen toiminnan mahdollistajana, ja spesifimmin luottamuksen 

tuotannon ja ylläpitämisen mekanismit. Vaihtoehtopolitiikan piirissä taas on koettu 

vaihtoehtoisten raha- ja vaihdantajärjestelmien nousu: eri tavoin itseorganisoituneet yhteisöt 

ovat kyenneet luomaan uusia järjestelmiä nimenomaan luomalla keskinäiseen luottamukseen 

perustuvia verkostoja (aikapankit, paikallisrahat, internetissä organisoituvat vaihto- ja 

yhteiskäyttöyhteisöt). 

Työryhmässä käsitellään erilaisten talousjärjestelmien sosiaalisen arvontuotannon tapoja. 

Kutsumme siis työryhmään alustuksia, jotka käsittelevät luottamusta tai sosiaalisten 

suhteiden ja verkostojen merkitystä taloudessa, tai vaihtoehtoisia raha- ja vaihtojärjestelmiä 

tuntemattomien ihmisten välisen luottamuksen tuotannon näkökulmasta. Toivomme 

keskustelua myös siitä, voivatko itseorganisoituvat raha- ja vaihtojärjestelmät kasvaa pieniä 

yhteisöjä laajemmaksi säilyttäen samalla kykynsä tuottaa luottamusta. Työryhmään ovat 

tervetulleita yhtä lailla teoreettiset ja empiiriset esitelmät, pidemmälle vietyjen tutkimusten 

esittelyt ja työsuunnitelmat, kuin myös vaihtoehtoisten talousjärjestelmien aktivistien 

puheenvuorot. 
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Abstraktit: 

Teoria toimintakyvystä ja yhteisöllisyydestä 
Jouko Kajanoja (jouko.kajanoja@emmapalvelut.fi) 

 

Inhimillinen (yksilön toimintakyky) ja sosiaalinen (yhteisöllisyys) pääoma syntyivät 1960- ja 

1980-luvuilla selittämään yhteiskunnan menestystä ja talouskasvua. Valtavirran 

talousteoriaan 1980-luvulla lanseeratun endogeenisen kasvuteorian piti sisällyttää ne 

talouskasvua selittävään teoriaan. Yritys epäonnistui. Jos yritys olisi onnistunut, keskustelu 

talouden edellyttämistä rakenteellisista uudistuksista poikkeaisi olennaisesti nykyisestä 

keskustelusta. 

  

Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman ajattelu voitaisiin viedä uusille urille. Huomiota 

herättävää sosiaalisen pääoman käsitteen guruilla on ollut lattea positivismi ja 

sosiaalitieteiden klassikkojen poissaolo. Émile Durkheimin orgaaninen solidaarisuus, Georg 

Simmelin yhteiskunnan ihme, Georg H. Meadin sosiaalinen itse ja vastaavat teoriat ovat 

tarpeen. Niiden pohjalle rakentuva kehitystyö saattaisi nostaa toimintakyvyn ja 

yhteisöllisyyden uudella tavalla yhteiskunnan ja sen kehityksen keskiöön. Sosiaalitieteet 

ottaisivat paikkansa intellektuaalisen kehityksen kärjessä. 

 

 

Yrittäjyyttä edistävä vuorovaikutus - luottamuksen merkitys 

viranomaisten ja yrittäjien välillä 
Päivi Kujala, Vaasan yliopisto(paivi.kujala@student.uwasa.fi) 

 

Luottamus on ennakoitavuutta toisen ihmisen käyttäytymisessä. Yhteiskunta, jossa ihmiset 

luottavat tuntemattomiin on Harisalon ja Miettisen mukaan todellinen kansalaisyhteiskunta, 

jossa he voivat luoda vaivatta vaurautta ja hyvinvointia pelkäämättä vilppiä, petosta ja 

väärinkäytöksiä Luottamuksessa on kysymys ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. 

Tässä esityksessä tarkastellaan luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta erityisesti 

maaseutuhallinnon viranomaistoiminnassa yritystoiminnan tukien toimeenpanon 

näkökulmasta. Suomi liittyi Euroopan Unionin jäseneksi vuonna 1995 ja siitä lähtien 

Suomessa on toteutettu Euroopan Unionin maatalouspolitiikan mukaisia noin seitsemän 

vuoden mittaisia EU-ohjelmakausia. Tavoitteet ovat hyvät sekä EU- että kansallisella tasolla. 

Hallintoketjun viranomaiset myös hoitavat niille määrätyt tehtävät viranomaisvelvoitteiden 

mukaisesti. Tämän hetken talouskasvun negatiivisuus ja hitaus sekä ylimitoitetuksi koettu 

sääntely aiheuttaa kuitenkin yrittäjien keskuudessa tyytymättömyyttä ja kokemuksen 

toimeenpanon epäonnistumisesta. Epäluottamuksen kulttuuri on vallalla yrittäjien ja 

viranomaisten välillä. EU-ohjelmapolitiikan valvontakäytännöt asettavat tuensaajan 

epäilyksen alle niin kauaksi kunnes he todistavat valvonnan myötä menetelleensä tukiehtojen 

mukaisesti. 

 

Tavoitteena on tunnistaa hyviä, vuorovaikutuksellisia, luottamukseen perustuvia tapoja, 

mitkä mahdollistaisivat entistä paremmin ja tehokkaammin ohjelmaperusteisen tukien 

toimeenpanon, lakien ja asetusten puitteissa. Tätä myötä yritystukien vaikuttavuus paranisi 

entisestään maaseudun elinvoimaisuuden muodostajana. 

 

Mielenkiintoisena kysymyksenä on myös, mikä merkitys yksilön luovuudella on 

luottamuksellisen vuorovaikutuksen synnyttämisessä? Voisiko yksilön luovaa 
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ongelmanratkaisukykyä mahdollistaa viranomaisten työssä nykyistä enemmän? Miten 

virheistä voidaan oppia? Luottamukseen liittyy läheisesti myös vallan käsite, mitkä ovat 

valtasuhteet ja miten valtaa käytetään ohjelmaperusteisessa kehittämistyössä? 

 

Luovuuden lisäämisen hyötyjä organisaatioissa on kuvannut Amabile artikkelissaan 

luovuuden motivointi organisaatioissa. Luovuus koostuu yksilön tai tiimin ammattitaidosta, 

sisäisestä motivaatiosta ja luovista kyvyistä. Yksilön luovuus tuottaa pohjaa organisaatioiden 

innovatiivisuudelle. Mikäli organisaatioissa ovat riittävät aineelliset ja aineettomat resurssit, 

hyvät johtamiskäytännöt ja organisaation yhteinen motivaatio muodostuu hyvä työilmapiiri, 

jolla taas on positiivisia luovuutta lisääviä vaikutuksia yksilöön. Näin positiivinen kehä alkaa 

pyöriä organisaation sisällä, mikä myös heijastuu ulospäin, asiakkaisiin. 

 

Tutkimuksen aineistoa ollaan keräämässä kevään aikana, joten esitys perustuu 

tutkimussunnitelmaan. 

 

 

Kohti elämismaailmasuuntautunutta taloutta 
Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto (sanna.ryynanen@uef.fi) 

  

Saksalaisen sosiaalipedagogi Hans Thierschin elämismaailmasuuntautuneen 

sosiaalipedagogiikan keskeinen, Habermasin systeemi/elämismaailma-jakoon nojautuva 

periaate on, että yhteiskuntaan tarvitaan enemmän senkaltaisia yhteiselämän organisoimisen 

tapoja, jotka eivät toteuta ulkoapäin asetettuja sääntöjä ja normeja vaan rakentuvat ihmisten 

keskenään jakamasta arjesta, eli eletystä ja koetusta todellisuudesta käsin. Thiersch on 

kehittänyt elämismaailmasuuntautunutta sosiaalipedagogiikkaa ennen muuta sosiaalisen ja 

pedagogisen työn instituutioiden muutostarpeita ja -mahdollisuuksia silmälläpitäen mutta on 

samalla korostanut tarvetta tunnistaa ja vahvistaa elämismaailmasuuntautuneisuutta 

yhteiskunnassa myös laajemmin.  

  

Thierschille yksi lupaus elämismaailmasuuntautuneisuuden elinvoimaisuudesta ja sen 

vahvistumisen mahdollisuuksista on sosiaalinen talous (social economy) eri muodoissaan. 

Työryhmäesityksessä tätä lupausta tarkastellaan solidaarisuustalouden näkökulmasta, 

käyttäen elämismaailmasuuntautuneisuutta näkökulmana sosiaalisten suhteiden ja 

verkostojen merkitykseen taloudessa. Solidaarisuustaloutta lähestytään paitsi taloudellisen 

toiminnan järjestämisen tapana myös yhteiselon ja yhteistoiminnallisuuden oppimisen 

jatkuvana prosessina, jossa oppiminen ja kasvu lähtevät omaa ja yhteistä elämää koskevien 

konkreettisten tilanteiden ja ongelmien ratkomisesta yhdessä.  

  

Talouden näkökulmasta elämismaailmasuuntautuneisuus tarkoittaa siten taloudellisen 

toiminnan näkemistä osana meidän jokaisen arkea, ei vain palkkatyön ja kuluttajuuden 

näkökulmista vaan mahdollisuutena osallistua kokonaisvaltaisemmin talouden omaehtoiseen 

tekemiseen. Talous tulee näin riisutuksi asiantuntijuuden mystiikasta ja sen muistutetaan 

olevan arkista, joskin arkisuudessaan perustavanlaatuista, toimimista yhdessä.  
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Solidaarisuustalous ja oikeudet 
Laura Kumpuniemi, Itä-Suomen yliopisto (laura.kumpuniemi@gmail.com) 

 

Esitykseni käsittelee alkavaa väitöskirjatutkimustani solidaarisuustaloudesta ja oikeuksien 

toteutumisesta. Solidaarisuustalouden voi nähdä politisoituna talouden muotona, jossa 

toimeentulon ohessa on olennaista, miten elämän järjestäminen vaikuttaa ihmisten ja 

ympäristön hyvinvointiin ja toimintaan laajemmin. Lähestyn solidaarisuustaloutta kysyen, 

kuinka se yhtenä uuden talouden organisoinnin muodoista voi vahvistaa oikeuksien 

toteutumista. Taustaoletuksena tutkimuksen alussa on, että osana toimintaansa 

solidaarisuustalousyhteisöt pyrkivät esimerkiksi parempaan demokratian toteutumiseen ja 

tasa-arvoon, mutta heiltä puuttuu niiden edistämiseen tarvittavia työkaluja ja osaamista. 

 

Tutkimukseni keskittyy Bolivian solidaarisuustalousjärjestelmiin, ja teen toimintatutkimusta 

yhdessä solidaarisuustaloutta käytännössä toteuttavien yhteisöjen kanssa vuosina 2016-2017. 

Tarkastelen oikeuksia toimijoiden omista lähtökohdista ja siitä, millaisia oikeuksia he 

näkevät yhteisöilleen tärkeiksi edistää ja vahvistaa.Tutkittaviksi yhteisöiksi valitaan 

solidaarisuustalouden parissa toimivia ryhmiä, joiden oikeudet ovat jollain tavalla uhattuina. 

Käsittelen esityksessäni aiheesta tehtyä aiempaa tutkimusta sekä tutkimukseni metodologisia 

lähtökohtia 

 

 

Vaihtoehtoisten talousjärjestelmien kasvu ja yhteisön ongelma 
Teppo Eskelinen, Jyväskylän yliopisto (teppo.h.i.eskelinen@jyu.fi) 

  

Erilaiset vaihtoehtoiset yhteiskäyttö- ja talousjärjestelmät ovat lisääntyneet viime aikoina. 

Syynä on oletettavasti paitsi talous- ja sosiaaliturvajärjestelmien muutosten tuottama 

epävarmuuden kasvu, myös aito halu luoda itseohjautuvia ja autonomisia järjestelmiä. 

  

Kiinnostava kysymys on, minkälaiset mahdollisuudet kasvamiseen laajemman skaalan 

järjestelyiksi tällaisilla vaihtoehdoilla on. Taustalla on ennen kaikkea kysymys osallisten 

keskinäisestä luottamuksesta. Esimerkiksi rahalla on arvoa siksi, että rahaa käyttävän 

yhteisön jäsenet luottavat toistensa tunnustavan rahan arvon jatkossakin, ja luottamus 

kannattelee taloudellisia järjestelyjä yleisemminkin.  

  

Markkinoiden yleistetty luottamus syntyy viime kädessä valtion väkivaltamonopolista ja 

sanktioinnin mahdollisuuksista, mutta vaihtoehtoisten järjestelmien täytyy luoda omat 

luottamuksen tuotannon instituutionsa. Nykymuodossaan ne tyypillisesti ylläpitävät 

luottamusta oikeastaan vain luomalla jonkinlaisia identiteettiyhteisöjä: esimerkiksi 

”aikapankkilaiset” on identiteetti, joka itsessään herättää luottamusta identiteetin jakavien 

kesken. Kysymys siis kuuluu, miten kasvavat yhteisöt voivat ylläpitää yleistynyttä 

luottamusta jos se ei voi olla jaettuun identiteettiin perustuvaa; tai toisin ilmaisten, miten 

yhteisöille ominainen luottamus voidaan siirtää kuviteltuihin yhteisöihin. 

  

Esittelen alustuksessani näkymiä tähän ”ylöspäin skaalautumisen” ongelmaan 

tulevaisuudentutkimuksellisen delfoi-aineiston pohjalta. Delfoin kysymyspatteristo on 

suunniteltu ja aineisto kerätty yhdessä Otavan opiston delfoi-kehittäjäyhteisön kanssa. 

Aineistoon on pyritty saamaan sekä talouden että yhteisöjen kehittämisen asiantuntijoita 

kommentoimaan ristiin tulevaisuutta koskevia väittämiä. 
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Sosiaalisen median kimppakyytiyhteisöt jakamistalouden rajapintoina 
Juhana Venäläinen, Itä-Suomen yliopisto (juhana.venalainen@uef.fi) 

 

Kuvailen esityksessäni käynnistymässä olevaa Facebookin kimppakyytiyhteisöihin liittyvää 

tutkimustani, jossa tarkastelen tätä digitaalisesti organisoitua kimppakyytien tarjoajien ja 

tarvitsijoiden verkostoa paraatiesimerkkinä niin sanotusta jakamistaloudesta. Monia 

sosiologeja, tulevaisuudentutkijoita, konsultteja ja toimittajia on viime vuosina kiehtonut 

teoria, jonka mukaan yksityisen omistamisen moderni hegemonia olisi vähitellen antamassa 

tilaa erilaisten raha-arvoisten resurssien yhteiskäytölle. Voidaan puhua siirtymästä 

omistuksen kulttuureista käytön taikka ”pääsyn” (access) kulttuureihin. Väitetään, että 

tällaiseen siirtymään kannustavat paitsi polttava tietoisuus globaaleista ympäristöongelmista, 

myös kapitalismin sisäiset muodonmuutokset, joissa ”yhteisten” (commons) taloudellinen 

merkitys korostuu. 

  

Uusia kimppakyytiyhteisöjä tutkimalla päästään käsiksi moniin jakamistaloudelle ominaisiin 

rajanvetoihin ja jännitteisiin. Missä määrin autokyytien jakamista voi ajatella uutena 

taloudellisena ja sosiokulttuurisena muotona, ja miten nimenomaan digitaaliset työkalut kuten 

sosiaalinen media muuttavat sen luonnetta verrattuna nettiä edeltäviin vertaisavun 

organisoinnin muotoihin? Missä määrin ja millä edellytyksin kyytien jakaminen artikuloituu 

yhtä kyytiä yleisempänä (elämän)poliittisena valintana? Millä tavoin kimppakyytien 

”järjestelmän” voi nähdä haastavan perinteisempää julkista liikennettä? Ja mitä muuta 

kimppakyydeissä oikeastaan ”jaetaan” kuin pelkkä väliaikainen istumapaikka autossa – 

minkälaista yhteisöä ja ”yhteistä” kimppakyytiläiset tuottavat? Käsittelen esityksessäni näihin 

kysymyksiin liittyvää aiempaa tutkimusta sekä tutkimuksen teoreettis-metodologisia valintoja 

ja lähtökohtia. 

  

Esitys liittyy hiljattain käynnistyneeseen, Koneen Säätiön rahoittamaan ”Oikeudet, 

ulossulkevuus ja sosiaalinen arvontuotanto uuden talouden malleissa” -hankkeeseen. 

 

 

Nykyisen rahajärjestelmän  ekososiaaliset vaikutukset ja rahajärjestelmän 

uudistaminen 
Lauri Väisänen (lauri.m.vaisanen@gmail.com) 

 

Tein viime keväänä pro gradu -tutkielman eettiseen talouteen liittyen. Tutkielman nimi on 

Rahajärjestelmän ekologinen uudistaminen: Stadin Aikapankin jäsenien näkemyksiä 

nykyisen rahajärjestelmän ja sen uudistamisen ympäristövaikutuksista. Tutkimuksen 

pääjohtopäätös on se, että nykyisen rahajärjestelmän lähes kaikki rakenteet kannustavat 

ylikulutukseen ja itsekkääseen käyttäytymiseen ja järjestelmä ei ole kohtuutalouden 

tavoitteiden kanssa harmoniassa. Esitelmäni pohjautuu gradutyöhöni. 

 

Keskityn nykyisen rahajärjestelmän ekologisiin vaikutuksiin ja niihin uudistamistapoihin, 

jotka voisivat tehdä taloudesta nykyistä kestävämmän ja eettisemmän. Teemoina ovat 

paikallistalous, talousdemokratia ja kohtuutalous eli degrowth. Kerron myös lyhyesti, 

millaisia eroja Stadin Aikapankin ja virallisen rahajärjestelmän toimintalogiikassa on. 
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21. TRANSTUTKIMUS JA INTERSUKUPUOLISUUDEN TUTKIMUS 

Koordinaattorit: Hanna Storm, QFemZine – Queeriä ja Feminismiä/QFemZine Queer and 

Feminism (qfemzine@gmail.com); Emmi Vähäpassi, Turun yliopisto (etevah@utu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Transsukupuolisuuden ja intersukupuolisuuden ympärillä käydään 

yhteiskunnallisia kamppailuja niin diskurssien, lainsäädännön kuin lääketieteellisten 

käytäntöjenkin osalta. Suomalaisessa yhteiskunnassa transruumiiden sääntely ja eugeniikan 

perintöä jatkavat käytännöt, kuten sterilisaatiopakko, ovat nousseet julkisuudessa esiin 

translain uudistamispyrkimysten myötä. 

Trans- ja intersukupuolisten ruumiiden ja laajemmin sukupuolen moninaisuuden ympärillä 

vaikuttavat yhteiskunnalliset prosessit kytkeytyvät niin ruumiiden ja niiden sukupuoli- ja 

lisääntymisominaisuuksien sääntelyyn, siitä käytyyn poliittiseen kamppailuun kuin 

sukupuolen kaksijakoiseen kategorisointiinkin lainsäädännöllä ja viranomaiskäytännöissä 

sekä sukupuolitettuihin ja sukupuolittaviin tiloihin ja käytäntöihin. Nämä taas kytkeytyvät 

sukupuoliin ja sukupuolitettuihin ruumiisiin liitettyihin kulttuurisiin merkityksiin, joita 

toistetaan, haastetaan ja uusinnetaan esimerkiksi erilaisissa trans- ja intersukupuolisuuden 

mediarepresentaatioissa. 

Yhteiskuntatieteellinen transtutkimus ja intersukupuolisuuden tutkimus on vielä uusi 

tutkimusala, ja suuri osa julkaistuista tutkimuksista keskittyy pohjois-amerikkalaiseen 

kontekstiin. Sen tähden onkin tärkeää tutkia trans- ja intersukupuolisuuden ympärillä 

vaikuttavia prosesseja ja valtasuhteita myös pohjoismaisessa kontekstissa. On tärkeää tutkia 

esimerkiksi sitä, miten transsukupuolisuuden lääketieteellinen sääntely ja lainsäädännöllinen 

tilanne, samoin kuin kulttuuriset merkitykset, joita sukupuoleen ja sukupuolitettuihin 

ruumiisiin liitetään, eroavat kunkin yhteiskunnallisen kontekstin mukaan. Toisaalta on 

tärkeää tutkia myös ylirajaisia prosesseja, kuten amerikkalaisten mediarepresentaatioita, 

erimaalaisten lääketieteen auktoriteettien tai transliikkeiden ylirajaista yhteistyötä. Samoin on 

tarpeen tarkastella esimerkiksi rodun, luokan ja ableismin suhteita transsukupuolisuuden 

ymmärryksiin, yhteiskunnallisiin käytäntöihin trans- ja intersukupuolisuuden ympärillä ja 

kokemuksiin esimerkiksi transyhteisöistä tai -prosessista. 

Abstraktit: 

Keinotekoinen normalisaatio ja intersukupuolisuuden lääketieteellinen 

hoito 
Roosa Toriseva, Tampereen yliopisto (toriseva.roosa.j@student.uta.fi) 

 

Käytän termiä intersukupuolisuus kuvaamaan ruumista, jonka fysiologiset ominaisuudet, 

kuten kromosomit, hormonit tai sisäiset ja ulkoiset sukuelimet, eivät sovi sukupuoliajattelua 

hallitsevaan kahden selkeästi erilaisen ruumiin ideaaliin. Väitöskirjassani tutkin puolestaan 

sitä, miten lääketieteessä vaikuttavat sukupuoliajattelun tavat ja muodot vaikuttavat siihen, 

miten intersukupuolisuus lääketieteessä ymmärretään ja kohdataan. Hyödynnän 

tutkimuksessani queer-näkökulmaa ja sen problematisoivaa ja kyseenalaistavaa otetta 

sukupuoleen, ruumiillisuuteen ja myös intersukupuolisuuteen. Queer-näkökulmaa 

hyödyntäen olen kehittänyt intersukupuolisuuden hoitoon viittaavan käsitteen keinotekoinen 

normalisaatio.  
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Keinotekoisen normalisaation käsitteellä viittaan sellaisiin lääketieteellisiin 

hoitokäytäntöihin, joiden tavoitteena on luoda intersukupuolisesta ruumiista ”normaali” 

käyttämällä muun muassa kirurgiaa. Tällaiset hoitokäytännöt pohjautuvat oletukseen, jonka 

mukaan intersukupuolinen ruumis olisi jollakin tavalla poikkeava ja siksi lääketieteellisen 

hoidon tarpeessa. En siis kritisoi hoitoja ja operaatioita itsessään varsinkaan, kun hoito 

tehdään intersukupuolisen henkilön omasta tahdosta. Kritisoin pikemminkin sekä sitä, että 

nämä hoidot oikeutetaan viittaamalla kaksijakoisen sukupuolijaon normaaliuteen sekä sitä, 

että näiden hoitojen kautta pyritään vahvistamaan ja ylläpitämään tätä kaksijakoista 

näkökulmaa.   

 

Työryhmässä haluaisin keskustella tarkemmin keinotekoisen normalisaation käsitteestä 

liittyen intersukupuolisuuden lääketieteelliseen hoitoon sekä käsitteen mahdollisista 

rajoitteista transtutkimuksen kontekstissa 

 

 

Trans ja intersukupuolisuus queer-bioeettisinä kysymyksinä Suomessa 

Tiia Sudenkaarne, Turun yliopisto (tiijun@utu.fi) 

 

Yhtäältä queer-bioetiikalla tarkoitetaan lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin, trans- ja queer-

henkilöihin sekä intersukupuolisiin (=LHBTQI) liittyviä erityisiä bioeettisiä kysymyksiä. 

Sellaisia ovat esimerkiksi sukupuolen korjaamiseen (trans) ja määräytymiseen 

(intersukupuoliset) liittyvät juridis-medikaaliset käytänteet tai samaa sukupuolta olevien 

parien oikeus avusteiseen lisääntymiseen. Toisaalta queer-bioetiikalla tarkoitetaan 

metateoreettista kytköstä sukupuolen ja seksuaalisuuden kulttuuris-historiallisesti 

muotoutuneiden ja materiaalis-diskursiivisesti rakentuneiden, uudelleentuotettavien 

määritelmien haastamiseen, jossa keskeisiä analyysityökaluja ovat sukupuolijärjestelmän ja 

heteronormatiivisuuden käsitteet. Vaikka queer-bioetiikalla on metodologisia ja 

metateoreettisia kytköksiä queer-teoriaan sekä (postmoderniin) feministiseen filosofiaan ja 

feministiseen bioetiikkaan, joilla toki on vakiintunut suomalainen tutkimustraditio, katson 

että queer-bioetiikka on nimenomaisesti moraaliteoria: se pystyy nimeämään ja pyrkii myös 

ratkaisemaan niitä oikeudenmukaisuuteen ─ tarkemmin sanottuna epäoikeudenmukaisuuksiin 

─ johtavia käytänteitä, jotka kumpuavat ideologisesta heteronormatiivisuudesta eivätkä 

vastaa inhimillisen eletyn kokemuksen monimuotoisuutta. 

 

Esitelmässäni erittelen, mitä queer-bioetiikka nähdäkseni on: moraaliteoria, jolla on 

ensisijaisesti yhteiskunnallinen ulottuvuus. Lisäksi analysoin, mitä queer-bioetiikalla 

mielestäni voi tehdä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiäni on, miten bioeettinen käsitys 

normaaliudesta (sen normatiivisessa merkityksessä) rakentuu. Entä millaisia vaikutuksia 

tuolla käsityksellä on bioeettisiin (sekä hoidollisiin että juridisiin) käytänteisiin, politiikkoihin 

ja niiden kautta konkreettisiin ruumiisiin? Miten trans- ja intersukupuolisuuden kysymykset 

rakentuvat queer-bioeettisinä kysymyksinä? Miten hyvin bioetiikan klassiset perusperiaatteet 

− vahingon välttäminen, hyvän tekeminen, autonomian kunnioittaminen ja 

oikeudenmukaisuus − toteutuvat trans- ja intersukupuolisuuden hoitokäytännöissä ja niitä 

hallinnoivassa lainsäädännössä, joita yhdessä kutsun sukupuolen biodiskursseiksi? Onko 

ylipäänsä perusteltua mieltää trans- ja intersukupuolisuus hoitoa vaativiksi/tarvitseviksi 

tiloiksi ja jos on, miksi? Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan sukupuolen korjaamisella ja 

määräytymisellä? Miten queer-läsnäolo (injecting queer personhood) haastaa normaaliuteen 

pohjaavaa sukupuolen, seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden bioetiikkaa? Nähdäkseni onkin 

syytä herättää sekä akateemista että yhteiskunnallista keskustelua siitä, että sukupuoleen ja 
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seksuaalisuuteen liittyvät bioeettiset kysymykset ovat paitsi ihmisoikeuskysymyksiä myös 

kysymyksiä ihmisyydestä itsestään. 

 

 

Trans työelämässä ja koulutuksessa:  

transnuorten kokemukset ja sukupuolen moninaisuuden diskurssit 
Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto (jukka.p.lehtonen@helsinki.fi) 

 

Esittelen uuden tutkimushankkeeni, jossa trans ja sukupuolen moninaisuus on yksi keskeinen 

teema. Toimin Suomen Akatemian (Strateginen rahoitus) rahoittamassa konsortiohankkeessa  

”Social and Economic Sustainability of Future Working Life: Policies, Equalities and 

Intersectionalities in Finland (WeAll-hanke, 2015-2020)”. Siinä aihepiiri liittyy laaja-alaisesti 

työelämän tasavoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Omassa tutkimushankkeessa yhtenä 

keskeisenä teemana on sukupuolinormatiivisuus, sukupuolen moninaisuus ja trans. Tutkin 

transnuorten koulutus- ja työelämäkokemuksia ja keskityn erityisesti sukupuolen, 

yhteiskuntaluokan ja alueellisten erojen tarkasteluun. Toinen trans-teemainen aiheeni liittyy 

mm. median, oppikirjojen ja opetussuunnitelmien ja tutkimustekstien tapaan keskustella 

sukupuolen moninaisuudesta ja kaksijakoisuudesta sekä trans-teemoista työelämään ja 

koulutukseen liittyen. Olen molempien aiheiden osalta kiinnostunut intersektionaalisesta 

analyysista. Esityksessä kerron tutkimussuunnitelmistani liittyen trans-teemoihin.   
 

 

Kuvitteelliset sukupuolten ylittämiset kink meme -yhteisöissä 
Silja Kukka, Oulun yliopisto (siljakukka@gmail.com) 

 

Internetissä julkaistavaan fanifiktioon kuuluu mielenkiintoinen alakategoria, joka on 

tutkimuksessa jäänyt toistaiseksi lähes huomaamatta. Ns. kink meme -yhteisöt ovat 

fandomien sisällä toimivia anonyymeja nettiyhteisöjä, joissa osallistujat jakavat keskenään 

tarinatoiveita ja toiveisiin vastineeksi kirjoitettuja fanitarinoita. Useimmat tarinatoiveista 

sisältävät jonkin eroottisen fantasian tai seksuaalisen elementin, jonka toiveen täyttäjän 

toivotaan sisällyttävän tarinaan. Vuonna 2015 suorittamani kyselytutkimus osoittaa 

suurimman osan kink meme -yhteisöjen jäsenistä olevan naisia, joten yhteisöt ja niissä 

kirjoitettu porno tarjoavat mielenkiintoisia uusia näkökulmia naisiin pornon tuottajina ja 

kuluttajina.  

 

Kink meme -yhteisöjen vapaus ja niiden kiinteä yhteys fandomeihin ja muuhun fanitaiteeseen  

lyövät leimansa myös siihen, millaiset tarinatoiveet nousevat suosituimmiksi. Mahdollisesti 

scifi- ja fantasiapainotteisten fandomien suuri suosio selittää myös osaltaan sitä, miksi kink 

meme -yhteisöissä esiin nousevat fantastiset, yliluonnollisia ja epätavallisia elementtejä 

sisältävät fantasiat. Käyttäjien kirjoittamissa tarinoissa venytetään biologian ja luonnollisen 

ruumiillisuuden rajoja äärimmilleen, ihmiset vaihtavat kuin lennosta sukupuolta ja joskus 

lajiakin, miehet tulevat raskaaksi tai naisille kasvaa penis. Suositun tv-sarjan Supernatural 

ympärille muodostuneessa kink meme -yhteisössä tämän hetken suosituimmat teemat 

pyörivät erilaisten kuvitteellisten tai fantastisien trans- ja intersukupuolisuuden muotojen 

ympärillä. Raskaaksi tulevien cis-miesten lisäksi suosittuja ovat ns. alfa, beta & omega -

tyyliset fantasiat, joissa ihmiset jakautuvat biologiansa perusteella kolmeen ryhmään, joiden 

välillä vallitsee usein epäsuhtainen valtatasapaino ja jossa "omegat" sukupuolesta riippumatta 

voivat tulla kiimaan, tulla raskaaksi ja imettää. Usein näissä tarinoissa kuvitellaan erilaisia 
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intersukupuolisuuden muotoja, sekoitetaan miehisiä ja naisellisia piirteitä, annetaan ihmisille 

sekä miehen että naisen sukupuolielimet jne.  

 

Esitelmässäni esittelen laajemmin kink meme -yhteisöjä ja erityisesti niitä tarinoita, jotka 

liittyvät trans- ja intersukupuolisuuteen sekä tarjoan teoreettisia näkökulmia siihen, mitä 

tällaisten teemojen yleistyminen kertoo ajastamme ja faniyhteisöistä. Pohdin myös, 

edistävätkö vai jarruttavatko vahvasti erotisoidut ja osin kuvitteelliset kuvaukset kulttuurista 

muutosta kohti laajempaa ja monimuotoisempaa ymmärrystä sukupuolista ja 

seksuaalisuudesta. 

 

 

Analyysi sukupuolieron jäsentämisestä translakiuudistusta koskevassa 

nettikeskustelussa 
Sofia Kari, Lapin yliopisto (sokari@ulapland.fi) 

 

Sukupuoli on keskeinen arkitodellisuutta jäsentävä luokittelun tapa, mutta millaisiin 

peruskiviin nämä luokittelut lopulta pohjaavat ja miten sukupuoliero neuvotellaan? Julkisen 

hallinnon ja median tavat suhtautua sukupuolivähemmistöihin ovat sidoksissa siihen, 

millaista on yhteiskunnassa jaettu sukupuolta koskeva ”itsestään selvä” tieto, eli 

arkitodellisuuden sukupuolikäsitykset. 

 

Pro gradussani tarkastelen Helsingin Sanomien ja Ilta-Sanomien translakiuudistuksesta 

kertovien verkkouutisten yhteyteen muodostuneita kommenttiketjuja. Mielenkiintoni 

kohdistuu siihen, miten mielipidekirjoituksissa ilmaistut kannanotot translakiuudistukseen ja 

sukupuolivähemmistöihin heijastavat arkitodellisuuden tapoja jäsentää sukupuolta ja 

sukupuolieroa. Olen kysynyt aineistoltani sitä, mitä ketjussa julkaistuissa kirjoituksissa 

pidetään sukupuolen ensisijaisina määrittelijöinä ja mihin sukupuolieroa ylläpitävät rajat 

vedetään 

  

Kiinnitän huomiota siihen, miten niin sanotusti perinteisen sukupuolikäsityksen 

peruselementit: sukupuolen biologisuus, pysyvyys ja kaksinapaisuus näkyvät aineistossa ja 

tarkastelen sitä, miten niiden läsnä- ja poissaolot suhteutuvat mielipiteissä esitettyihin 

näkemyksiin ei-normatiivisesta sukupuolesta. Kyseessä on teoriavetoinen analyysi, joka 

ammentaa erityisesti Judith Butlerin, Zygmunt Baumanin ja Mary Douglasin kirjoituksista.   

 

Kommenttiketjuissa on nähtävissä, että sukupuolta ja sukupuolieroa määritellään useammalla 

tavalla. Kirjoituksista löytyy sekä perinteistä sukupuolikäsitystä myötäileviä, että sukupuolta 

vapaasti määriteltävänä yksilöllisenä ominaisuutena jäsentäviä näkemyksiä. Kommenteista 

nousee esiin myös jäsennys, jossa sukupuolieroa ei ehkä pidetä niinkään itsestään selvänä 

kuin välttämättömänä. Tällöin sukupuolieron kyseenalaistuminen näyttäytyy 

yhteiskuntajärjestystä uhkaavana. Kaksinapaisuus on perinteisen sukupuolikäsityksen 

elementeistä vaikeimmin purettavissa ja muodostaa suurimman haasteen ei-normatiivisen 

sukupuolisuuden hyväksymiselle. Niissä kirjoituksissa, joissa transsukupuolisuuden 

kaksinapaisuudelle muodostama uhka on kyetty tavalla tai toisella ratkaisemaan, 

asennoidutaan myönteisemmin myös ehdotettuun translakiuudistukseen ja ei-normatiiviseen 

sukupuolisuuteen ylipäätään.  
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Oikeus kaksinapaisen sukupuolikäsityksen tuolla puolen? 

Intersukupuolisten ja transsukupuolisten henkilöiden oikeusasema 

Suomessa 
Marjo Rantala, Helsingin yliopisto (marjo.rantala@helsinki.fi) 

 

Esitelmässä tarkastellaan intersukupuolisten lasten sukuelinkirurgiaa ja translain (Laki 

transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta) säännöksiä syrjinnän vastaisen oikeuden 

näkökulmasta. Suomessa intersukupuolisten eli lääketieteen määritelmän mukaan 

”sukupuoleltaan epäselvien” lasten sukuelimiä muokataan kirurgisin toimenpitein 

kosmeettisista syistä ”normaalimmaksi”. Hoitokäytännöt eivät perustu lakiin. 

Transsukupuolisilta henkilöiltä vaaditaan puolestaan lain tasolla ”lisääntymiskyvyttömyyttä, 

naimattomuutta ja perinteisen miehen tai naisen sukupuoliroolin omaksumista”, jotta 

väestötietojen rekisterimerkinnän mukainen sukupuoli voidaan vahvistaa transsukupuolisen 

henkilön tahdon mukaiseksi. Sekä intersukupuolisten hoitokäytännöt että translain säännökset 

merkitsevät puuttumista perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin henkilökohtaisesta 

oskemattomuudesta ja yksiyksityiselämän suojasta.  

 

Tässä esitelmässä nämä puuttumiset nähdään yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän asettamina 

ehtoina trans- ja intersukupuolisten sukupuolen oikeudelliselle tunnustamiselle. Inter- ja 

transsukupuolisten oikeusaseman tarkastelu paljastaakin oikeuden perustuvan ”miehen” ja 

”naisen” vastakkaisuutta korostavaan, kaksinapaiseen sukupuolikäsitykseen, johon 

intersukupuoliset ja transsukupuoliset sopeutetaan pakolla. Syrjinnän vastaisessa oikeudessa 

kysymys on sukupuolieron paradoksista. Samalla kun sukupuoliero on julistettu 

oikeudellisesti merkityksettömäksi, oikeus lähtee siitä, että on luonnollista ja 

välttämätöntäkin ajatella, että on olemassa kaksi (toisilleen vastakkaista) sukupuolta. 

Sukupuoli nähdään pohjimmiltaan biologisena, mikä ilmenee lisääntymisen ja 

seksuaalisuuden sääntelyn yhteydessä.  

 

Toisaalta oikeudelliset käytännöt ja syrjinnän vastaisen oikeuden dynaaminen tulkinta voivat 

muokata normatiivisia käsityksiä sukupuolesta, ”oikeanlaisesta” ja oikeuden tunnustamasta. 

Esimerkiksi tasa-arvolaissa on vuodesta 2015 alkaen määritelty henkilön asettaminen eri 

asemaan sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai fyysisesti sukupuolta määrittävien 

ominaisuuksien perusteella kielletyksi sukupuolisyrjinnäksi. Lisäksi Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tapauksessa Hämäläinen kolme tuomaria totesi vuonna 2014, että 

“yhteiskunnan ongelmallinen, transsukupuolisiin henkilöihin liitetty ‘yök-vaikutin’ ei ole 

normatiivinen idea, jota lain tulisi tukea”. Onko nähtävissä häivähdys oikeudesta, joka 

ulottuu kaksinapaisen sukupuolikäsityksen tuolle puolen?  

 

 

Transsukupuolisuus ja lisääntymisoikeudet Suomessa 
Kaisa Kivipuro, Helsingin yliopisto (kaisa.kivipuro@helsinki.fi) 

Lisääntymisestä ja perheen perustamisesta on tullut ihmisoikeudellinen kysymys. Avustavat 

lisääntymisteknologiat ovat mahdollistaneet lapsen saamisen myös sellaisille henkilöille ja 

ihmisryhmille, joille se on ennen ollut joko mahdotonta tai vaikeaa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

kohduttomat naiset, miesparit, vaikeasti liikuntavammaiset parit ja transsukupuoliset 

henkilöt. Lisääntymistä avustavat teknologiat ovat samalla kyseenalaistaneet ajatuksen, että 

lisääntyminen on sidottu luonnollisena nähtyyn heteroseksuaaliseen parisuhteeseen.  
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Esityksessäni tarkastelen, miten transsukupuolisten lisääntymisoikeuksia rajataan Suomen 

lainsäädännössä. Kysyn, millainen käsitys normaalista lisääntymisestä ja vanhemmuudesta 

näkyy oikeudellisessa päätöksenteossa ja miten oikeuksia perheenperustamiseen rajataan 

näiden käsitysten perusteella transihmisten tapauksessa. Teoreettisena näkökulmana 

hyödynnän F.K. Campbellin kyvykkyyden ja M. Foucault’n normaalin käsitteitä 

lisääntymisen kontekstissa. Hypoteesini on, että lääketieteellisesti määritellyt käsitykset 

normaalista ruumiista, sukupuolesta ja lisääntymiskyvystä vaikuttavat siihen, miten 

lisääntymisoikeuksia rajataan lainsäädännössä ja keiden lisääntyminen ja vanhemmuus 

turvataan oikeudellisesti. Tutkimusaineistonani ovat lainsäädännölliset ja hallinnolliset 

lainvalmistelumateriaalit ja asiakirjat, jotka on tuotettu 2000-luvulla, erityisesti 

translainsäädännön yhteydessä. 

Tässä esityksessä pohdin, miten lainsäädännössä käsitystä sukupuolesta sovelletaan 

lisääntymisen, perheenperustamisen ja vanhemmuuden kontekstissa aikana, jolloin 

lisääntymisteknologiat mahdollistavat uusia tapoja tulla vanhemmaksi ja olla vanhempana. 

Hahmottelen transihmisten tilannetta suhteessa kohduttomien naisten tilanteeseen ja 

sijaissynnytyksen sallimisesta käytyyn neuvotteluun, jota olen aiemmin tutkinut. Lisäksi 

jäsennän lääketieteellisesti tarpeettomien pakkosterilisaatioiden ja vanhemmuuden 

määräytymisen logiikkaa osana sukupuolesta ja lisääntymisoikeuksista käytyä oikeudellista 

neuvottelua. 

22. VALTA ANTROPOSEENISSA – UUDET LÄHESTYMISTAVAT 

YMPÄRISTÖN JA KAPITALISMIN TUTKIMUKSESSA  

Koordinaattorit: Tero Toivanen, Helsingin yliopisto (tero.toivanen@helsinki.fi); Otto 

Bruun, Helsingin yliopisto (otto.bruun@helsinki.fi / 0407714170) 

Työryhmäkuvaus: Viime vuosina eri ihmistieteissä on pyritty kehittämään tutkimusotteita, 

joissa ylitetään vakiintunut mutta ongelmallinen dikotominen erottelu ei-inhimilliseen 

luontoon ja inhimilliseen kulttuuriin. Näitä tutkimusotteita on kannustanut ja niiden 

ajankohtaisuutta on korostanut ymmärrys ihmisyhteiskuntien aiheuttamista paikallisista ja/tai 

globaaleista ekologisista kriiseistä. Pyrkimystä uudenlaiseen tutkimusotteeseen on kutsuttu 

monilla nimillä muun muassa jälki-kartesiolaisuudeksi, uusmaterialismiksi tai 

posthumanismiksi. Ihmistoiminnan laaja-alaisia vaikutuksia on käsitteellistetty antroposeenin 

käsitteellä, joka viittaa historialliseen aikakauteen, jonka aikana ihmiskunnasta on kehittynyt 

pysyvästi maapallon ekosysteemeihin vaikuttava geologinen voima.  

Tämä monitieteinen työryhmä haluaa koota yhteen eri tutkimusotteiden osaajia, joiden 

tutkimus osallistuu pyrkimykseen kyseenalaistaa vakiintunut luonnon ja kulttuurin välinen 

jaottelu. Erityisen kiinnostuneita työryhmässä ollaan ajatuksista, jotka kietovat 

metodologisesti yhteen luonnon, kapitalismin kehityksen ja poliittisen vallan teemoja. 

Toivotamme tervetulleeksi esimerkiksi historiallisen sosiologian, ympäristösosiologian, 

ympäristöhistorian, antropologian, poliittisen ekologian ja kehitysmaatutkimuksen kentiltä 

ponnistavat tutkimusotteet ja traditiot. Työryhmään toivotaan luonnon ja yhteiskunnan välistä 

jaottelua koskevia teoreettisia tai metodologisia tarkasteluja sekä näitä hyödyntäviä empiirisiä 

tutkimuksia. Esitelmät voivat tarkastella esimerkiksi ihmisyhteisöjen ja luonnon välisen 

suhteen historiallista kehitystä; kapitalismin ympäristöhistoriaa tai kapitalismin historiaa 
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ympäristöhistoriana; ympäristökonflikteja ja -kamppailuja; maailmantalouden rajaseutujen 

kehitystä ja muita luonnon ja kulttuurin välistä suhdetta luotaavia ja purkavia teemoja. 

Abstraktit:  

Relationaalinen ihmiskäsitys: ihminen osana luontoa 
Tuuli Hirvilammi Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus 

(tuuli.hirvilammi@helsinki.fi) 

 

Yhteiskuntatieteiden antroposentrinen paradigma juontaa juurensa tieteenalojen eriytymiseen. 

Sosiaalitieteiden irrottua luonnontieteistä sosiaalisia ilmiöitä on selitetty pitkälti sosiaalisilla 

tekijöillä – aivan kuin ihminen olisi irti luonnosta ja vapaa ekologisista rajoitteista. 

Tieteenalan paradigmat pitävät sisällään myös ihmiskäsitystä koskevia ajattelutapoja, jotka 

määrittävät sitä, miten ihmiset näkevät itsensä ja paikkansa maailmassa. Antroposentrisen 

paradigman ihmiskäsitys on suunnannut ajattelemaan, että ihmiset voivat hallita luontoa ja 

tulla toimeen ilman sitä. Seuraukset näkyvät lyhytnäköisessä ryöstökapitalismissa, jossa 

käytetään hyväksi luonnonvaroja ihmisten hyvinvointia uhkaavalla tavalla. Ekologinen kriisi 

voidaan kuitenkin nähdä sosiaalitieteitä haastavana anomaliana, joka kyseenalaistaa 

antroposentrisen, ”ihmisten erivapautta” korostavan paradigman ja ihmiskäsityksen.  

 

Sosiologiassa ja muissa sosiaalitieteissä tunnistetaan jo varsin yleisesti sosiaaliset 

keskinäisriippuvuudet ja tiedetään, että ihmisyksilö ei voi kehittyä eikä ymmärtää itseään 

ilman toisia. Tällöin käytetään esimerkiksi relationaalisuuden tai intersubjektiivisuuden 

käsitteitä. Sosiaalitieteellisessä keskustelussa relationaalisuuden käsitettä ei kuitenkaan juuri 

uloteta ihmisen ja luonnon suhteiden tarkasteluun. Ihmisen nähdään olevan suhteessa itseen 

ja muihin ihmisiin, mutta luonnosta irrallaan. Väitöstutkimukseeni perustuvassa esityksessä 

kuvaan yhteiskuntatieteisiin ja ympäristötutkimukseen perustuvaa relationaalista paradigmaa 

ja ihmiskäsitystä keskittyen erityisesti ihmisen ja luonnon yhteyteen. Jäsennän 

relationaaliseen ihmiskäsitykseen liittyviä ajattelutapoja ja esitän, miten niiden tiedostaminen 

muuttaa käsitystämme hyvinvoinnista. Ihmistä ei voi erottaa ekosysteemeistä, koska olemme 

perustavanlaatuisesti yhtä ekosysteemien aineenvaihdunnan kanssa.  Lopuksi havainnollistan 

sitä, miten ihmisen ja luonnon välistä yhteyttä voidaan konkretisoida tieteidenvälisessä 

hyvinvointitutkimuksessa.  

 

 

Politiikkadiskurssin suuri käänne – siirtymä kestävästä kehityksestä 

planetaariseen politiikkaan 
Sauli Rouhinen, Itä-Suomen yliopisto (sauli.rouhinen@gmail.com);  

Arto O. Salonen, Helsingin yliopisto (arto.salonen@gmail.com); 

Antero Honkasalo (honkasaloantero@gmail.com) 

 

Edessämme on suuri muutos, jonka hallinta edellyttää paitsi oppia aiemmista käänteistä, 

myös perusteellisesti uutta ajattelua. Ihmisen aika, antroposeeni, edellyttää 

ympäristöhallinnan mittakaavan suurentamista maapallojärjestelmän hallintaan (Earth System 

Governance). Pohdimme käsitteellisesti edessämme olevan globaalin siirtymähallinnan 

luonnetta. Mihin suuntaan globaalin hallinnan pitäisi kehittyä? Antaako kestävä kehitys 

riittävän politiikkahorisontin tarvittavalle suurelle muutokselle? Mikä on tiedeyhteisön rooli 

siirtymähallinnassa? Onko syytä palata 1970-luvun suuriin keskustelukysymyksiin, joissa 

huomion kohteena oli ihmiskunnan eettis-moraalinen vastuu aineellisen talouden kasvun 

riskirajoista.  
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Tarkastelemme planetaarisen politiikan edellytyksiä, ja pohdimme olisiko esimerkiksi 

noosfääri-tarkastelusta apua. Vladimir Vernadski ja Pierre Teilhard de Chardin loivat " 

Noosfäärin" käsitteen 1920-30 luvuilla. Vernadskin mukaan ensin syntyi geosfääri sitten 

biosfääri ja tämän jälkeen alkoi ihmisen ilmaantumisen myötä syntyä kokonaan uusi vaihe, 

noosfääri, jossa ihmisestä on tullut geologinen luonnonvoima. Teilhard de Chardin 

puolestaan korostaa enemmän tajunnan merkitystä ja sen ainutlaatuisuutta luonnon 

kehityksessä. Vernandsia myötäilen  Ivan Laptev määrittelee kirjassaan Järkiolentojen 

planeetta (1973) noosfäärin biosfäärin kehitysvaiheeksi, jossa ihminen toteuttaa koko 

ihmiskunnan etujen mukaisesti luonnonprosessien globaalista valvontaa. Näin ymmärrettynä 

noosfääri sisältää myös ajatuksen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.  

 

Selvää on, että ekologisten ja sosiaalisten kysymysten yhteistarkastelu on avain 

mahdollisimman todenmukaiseen ympäröivän todellisuuden tulkintaan. Vaikka 

ihmiskeskeinen, elämäkeskeinen ja ekosysteemikeskeinen maailmankäsitys eriävät toisistaan 

periaatteellisella tasolla, ne eivät ole ristiriidassa toiminnan tasolla. Loppujen lopuksi samat 

tavoitteet, jotka palvelevat ihmisen etua pitkällä aikavälillä, palvelevat myös luonnon etua. 

Ihmistä ei voi olla olemassa ilman luontoa eikä taloutta voi olla olemassa ilman luontoa ja 

ihmistä. 

 

 

Vallan vääristymä ihmisen aikakaudella – ihmisen (väki)vallan 

purkaminen ekosofisen ajattelun ja elämäkeskeisen toiminnan avulla 
Toni Ruuska, Aalto-yliopiston (toni.ruuska@aalto.fi); 

Pasi Heikkurinen, University of Leeds (p.heikkurinen@leeds.ac.uk) 

 

Paul J. Crutzen tutkimusryhmineen on tuonut tieteelliseen keskusteluun uuden käsitteen, 

antroposeenin. Nopeasti levinneen antroposeeni -käsitteen tausta on luonnontieteellisessä 

tutkimuksessa. Useissa empiirisissä tutkimuksissa on tehty havainto, että ihmislajin jäljet 

näkyvät teollistumisen, teknologiakehityksen ja väestönkasvun myötä joka puolella 

maapalloa, kallioperästä vesistöihin ja ilmakehään. Ihmisestä on toisin sanoen tullut globaali 

voima, jonka vaikutukset tulevat jäämään maapallon materiaaliseen muistiin niin pitkäksi 

aikaan kun maapallo on olemassa. Näin ollen, tutkijat esittävät, että tämä holoseeniä seuraava 

antroposeeni nimettäisiin virallisesti uudeksi geologiseksi aikakaudeksi. 

 

Ihmisen laajamittaisesta taloudellisesta ja muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta syntyvät 

vaikutukset ovat monin tavoin haitallisia niin ihmislajille kuin muillekin eliö- ja eläinlajeille 

sekä näitä lajeja ympäröiville ekosysteemeille. Nämä haittavaikutukset ovat erityisen vakavia 

muille lajeille ja tämänhetkisen lajikatovauhdin perusteella voidaankin puhua jo kuudennesta 

massasukupuutosta. 

 

Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan vallan epätasaista jakautumista ja sen mahdollistavia 

ajattelutapoja sekä talous- ja yhteiskuntarakenteita. Tutkimuksessa tarkastellaan etenkin 

lajien välistä vallan epätasapainoa, toisin sanoen ihmislajin (väki)valtaa suhteessa muihin 

maapallon eliölajeihin. Tässä mielessä etenkin luonnontieteellinen antroposeeni -tutkimus 

osoittaa, että valta uudella geologisella aikakaudella on nimenomaan ihmisellä. Toisaalta 

ihmistieteiden antroposeeni -tutkimukset näyttävät, että valta ihmisten kesken on jakautunut 

äärimmäisen epätasaisesti. Näiden kahden eri analyysitason tuottamat eriävät näkemykset 

ovat herättäneet keskustelua muun muassa siitä, että onko antroposeeni sittenkään oikea nimi 
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aikakaudelle, jossa vain suhteellisen pieni osa ihmisistä väkilukuun nähden on aiheuttanut 

tuhoa. Olisiko parempi nimitys ihmisen ajalle esimerkiksi kapitaloseeni?  

 

Yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa on kuitenkin epäselvää muuttaisiko tai 

purkaisiko vallan tasaisempi jakautuminen ihmislajin sisällä lajien välistä vallan 

epätasapainoa. Vallitsevan teolliseen tuotantoon ja talouskasvuun perustuvan kapitalismin 

voitaisiin esimerkiksi väittää olevan yhtä tuhoisaa luontoympäristölle huolimatta siitä 

edustaako se sosiaalidemokraattista tai vaikkapa uusliberaalia suuntausta. Voitaisiinkin 

kysyä, että onko antroposeeni -kriittisissä puheenvuoroissa kyse jälleen ihmisestä ja 

ihmislajin hyvinvoinnista? Ja jos on, niin kuinka se ratkaisee jo vuosisatoja jatkuneen vallan 

väärinkäytön ei-inhimillistä maailman kohtaan? 

 

Tässä tutkimuksessa haastamme ihmiskeskeisen lähestymistavan vallan analysointiin. 

Esitämme, että analyysi, jonka taustalla on ajatus yhden lajin tarpeiden ja halujen 

tyydyttämisestä on riittämätön ratkaisemaan vallan epätasaisen jakautuminen ja väärinkäytön. 

Lienee selvää, että uusi geologinen aikakausi on juurikin seurausta on ihmiskeskeisyydestä, 

jonka mukaan maapallo ja sen eliöstö on olemassa ihmistä varten. Ihmisen ylivallan muihin 

lajeihin nähden on toki mahdollistanut materiaali-intensiivinen teknologiakehitys, mutta 

myös kiihdytys- ja kasvuperustaiseen talousjärjestelmään kytkeytyvät arvot ja rakenteet. Näin 

ollen vaikka teknokapitalistisen talouden kriittinen tarkastelu on tärkeää, se ei voi rajautua 

tarkastelemaan vallan jakautumista ja väärinkäyttöä ainoastaan yhden lajin sisällä. 

 

Vastauksena tähän vallan vääristymään - vallan epätasapainoon – ja erityisesti sen 

väärinkäyttöön, joka on johtanut laajamittaiseen tuhoon luontoympäristössä, tässä 

tutkimuksessa esitetään viitekehys, jonka perusteella pyritään purkamaan dikotomia ei-

inhimillisen luonnon ja inhimillisen kulttuurin välillä. Lisäksi kyseisen viitekehyksen avulla 

pyritään purkamaan ihmiskeskeistä ajattelua sekä hahmottelemaan elämäkeskeisen ja luontoa 

suojelevan toiminnan perusteita. 

 

 

Monitieteisen tutkimusyksikön sosio-ekologisen viitekehyksen 

rakentaminen ja hyödyntäminen käytännössä 
Paavo Järvensivu, (paavo.jarvensivu@bios.fi),Tero Toivanen, Jussi T. Eronen, Karoliina 

Lummaa, Ville Lähde, Antti Majava, Tere Vadén; 

BIOS-tutkimusyksikkö 

  

Antroposeeni haastaa vakiintuneet tiedon tuottamisen ja esittämisen tavat. Tässä esitelmässä 

kuvataan uuden tutkimusyksikön tieteidenvälistä työskentelyä jäsentävän teoreettisen 

viitekehyksen rakentamisprosessia. Näkökulmana on käytännön tarpeisiin vastaavan työkalun 

kehittämisen ja käytön haasteet: Miten välitämme ryhmän sisällä ja sen ulkopuolelle tietoa 

globaaleista ympäristö- ja resurssipaineista ja niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista? Missä 

muodossa valtavan laajasta ja monitahoisesta ilmiöstä voidaan kertoa parhaiten ja miten tieto 

tallennetaan? Miten jäsennämme tietoa ja teemme sen ymmärrettäväksi - purkamatta samalla 

sen holistista ja kompleksista luonnetta? 

 

Uusi luonnontieteiden, poliittisen talouden, kulttuurintutkimuksen ja viestinnän näkökulmia 

yhdistävä itsenäinen tutkimusyksikkö BIOS aloitti työnsä syksyllä 2015 Helsingissä. BIOSin 

keskeisenä tehtävänä on syntetisoida tutkimustietoa globaalien ympäristö- ja 

resurssipaineiden vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja rakentaa työkaluja 
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yhteiskunnan resilienssin parantamiseksi. Lisäksi tutkimusyksikkö kehittää aiheeseen 

liittyvää journalismia Ylen Yhteiskuntatoimituksen kanssa. 

 

 

Yllätysten puolesta: selitysvoiman houkutus, tietämisen ongelma ja 

käytäntöjen outous Antroposeenissa 
Tuomo Alhojärvi, Oulun yliopisto (Tuomo.Alhojarvi@oulu.fi) 

 

Ihmiskunnan fossiilitaloudella on planetaarisia vaikutuksia. Öljykoneen tuhovoimainen 

jyskytys järjestää myös yhteiskuntatieteellistä tutkimusta uusiksi, tuoden luonnon tuhon ja 

tuotannon tutkimusasetelmien ytimeen. Kiinnitän tässä esityksessä huomion epistemologisiin 

strategioihin "antroposeenin" ja "globaalikapitalismin" kontekstissa. Lähden liikkeelle 

kolmesta houkuttelevasta, tutkimusta jäsentävästä ja laajalle kurkottavasta käsitteestä: 

antroposeeni, hyperobjektit ja kapitalismi maailmanekologiana. Käsitteet ja niiden ympärille 

jäsentyvät tutkimusasetelmat ohjaavat tulkintaamme ja erilaisia sitoumuksiamme maailman 

ilmiöihin. On hyvä syy uskoa, että planetaarisiin pulmiin vastaava yhteiskuntateoria ja -

tutkimus tarvitsevat planetaarisiin mittoihin yltäviä, selitysvoimaisia käsitteitä. 

 

Esitän kuitenkin pientä varausta tähän projektiin. Lähtien liikkeelle feministiteoreetikko Eve 

Sedgwickin ja feministisen talousmaantieteilijän J.K. Gibson-Grahamin ajatuksista kysyn, 

millaista epistemologista tottumusta ja ontologista oletusta nämä käsitteet tuottavat. Eritoten 

nousee esiin kysymys siitä, millaisia tutkimuksellisia polkuja suuret käsitteet ohjaavat 

seuraamaan ja miten nämä suhtautuvat käytännöissä eläviin, ekologis-taloudellisiin 

vaihtoehtoihin. Illustroin tätä pienen tapaustutkimuksen avulla. Aineistossani 

pohjoiskarjalaiset matkailuyrittäjät kertovat luontosuhteestaan ja taloudenpidostaan. Tutkija 

on ihmeissään: fossiilikapitalismin keskiössä yrittäjät tekevätkin kaikkea muuta kuin mitä 

kriittisen yhteiskuntatutkimuksen valmiit kehykset antaisivat olettaa. Esitänkin, että suuret 

käsitteet ovat käyttökelpoisia mutta tapaavat myös tuottaa liian helpolla valmiiksi tiedettyjä 

maailmoja. Tietoisuus tästä voi auttaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta oivaltamaan 

esimerkiksi tiheän kuvauksen ja heikon teorian edut epistemologisina strategioina. Kun 

käytännöt pääsevät yllättämään, on toivoa. 

 

 

Yhteiskunnallinen työ, antroposeeni ja ilmakehän rakentaminen:  

filosofinen ja empiirinen näkökulma 
Lauri Lahikainen, Tampereen yliopisto (Lauri.Lahikainen@uta.fi) 

 

Ympäristöfilosofi Steven Vogel (2015) ehdottaa, että olisi lakattava puhumasta luonnosta ja 

luonnonsuojelusta ja pikemminkin puhuttava aina ympäristöstä. Ympäristömme on 

puolestaan pääosin rakennettua ympäristöä ja ympäristöstä vieraantuminen tarkoittaa 

ennenkaikkea ihmisten omasta ympäristöä rakentavasta kollektiivisesta työstä vieraantumista. 

"Antroposeenin" aikakaudella ja globaalissa kapitalismissa ihmisten tekemä työ ei rakenna 

vain välitöntä ympäristöä, vaan muovaa uusiksi jopa ilmakehää, katastrofaalisin seurauksin. 

Jason Moore (2015) ei hylkää luonnon käsitettä sinänsä, vaan haluaa purkaa luonnon ja 

yhteiskunnan vastakkainasettelun puhumalla kapitalismista luonnon järjestämisenä. 

Tarkastelen esitelmässäni ensin millaista työn filosofiaa Vogelin ja Mooren käsitykset 

implikoivat. Molempien kohdalla yhteiskunnallinen työ näyttäytyy kollektiivisena ja koko 

maapalloa ja sen prosesseja muokkaavana voimana, jonka todellisen luonteen 

yhteiskunta/luonto-järjestys Moorella ja vieraantuminen Vogelilla piilottaa. Jos haluamme 
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ymmärtää työtä globaalien ympäristöongelmien aikakaudella, on tällainen planetaarinen 

näkökulma tärkeä, mutta miten säilyttää planetaarinen näkökulma ja samalla ymmärtää 

ihmisten kokemusta työstä ja suhteesta luontoon ja ympäristöön? Pohdin tätä kysymystä 

tarkastelemalla suomalaisten AY-aktiivien kertomia käsityksiä omasta työstään ja suhteestaan 

luontoon ja ympäristöön. 

 

 

Muutos elinympäristössä.  

Historiattomuuden kokemuksesta ympäristösuhteen jälleenrakennukseen 
Outi Autti, Oulun yliopisto (Outi.Autti@oulu.fi) 

 

Tarkastelen toisen maailmasodan jälkeistä Pohjois-Suomen jokien rakentamista 

sähköntuotantoon paikallisten asukkaiden kokemana. Kemijoen valjastaminen alkoi 

vetäytyvien saksalaissotilaiden tuhottua Kemijoen yli menevät sillat jokisuulla. Uuden sillan 

yhteyteen rakennettiin Isohaaran voimalaitos, joka valmistui vuonna 1949. Iijoen valjastus 

alkoi vuonna 1961 valmistuneen Pahkakosken rakentamisesta. Jokien rakentamista saneli 

voimakas energiantarve ja sotien jälkeinen jälleenrakennus, ja suunnittelu ja toteutus olivat 

keskusjohtoisia. Paikallisilla asukkailla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa omaa 

asuinympäristöään koskeviin päätöksiin.  

 

Joen rakentamisen aiheuttamat ympäristömuutokset ovat mittavia. Vapaan joen 

monimuotoinen olemus muuttuu altaiden, patojen ja kuivien uomien ketjuksi. Maisema 

muuttuu toisaalla veden noston myötä, ja patojen alapuolilla paljastuvat vedettömät kivikot. 

Entiseen luonnon- ja kulttuurimaisemaan nousee pato- ja voimalaitosrakennelmia sekä 

sähkönjakeluverkostoja. Jokiympäristön ääni- ja tuoksumaisema muuttuvat ja asukkaiden 

toiminnan paikkoja jää nostetun veden ja rakenteiden alle. Fyysisen ympäristön muutosten 

lisäksi jokien valjastaminen muuttaa asuinympäristöä voimakkaasti muillakin tasolla. Kemi- 

ja Iijoella asukkaiden liikkuminen joella väheni tai paikoitellen loppui kokonaan, ja vanha 

lohenkalastukseen perustunut kulttuuriympäristö ja sen ympärille keskittynyt sosiaalinen 

ympäristö menetettiin lyhyessä ajassa.  

 

Esitykseni perustuu Kemijoen ja Iijoen rakentamisen kokeneiden asukkaiden haastatteluihin. 

Ennen jokien rakentamista asukkaat olivat aktiivisia jokivarren toimijoita, mutta joen 

valjastamisen myötä jokiympäristön toimijuus siirtyi muualta tulleiden sähköntuottajien 

käsiin. Samaan aikaan asukkaita kohtasi yhtäkkinen maiseman historiattomuus. Se on 

toisenlainen osallisuuden menetys, jonka merkittävyys tulee ilmi nuorempien haastateltavien 

parissa. Muuttunutta ympäristöä ei voitu enää pitää voimavarana eikä hyvinvoinnin lähteenä. 

Etsin haastatteluaineistostani vastausta siihen, miten jokivarren asukkaat kuvaavat katkosta 

suhteessa elinympäristöönsä ja miten he pyrkivät katkennutta suhdetta paikkaamaan. 

Millaisia vaikutuksia muuttuneella ympäristöllä oli asukkaisiin ja millaisia keinoja heillä oli 

jälleenrakentaa suhdettaan niin fyysisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin muuttuneeseen 

asuinympäristöön?  

 

 

Puun poliittiset materiaalisuudet: Metsä teollisten luokitusten rajoilla 
Jani Lukkarinen, Itä-Suomen yliopisto (jani.lukkarinen@uef.fi);  

Teijo Rytteri, Historia- ja maantieteiden laitos  

 

”Metsäteollisuutemme on valtava bulkkiteollisuus. Ei ole sellaista biotuotetta, joka tulisi ja 

korvaisi sen.” – Björn Wahlroos  
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Metsällä on ollut keskeinen asema sotien jälkeisen teollisen Suomen ”rakentamisessa”, jossa 

metsien teolliset käyttömuodot ovat vakiintuneet niin luonnonvarojen poliittista hallintaa ja 

taloudellista ohjausta kuin hoitokäytäntöjä, luonnonsuojeluperiaatteita ja ”vaihtoehtoisia” 

käyttömuotojakin määrittäväksi tekijäksi. Varsinkin teknologisen kehityksen ja 

metsäteollisuuden globalisaation myötä yhteiskuntaan jakautuneet hyödyt ovat hävinneet 

viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana vaikuttamatta teollisen metsienkäytön valta-

asemaan. Kuitenkin muun muassa ilmastonmuutokseen ja biotalouteen liittyvät keskustelut 

ovat viime aikoina nostaneet esiin vakiintuneelle teolliselle käytölle vaihtoehtoisia tulkintoja 

metsävarojen käytölle ja puun materiaalisuuksille.  

 

Esitelmän lähtökohtana on tarkastella poliittisten aineistojen kautta puun moninaisia 

materiaalisuuksia, joihin kytkeytyvät sosio-teknologiset verkostot ovat johtaneet puun 

teollisen käytön saavuttamaan hegemoniseen asemaan 1900-luvun puolivälissä. 

Tutkimuskohteena toimii kahden puun käyttömuodon – energiakäytön (lämmitys ja 

sähköntuotanto) ja teollisen tuotannon (varsinkin mekaaninen ja kemiallinen massateollisuus) 

– välinen poliittinen vastakkainasettelu, jossa eri puulajit, puun osat ja metsänhoidon muodot 

ovat saaneet tarkkaan määriteltyjä yhteiskunnallisia rooleja keskinäisiä hierarkioita. Etenkin 

viime vuosina puun poliittinen materiaalisuus on laajentunut etenkin hiilitaseen 

(ilmastonmuutos) ja puun kemiallisen koostumuksen (bioteknologia) noustessa osaksi 

poliittisia ja taloudellisia merkityksiä. Vaihtoehtoisiin tulkintoihin liittyvä kriittinen 

potentiaali on kuitenkin toistaiseksi jäänyt perinteisen metsäteollisuuden ajamien tulkintojen 

jalkoihin. 

 

 

Syanidi-Jussi ja Outokummun kaivoksen aineenvaihdunta 
Otto Bruun, Helsingin yliopisto (otto.bruun@helsinki.fi) 

 

Kaivoshistoria on täynnä metaforista kuvausta maan alla piilevistä voimista (ja 

modernisaatiosta), jotka työmiehet kaivavat esiin. Kuvauksissa he työstävät samalla uudeksi 

paitsi itsensä myös ympyröivän yhteiskunnan. Antroposeenista käydyn keskustelun valossa 

nämä tarinat näyttäytyvät sekä kiinnostavilta että paljastavilta kiteytymiltä. Ekologisen 

taloustieteen käsittein voisi kuvata, että kaivoksiin kytkeytyvä yhteiskunnallinen 

aineenvaihdunta (social metabolism) asettuu uuden luonnontieteen tietämyksen valossa 

kiistanalaiseksi. Millä tavoin tämä tekee ympäristöhistorialliset tarkastelut uudelleen 

ajankohtaisiksi ja miten?  

 

Suomessa maanalaisen kaivostoiminnan laajentuminen rakentui Pohjois-Karjalan 

Outokummun kaivoksen (1910-1989) menestyksen varaan. Outokummun kuparikaivos oli 

1900-luvulla Euroopan suurin kuparikaivos. Kansallisten luonnonvarojen näkökulma on 

luonut tarinaa, jossa maan alle mineralisoitunut kuparikiisu kannatteli suomalaista taloutta. 

Kuparin jatkojalostus loi perustan sotakorvausten maksamiselle ja modernille metalli- ja 

konepajateollisuudelle. Outokumpu-yhtiön insinöörien kekseliäisyys ja 

ongelmanratkaisukyky kuvataan taloushistoriassa pettämättömäksi tavalla, joka on ominaista 

James C. Scottin kuvaamalle ”korkealle modernille”. Ei siis ole yllättävää, että kääntämällä 

katse Pohjois-Karjalan pienviljelijöihin myös jännitteitä, erimielisyyttä ja kiistoja nousee 

pintaan.  

 

Vielä 1940-luvulla kaivoksella työvoima vaihtui tiuhaan, monet jatkoivat osa-aikaisina 

pienviljelijöinä. Maan alla työskentelevien työläisten keuhkot kärsivät pölystä ja lukuisat 
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onnettomuudet heikensivät työläisten sitoutumista kaivokseen. Lisäksi ärhäkän sulfidisen 

(siis rikkipitoisesta) malmin rikastaminen oli hankalaa. 1930-luvun lopulta eteenpäin 

kaivoksen ja sen rikastamon vesistövaikutukset pahenivat. Kaivoksen lähivedet olivat jo 

saastuneet, mutta nyt tärkeänä kalajärvenä tunnetun keskikokoisen Sysmäjärven koko 

kalakanta katosi ja vesistön käyttäminen vaikeutui. Sysmäjärven kylien yhteiset resurssit 

kuten osuusmeijeri ja mylly hiipuivat. Kaivosyhtiön toimiva johto lähti aktiivisesti 

ratkaisemaan ja hallitsemaan edellä kuvattuja kysymyksiä. 

 

Esityksessäni analysoin kaivosyhteisön osapuolten kiistoissa esiin nousseita tulkintoja 

yhteiskunnallisesta aineenvaihdunnasta ja malmin hyödyntämisen luonteesta ja suhteesta 

muihin elinkeinoihin. Kuvitan tätä analyysia tarkastelemalla kaivosyhtiön kiistaa 

viljelijäväestön kanssa kaivoksen syanidi- ja metallipitoisten jätevesien aiheuttamista 

haitoista. Symboliseksi hahmoksi vesistökamppailussa nousi Likokorven tilaa viljellyt Juho 

Korhonen, joka sai vesistökamppailusta paikallisen liikanimen Syanidi-Jussi noustuaan 

yhtiötä vastaan. Hänen toiminnassaan kuvastuu työläs pyrkimys ei-inhimillisten ja 

inhimillisten toimijoiden mobilisoiminen paikallisessa kiistassa. Esitys perustuu keräämääni 

muistitietoaineistoon sekä vesistökiistasta kertyneeseen arkisto- ja 

oikeudenkäyntimateriaaliin. 

 

 

 

Veloissa kuin tervanvetäjät – tervanpolton ja velkatalouden poliittinen 

ekologia 1800-luvun Kainuussa 
Tero Toivanen, Helsingin yliopisto (tero.toivanen@helsinki.fi) 

 

Suomalaisen tervantuotannon historia kuvataan usein varhaismodernina menestystarinana. 

Ensimmäinen suomalainen massavientituote kytki eristäytyneen maankamaran modernin 

maailmantalouden verkkoon. Maa avautui vaurastumiselle ja tervantuotanto synnytti 

ymmärryksen metsien taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuuksista. Varhaismoderni 

Suomi oli ”mustan kullan maa”.  

 

Tervatalouden historia on tietysti todellisuudessa ristiriitaisempi. Eurooppalaisten 

merivaltojen tervankysyntä muokkasi Suomesta kapitalistisen maailmanjärjestelmän 

rajaseudun. Tervanpoltto oli voimakkaasti työvoimaa kuluttavaa ja metsiä haaskaavaa 

alkeellista kemianteollisuutta. Yhden talonpojan noin 40 tynnyrin vuosituotanto vaati 

hyvinkin 2000 keskikokoista kaadettua mäntyä. Erityisen kiinnostava tervatalouden 

tarkasteluympäristö on 1800-luvun Kainuu, missä tervantuotanto vaikutti muuta Suomea 

voimallisemmin paikallisyhteisöjen elämään ja elinkeinoihin.  

 

Tarkastelen esitelmässäni Kainuuta maailmanekologisena monokulttuurina, jota hallittiin 

Oulun kauppahuoneiden ja tervatalonpoikien välisillä erityisillä velkasuhteilla, niin sanotulla 

majamieslaitoksella. Velkaantumisen lisäksi tervantuotannon pakkoa vahvisti ratkaisevasti 

valtion rahamääräisen verotuksen ulottuminen Kainuuseen: veroihin tarvittavaa käteistä sai 

vain tervakaupungin tervaporvareilta. Tervavelkaantuminen myös kiihdytti 

paikallisyhteisöjen vastavuoroisuuteen perustuneiden luottosuhteiden muuttumista 

virallisiksi, korollisiksi velkasuhteiksi. Isojaon jälkeen maakunnan laaja velkaantuminen loi 

edellytykset merkittäville omistussuhteiden muutoksille, kun kainuulaista metsää alkoi siirtyä 

vauhdilla nousevien metsäyhtiöiden haltuun.  
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Esitelmän lopuksi pohdin kriittisesti käytettyä metodologiaa ja esitänkin, että tervatalouden 

maailmanekologisen tarkastelun rinnalla paikallisyhteisöjen velkapakkojen lomasta 

ponnistavat elämänmuodot ja vastarinnat olisi otettava tutkimuksen kohteeksi. 

 

23. TYÖELÄMÄN MUUTOKSET  

Koordinaattorit: Minna Ylikännö, Kelan tutkimusosasto (minna.ylikanno@kela.fi); Merita 

Jokela, Turun yliopisto (merita.jokela@utu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Suomen perustuslaissa todetaan, että jokaisella on oikeus hankkia 

toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ja julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle 

oikeus työhön. Työn laatuun liittyviin asioihin ei perustuslaissa oteta kuitenkaan kantaa, vaan 

niistä säädetään muussa lainsäädännössä. Yhä useammin on niin, että työntekijät ovat 

epätyypillisissä työsuhteissa tai on-off-työsuhteissa tehden työtä silloin, kun sitä on heille 

tarjolla. Nollatyösopimukset ovat nousseet vahvasti julkiseen keskusteluun, samoin 

freelancereiden asema. Joillekin työ tarkoittaa ainoastaan lyhyitä työsuhteita pitkienkin 

työttömyysjaksojen välissä. Erilaiset työelämän muutokset eivät koske ainoastaan Suomea, 

vaan ne ovat kansainvälinen ilmiö. Työelämästä on tullut katkonaisempaa ja epävarmempaa, 

mikä luo haasteita sekä toimeentuloturvajärjestelmille että laajemmin yhteiskuntien 

kehitykselle. Keskeinen kysymys on, miten löydetään tasapaino muuttuvan työelämän ja 

ihmisten hyvinvoinnin välille. 

Edellä esitettyihin teemoihin liittyen työryhmään toivotaan sekä empiirisiä että teoreettisia 

papereita, joissa käsitellään elämistä työn marginaaleissa, työelämän muutoksia tai 

yhteiskuntien kykyä vastata näihin haasteisiin. Ryhmässä voi esittää valmiiden tutkimusten 

ohella myös tutkimusten tai projektien suunnitelmia 

Abstraktit: 

Miksi ikääntyvien työllisyysaste on yli 10 vuoden ajan noussut selvästi 

nopeammin kuin muiden ikäryhmien työllisyysaste? 
Simo Aho, Tampereen yliopisto (Simo.Aho@uta.fi) 

 

Työllisyysaste on 55–64-vuotiaiden ikäryhmässä noussut huomattavasti nopeammin kuin 

muissa ikäryhmissä erityisesti vuodesta 1998 alkaen, ja vuoden 2008 talouskriisin 

aiheuttaman notkahduksen jälkeenkin ikääntyvien työllisyysaste palasi nousu-uralle, toisin 

kuin muissa ikäryhmissä. Ero muihin ikäryhmiin on dramaattinen.  Työllisyysaste eri 

ikäryhmissä oli alimmillaan 1994, jonka jälkeen ikääntyvien työllisyysaste on noussut 

vuoteen 2014 mennessä 34 prosentista 59 prosenttiin (kasvua 74 %), kun koko 15–64-

vuotiaan väestön työllisyysaste nousi saman aikana 60 prosentista 68 prosenttiin (kasvua 

13%). 55–64-vuotiaat ovat ainoa ikäryhmä, jossa työllisyysaste on nykyisin korkeampi kuin 

vuonna 1990, jolloin keskimääräinen työllisyysaste oli tilastohistorian korkein.  

 

Missä määrin on kysymys sekä kysynnän että tarjonnan rakennemuutoksesta (ikäryhmän 

työllisten koulutustason sekä toimiala- ja ammattirakenteen muutos), missä määrin ehkä 

asenteiden ja kulttuurin muutoksesta, ja mikä osuus muutoksesta on saatu aikaan politiikalla, 

kuten vuoden 2005 eläkeuudistuksessa toteutettujen taloudellisten kannustimien muutoksilla 

sekä proaktiivisilla ikäjohtamisen toimenpiteillä, joilla vuosien 1998–2002 Kansallisesta 
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ikäohjelmasta alkaen on pyritty kehittämään työpaikkatason käytäntöjä? Viime vuosina on 

julkaistu useita tutkimuksia ikääntyvien työllisyyteen vaikuttavista seikoista, mutta kukaan ei 

ole selvittänyt sitä, missä määrin muutos on selitettävissä rakennemuutoksella ja missä 

määrin sen voidaan arvioida olleen työnantajien toimintakäytäntöjen, politiikan ja 

instituutioiden (esim. eläkejärjestelmä) uudistamisen tulosta.   

 

Hiljattain käynnistyneessä tutkimushankkeessa pyrimme ”puhdistamaan” rakennemuutoksen 

osuuden muusta muutoksesta ja arvioimaan missä määrin ja missä osaryhmissä politiikalla on 

ilmeisesti ollut vaikutusta. Ensimmäiset analyysit osoittavat, että ikääntyvien työllisyysasteen 

nousu ei johdu ikäryhmän koulutustason noususta: yli 54-vuotiaiden työllisyysaste on 

noussut kaikilla koulutustasoilla selvästi ja yli vuoden 1990 tason! Jatkossa myös esim. 

sosioekonomisen aseman sekä ammatti- ja toimialarakenteen muutoksen mahdollinen 

merkitys on tarkoitus selvittää. Tutkimus perustuu laajoihin ja edustaviin 

rekisteriaineistoihin. 

  

 

Työurat kolmella vuosikymmenellä ja niiden pysyvyyttä ennustavat tekijät 
Jussi Tanskanen, Jyväskylän yliopisto (jussi.o.tanskanen@student.jyu.fi);  

Jouko Nätti, Tampereen yliopisto (Jouko.Natti@uta.fi);  

Timo Anttila, Jyväskylän yliopisto (timo.e.e.anttila@jyu.fi)  

  

Katkeamaton työura tuo työntekijälle muun muassa taloudellista ja sosiaalista turvaa. Välillä 

kuitenkin työura katkeaa pysyvästi tai tilapäisesti. Nykyään kuitenkin yleisesti ajatellaan, että 

työelämästä on tullut frakmentoitunutta ja hajanaista. Tämä tutkimus tarkastelee suomalaisia 

työuria kolmelta eri vuosikymmeneltä ja pyrkii selvittämään tyypillisempiä polkuja työssä 

olemisen sekä sieltä ja sinne muualta siirtymisten kautta. Lisäksi tutkimus kartoittaa onko 

työurat muuttuneet katkonaisimmiksi joillain tietyillä ryhmillä ja ketkä ovat olleet turvassa 

vakailla työurilla. 

 

Tutkimuskohteena ovat työntekijöiden työurien kehitys ja urien katkonaisuus sekä niiden 

taustalla olevia tekijöitä. Tutkimusaineistona ovat Tilastokeskuksen työolotutkimukset 

vuosilta 1984, 1990, 1997 ja 2003 sekä niihin liitetyt rekisteriseuranta-aineistoja. Tutkimus 

rajattiin henkilöihin jotka olivat tutkimusvuonna 25–50-vuotiaita sekä työssäkäyviä. 

Tutkimuksiin osallistuneiden työuria mitattiin pääasiallisen toiminnan (työssä, työtön, 

eläkkeellä ym.) kautta tutkimusvuotta seuranneiden kahdeksan vuoden ajan. Tavoitteena on 

ensinnäkin kuvailla työuria: millaisia kahdeksan vuoden sekvenssejä aineistosta löytyy. 

Toisena tavoitteena on analysoida työuran katkonaisuutta yleisellä lineaarisella mallilla 

(GLM). Siirtymien lukumäärä selitetään vastaajien taustatekijöillä kuten esimerkiksi työn 

määräaikaisuudella, koulutustaustalla ja sosioekonomisilla tekijöillä. 

 

Tulokset osoittavat, että työurat ovat pysyneet hyvin vakaina kolmen vuosikymmenen 

kuluessa. Selvästi suurin osa tutkituista työurista kestää koko kahdeksan vuoden seuranta-

ajan verran ilman katkosta. Työurilla oli eniten katkoksia ja tilasta toiseen siirtymiä 1990-

luvulla, minkä jälkeen siirtymien lukumäärä palasi lamaa edeltävälle tasolle 1997 ja 2003 

alkavilla seurantajaksoilla. Muun muassa määräaikaisilla työntekijöillä oli merkitsevästi 

enemmän siirtymiä ja korkeasti koulutetuilla työura näyttäytyi vakaammalta vähemmän 

koulutettuihin nähden vähäisten siirtymien takia.   
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Ammatillisen kuntoutuksen psykoterapian vaikutus myöhempään 

palkkakertymään – hyvinvoinnin tuotannon näkökulma ammatilliseen 

kuntoutukseen 
Tiina Soininen Jyväskylän yliopisto (tiina.soininen@uef.fi) 

 

Esitelmässäni tarkastelen Kelan maksaman ammatillisen kuntoutuksen psykoterapian 

vaikutuksia yksilöiden myöhempään työuraan. erityisen tarkastelun kohteeksi nostan 

myöhemmän palkkakertymän. Keskeistä analyysissä on myös työuran mahdollinen 

katkoksellisuus, mikä liittyy myös palkan muotoutumiseen. Oletettavasti ammatilliseen 

kuntoutumiseen tähtäävällä psykoterapialla voi olla palkkakertymää kohentavia vaikutuksia, 

mutta keskeistä on myös yksilöllisen toimintakyvyn säilyttäminen ennallaan tai 

toimintakyvyn heikkenemisen hidastaminen. Yhteiskunnallisesti, mielenterveysongelmien 

ollessa keskeinen työelämää haittaava tekijä ja yksi suurimmista työkyvyttömyyseläkkeen 

syistä, on keskeistä ymmärtää, kuinka työmarkkinoiden rakenteet ja toiminta limittyvät 

yksilölliseen mielenterveyteen ja sen palvelujärjestelmään. Rakennan analyysini 

Hyvinvoinnin tuotannon teorian lähtökohtien ympärille. 

 

Aineistonani käytän pitkittäistä yksilöseuranta rekisteriä (nk. FLEED), johon on yhdistetty 

yksilöiden työnantajien tietoja mm. liikevaihdosta jne. Näihin tietoihin on yhdistetty myös 

Kelan ammatillisen kuntoutuksen rekisteristä tiedot maksetuista psykoterapia jaksoista, 

niiden kestoista, kustannuksista sekä tausta diagnooseista. Yksilötasolla aineisto sisältää 

yksilöiden tietoja verotuksesta, asumisesta, perheestä, puolisosta, koulutuksesta ja 

työnantajasta. Huomioin analyysissäni myös rakenteellisten työmarkkinoiden toiminnan ja 

muut instituutiot osana yhteen kietoutunutta ongelmakenttää. Analyysimenetelmänäni käytän 

Coxin rergressiota, ja luon aineistosta kvasitutkimuksen mukaisen koe-asetelman. 

 

Tulokset tulevat hyödyntämään palvelusektorin uudistamista, työhyvinvoinnin tutkimusta ja 

lisäämään sosiologista ymmärrystämme erilaisten yhteiskunnallisten instituutioiden 

limittymisestä yksilöiden mielenterveysongelmiin, ja niistä selviämiseen. 

 

 

Määräaikainen työ, henkilöstökoulutukseen osallistuminen ja myöhempi 

työura 
Jouko Nätti, Tampereen yliopisto (Jouko.Natti@uta.fi); 

Merja Kauhanen, Palkansaajien tutkimuslaitos;  

Satu Ojala, Tampereen yliopisto  

 

Aiempi tutkimus viittaa siihen, että määräaikaisissa työsuhteissa olevat osallistuvat pysyvissä 

työsuhteissa olevia harvemmin henkilöstökoulutukseen. Sen sijaan vähemmän on tutkittu 

määräaikaisuuden ja henkilöstökoulutuksen yhteyttä myöhempään työuraan. Tavoitteenamme 

on tutkia sekä (1) määräaikaisuuden ja henkilöstökoulutuksen erillisiä yhteyksiä että (2) 

niiden mahdollisia yhdysvaikutuksia myöhempään työuraan.  

 

Tutkimusaineistona ovat Tilastokeskuksen työolotutkimukset vuosilta 1990, 1997 ja 2003 

sekä niihin liitetyt rekisteriseuranta-aineistoista. Myöhempää työuraa mitataan työkuukausien 

määrällä tutkimusvuotta seuraavien kahdeksan vuoden aikana. Tutkimus on rajattu 18–56-

vuotiaisiin palkansaajiin (n=9792). Tiedot työsuhteen määräaikaisuudesta ja 

henkilöstökoulutukseen osallistumisesta perustuvat palkansaajan omaan ilmoitukseen. 

Kontrollitekijöinä ovat taustatekijät, työn piirteet ja aiempi työura. Määräaikaisuuden ja 
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henkilöstökoulutuksen yhteyksiä myöhempään työuraan tutkitaan negatiivisen binomimallin 

avulla. 

 

Tulosten mukaan sekä työsuhdetyyppi että henkilöstökoulutus ennustivat myöhempiä 

työkuukausia. Määräaikaisilla oli pysyviin verrattuna vähemmän työkuukausia kuin 

pysyvissä työsuhteissa olevilla. Vastaavasti henkilöstökoulutukseen osallistuneilla oli 

enemmän työkuukausia kuin koulutukseen osallistumattomilla. Määräaikaisuudella ja 

henkilöstökoulutuksella oli myös yhdysvaikutus myöhempään työuraan. Ensinnäkin niillä 

palkansaajilla, joilla oli määräaikainen työsuhde ilman henkilöstökoulutukseen osallistumista, 

oli muita ryhmiä vähemmän työkuukausia seuranta-aikana. Toisin sanoen työn vaatimusten 

(määräaikaisuus) ja vähäisten resurssien (ei koulutusta) yhdistelmällä on kielteinen yhteys 

myöhempään työuraan. Toiseksi, määräaikaisten ryhmän sisällä henkilöstökoulutukseen 

osallistuminen oli yhteydessä pidempiin työuriin verrattuna koulutukseen osallistumattomiin 

määräaikaisiin. Henkilöstökoulutukseen osallistuminen (resurssi) näyttäisi puskuroivan 

määräaikaisuuden kielteisiä yhteyksiä myöhempään työuraan.  

 

  

Työttömyys ihmisen nujertajana? Havaintoja pitkäaikaistyöttömien 

toimijuudesta 
Jukka Niemelä (Jukka.Niemela@staff.uta.fi) ja Noora Elonen; Tampereen yliopisto   

 

Marie Jahodan tunnettu teoria korostaa työttömyyden hyvinvointia rapauttavien vaikutusten 

ulottuvan useille elämän alueille. Jahodan mukaan työttömyys aiheuttaa taloudellista 

ahdinkoa, päivärytmin katoamista, itsensä hyödyttömäksi ja arvottomaksi kokemista sekä 

syrjäytymistä sosiaalisista suhteista. Tämä jo 1930-luvulla syntynyt teoria on toiminut 

lähtökohtana työttömyyden vaikutuksia koskevalle empiiriselle tutkimukselle aina näihin 

päiviin asti. Monet tutkijat ovat väittäneet tämän klassisen teorian pitävän paikkansa 

pääpiirteissään, vaikka empiiriset tutkimustulokset eivät yksiselitteisesti tue sitä. Tampereen 

yliopiston Porin yksikkö tekee parhaillaan tutkimusta aktivointitoimenpiteiden (työkokeilu, 

kuntouttava työtoiminta, palkkatuettu työ yms.) vaikutuksista pitkäaikaistyöttömien 

hyvinvointiin ja toimintaan. Alustavien tutkimustulosten mukaan pitkäaikaistyöttömyydellä 

ei ole niin musertavia vaikutuksia kuin Jahodan teorian perusteella voi olettaa ja 

aktivointitoimenpiteet vahvistivat monien pitkäaikaistyöttömien resursseja ja toimintaa.  

Työttömyyden vaikutuksia koskevan tutkimuksen tulisikin ottaa paremmin huomioon 

erilaiset yhteiskunnalliset tekijät (mm. parantunut sosiaaliturva, työllisyyspolitiikan 

muutokset), joiden vuoksi työttömyys ja kaikki sen vaikutukset eivät ole nykyään välttämättä 

samanlaisia kuin Jahodan teorian syntyvaiheessa 1930-luvulla.  

 

 

Palkkatyön prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus 1984–2013 
Pasi Pyöriä (Pasi.Pyoria@uta.fi) ja Satu Ojala; Tampereen yliopisto 

  

Prekaarin, epävarman työn uskotaan yleistyvän. Yleistettävää tietoa työn prekarisoitumisesta 

on kuitenkin niukalti, sillä lähes kaikki aiemmat Suomea koskevat empiiriset tarkastelut ovat 

olleet laadullisia. Tässä tutkimuksessa mittaamme palkkatyötä tekevän prekariaatin laajuutta 

viidellä mittarilla: ylikoulutus suhteessa työn sisältöön, aiempi työttömyys, epätyypillinen 

työsuhde, työn jatkumiseen kohdistuva uhka sekä huonot työllistymismahdollisuudet. 

Tilastokeskuksen työoloaineistoihin 1984-2013 perustuvat tulokset kertovat prekariaatin 

osuuden kasvaneen viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana niukasti, kymmenestä 

kahteentoista prosenttiin. Suurimmillaan prekariaatin osuus oli 17 prosenttia vuonna 1997. 
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Lisäksi tutkimme, millainen asema prekariaatilla on työn rasittavuuden ja työautonomian 

suhteen sekä työyhteisöissään. Tälle ryhmälle kasautuu useita negatiivisia työn hallintaan, 

kuormitukseen ja työpaikan sosiaaliseen ilmapiiriin liittyviä ongelmia. 

 

 

Pathways to adulthood: Sequences in the school-to-work transition in 

Finland, Norway and Sweden 
Ilari Ilmakunnas, Turun yliopisto & THL (ilari.ilmakunnas@utu.fi);  

Lorentzen Thomas, University of Bergen; Bäckman Olof, Swedish Institute for Social 

Research (SOFI); Ilmakunnas Ilari, University of Turku & National Institute for Health and 

Welfare; Kauppinen M. Timo, National Institute for Health and Welfare  

 

Research on youth transitions often follows along the lines of the classic welfare state 

typologies. Thus, based on the institutional similarities, the transition from youth to 

adulthood in the Nordic countries has often been considered a specific type of trajectory. 

Little research does, however, exist on how local differences caused by economic up-and 

downturns shape young people’s pathways from education to work. Furthermore, we know 

little about intra-Nordic variations caused by national labour market regulations and social 

safety nets (e.g. parental insurance, public day-care and unemployment security). In this 

paper, we use sequence analysis and high quality register data to look further into the 

transition process from school to work in Finland, Norway and Sweden. We ask whether 

there is a typical Nordic transition pattern, and look at the role of family establishment 

patterns both within and between the Nordic countries when it comes to workforce 

establishment trajectories.  

 

In general the school-to-work transition seems very similar in Finland, Norway and Sweden. 

In addition, the share of individuals in the “problematic” school-to-work trajectories seems to 

be at very similar levels in these three countries. The study illustrates that parenthood seems 

to be less related to school-to-work trajectories in Sweden than in Finland and Norway. This 

is most likely due to differences in the institutional set-up of family policy, where elements of 

arrangements supporting traditional family patterns are stronger in Finland and Norway. 

 

                                                                                                                               

Äitien työelämäntarinat vakaan palkkatyön ulkopuolelta kerrottuna 
Lilli Aini Rokkonen, Itä-Suomen yliopisto (lilli.aini.rokkonen@uef.fi) 

 

Työelämän muutokset koskettavat ihmisryhmiä eri vahvuuksilla. Tutkimusten mukaan jo 

pienten lasten äitiys asettaa naisen hauraampaan työmarkkina-asemaan, eivätkä viimeaikaiset 

poliittiset päätökset esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden lakkauttamisesta, 

iltapäiväkerhomaksujen korotuksesta tai freelancereiden aseman huonontumisesta kannusta 

äitejä epävarmoja töitä tarjoaville työmarkkinoille. Väitöskirjaani varten keräämässäni 

syvähaastatteluaineistossa 13 naista, pienten lasten äitiä, kertoo työelämäntarinansa vakaan 

palkkatyön ulkopuolelta. Naisissa on esimerkiksi freelancereita, taiteilijoita, keikka-, ja 

pätkätyöläisiä, työttömiä, yrittäjiä ja uudelleenkouluttautujia. Väitöskirjassani tarkastelen 

näiden tarinoiden ja media-aineistojen pohjalta, millaisia elämäntarinoita työmarkkinoiden 

epävakaissa olosuhteissa muodostuu. Konfliktien, muutosten ja muuttojen, loppuun 

palamisten ja työssä onnistumisten ja innostumisten kokemuksiin nivoutuvat erilaiset 

perhesiteet ja niiden sukupuolittuneet rakenteet. Oman vivahteensa äitien kertomuksiin tuo 
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monen tunnistama intensiivisen äitiyden vaatimus. Esitykseni perustuu empiiriseen 

aineistooni ja tutkimukseni teoreettisiin lähtökohtiin.  

 

 

Julkisen sektorin työtehtävät, yksityisen sektorin mahdollisuusavaruus.  

Työn määrittyminen korkeakouluopiskelijoille kohdennetuissa 

harjoittelupaikkailmoituksissa. 
Heikki Huilaja, Lapin yliopisto (heikki.huilaja@ulapland.fi) 

 

Yksi keskeisimmistä työelämän yleistä ja laajaa muutosta kuvaavista trendeistä on 

palvelutyön ja toisaalta työn palveluluonteisuuden lisääntyminen. Käytännössä siis yhä 

useampi henkilö työskentelee palvelusektorilla ja tekee työtä, johon asiakaskohtaamiset ja -

palvelut kuuluvat ainakin jossain määrin. Luonnollisesti tämän on nähty johtavan myös 

odotuksiin, joita työntekijöihin kohdistuu. Suureen ääneen etsiskellään työelämän hyviä 

tyyppejä, joilta löytyy sosiaalisuutta, sitoutuneisuutta, edistyksellistä otetta, joukkuehenkeä, 

aktiivista asennetta, empaattisuutta ja sympaattisuutta sekä sopivasti persoonallista 

työasennetta. Kuten suurten trendien kuvaukset yleensä, on tämäkin muutospuhe hiukan 

ylimalkaista jättäen tarkentamatta sen mikä, missä, miten, kuinka laveasti ja millaisin 

seurauksin muutos itse asiassa tapahtuu.  

 

Esityksessäni pyrin tarttumaan muutokseen yhden empiirisen tarkastelupinnan avulla. Otan 

analyysin kohteeksi korkeakouluopiskelijoille suunnatut työharjoittelupaikkailmoitukset 

(vuodet 2012, 2013 ja 2014) ja kysyn, mitä on niissä kuvattu työntekijyys ja erityisesti työ. 

Ensimmäinen havainto on se, että harjoittelupaikkailmoitukset ja niissä esitetyt odotukset 

harjoittelijoita kohtaan muistuttavat tarkkuudeltaan ja laajuudeltaan varsinaisten 

työpaikkailmoitusten sisältöä. Toinen alustava havainto kertoo varsin perinteisestä jaosta 

julkisen ja yksityisen työn välillä. Julkisen sektorin työt ovat hyvinkin tarkkarajaisia tehtäviä 

ja niiden suorittaminen edellyttää melko muodollisesti määrittyvää osaamista. Yksityinen 

sektori puolestaan tarjoaa kehittymisen ja henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuksia, joiden 

edellytyksenä on kuitenkin voimakas sitoutuminen sekä organisaation käytäntöihin että 

arvomaailmaan. Esityksessäni käsittelen näitä ja muita aineistohavaintoja sekä niiden 

suhdetta siihen, miten työn ja työelämän väitetään muuttuneen. 

 

 

Liikunnan yhteiskuntatieteilijät työmarkkinoilla – vuosina 2000–2014 

valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään 
Antti Laine, Jyväskylän yliopisto (antti.laine@jyu.fi) 

 

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa yliopistotasoinen 

liikuntatieteiden koulutusyksikkö. Tiedekunnassa on kolme liikuntatieteellistä koulutusalaa: 

liikuntapedagogiikka, liikuntabiologia ja liikunnan yhteiskuntatieteet. Koulutusalat ovat 

varsin suosittuja. Vuonna 2014 hakijoita oli korkeakoulujen yhteisvalinnassa 3170 ja 

koulutuksen aloituspaikkoja 104.  

 

Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusohjelman tarkoituksena on kouluttaa akateemisia 

ammattilaisia ja asiantuntijoita liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan voimakkaasti uudistuville 

ammattialoille. Koulutusohjelmaan otetaan korkeakoulujen yhteisvalinnassa vuosittain 14 

hakijaa. Lisäksi koulutukseen kelpuutetaan erillisvalinnan kautta vuosittain 0–5 hakijaa, joilta 

edellytetään vähintään kandidaatintutkintoa. 
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Esityksessä tarkastellaan, miten liikunnan yhteiskuntatieteiden suomenkielisestä 

koulutusohjelmasta vuosien 2000–2014 aikana valmistuneet maisterit ovat sijoittuneet 

työelämään. Lisäksi esityksessä tarkastellaan valmistuneiden palkan suuruutta, 

työllistyvyyteen vaikuttavia tekijöitä ja näkemyksiä koulutusohjelman sisällöistä.  

Esitys pohjautuu kyselytutkimukseen. Sähköinen kyselylomake toimitettiin kaikille niille 

koulutusohjelmasta vuosina 2000–2014 valmistuneille maistereille (n=191), joiden 

yhteystiedot saatiin selville (n=113). Heistä tavoitettiin 105, joista kyselyyn osallistui 

yhteensä 87. Vastausprosentiksi muodostui siten 82,9. Aineiston analyysi pohjautui 

kuvailuun, vertailuun ja tulkintaan prosenttiosuuksien, frekvenssien ja ristiintaulukointien 

avulla. 

 

Vastanneista 86 % oli työelämässä. Heistä 70 % työskenteli liikunta-alalla ja loput 30 % 

jollakin muulla alalla. Työelämän ulkopuolella olevien joukko koostui opiskelijoista (n=3), 

työttömistä (n=3), vanhempain- tai virkavapaalla olevista (n=3) ja luokkaan muu kuuluvista 

(n=3). Työelämässä olleista julkisella sektorilla työskenteli 44 %, yksityisellä sektorilla 27 % 

ja kolmannella sektorilla 29 %. Vastaavantyyppisiin, 1990- ja 2000-luvulla toteutettuihin, 

tutkimuksiin verrattuna liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden työllisyystilanne on pysynyt suurin 

piirtein samana, mutta julkisen sektorin osuus työllistäjänä on selvästi supistunut ja yksityisen 

sekä kolmannen sektorin osuudet kasvaneet. Valtaosa vastanneiden työpaikoista sijaitsi 

pääkaupunkiseudulla ja Keski-Suomessa. Tyypillisin bruttopalkkahaarukka oli 2 500–3 300 

euroa kuukaudessa. 

 

Keskeisimmiksi työllistyvyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi vastaajat arvioivat työkokemuksen, 

esiintymisen työhaastattelussa ja opintojen aikaisen työharjoittelupaikan. Myös suoritetun 

tutkinnon merkitystä korostettiin. Sen sijaan opintomenestyksen merkitys koettiin vähäiseksi. 

Koulutusohjelman parhaiksi puoliksi arvioitiin sen laaja-alaisuus ja monipuolisuus. 

Keskeisimpinä kehitysehdotuksina esiin nousivat talousosaamisen ja käytännönläheisyyden 

lisääminen koulutuksessa. 

 

24. USKONTOSOSIOLOGIA 

Koordinaattori: Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskus (veli-matti.salminen@evl.fi) 

Työryhmäkuvaus: Uskonto ja uskonnollisuus ovat enemmistölle suomalaisista 

yksityiselämään kuuluvia asioita, mutta samalla ne ovat globalisoituneessa yhteiskunnassa 

julkisempia kuin koskaan. Sorrettujen asiaa ajava paavi herättää kiinnostusta laajalti katolisen 

maailman ulkopuolella. Lähi-idän kriiseissä ISIS-organisaation tulkinta islamista taas jättää 

kysymysmerkkejä. Uskontososiologian työryhmässä haetaan analyyttistä ja kriittistä 

tarkastelupintaa uskontoon ja sen ilmenemismuotoihin. 

Työryhmässä pohditaan esimerkiksi uskonnon ja uskonnollisuuden roolia yhteiskunnassa, 

uskonnon yhteisöllisyyden muutoksia ja uskonnollisen tradition eteenpäin siirtymistä. 

Tutkimuksellisesti kiinnostavaa on myös uskonnon limittyminen muun muassa kulttuuriin, 

politiikkaan ja talouteen sekä tähän liittyvä debatti uskonnosta julkisessa tilassa. Uskonnon 

kentällä tai sen reunamilla toimivat uudet liikkeet ja yhteisöt ovat niin ikään tarkastelun 

kohteena. On myös kiinnostavaa selvittää, miten yksilö asettautuu uskonnollisiin 

kollektiiveihin. Työryhmään ovat tervetulleita uskontososiologian laajaan tutkimusalaan 



 
138 

liittyvät alustukset, jotka voivat olla esimerkiksi tutkimuksen esittelyjä, tutkimuksellisia 

avauksia, pohdintoja tai selvityksiä. 

Abstraktit: 

Kanavana toimivien naisten yrittäjyys henkisyyden markkinoilla 
Katriina Hulkkonen, Turun yliopisto (katriina.e.hulkkonen@utu.fi) 

 

Yrittäjyys on taloudellinen, mutta myös kulttuurinen ja sosiaalinen ilmiö. Kanavointia, eli 

tiedon välitystä toisilta todellisuuden tasoilta tekevien naisten yrittäjyys ja toiminta ovat 

vahvasti yhteen kietoutuneita henkisyyteen liittyvien käsitysten kanssa. New age -

henkisyyteen liittyvä yrittäjyys näin haastaa perinteiset käsitykset uskonnosta ja taloudesta 

erillisinä alueina (esim. Fonneland 2012). Siinä sekoittuvat yrittäjien elämäntehtävä, 

uskonnolliset katsomukset ja liiketoiminta. Kanavana toimivien naisten yrittäjyydessä 

keskeistä on heidän suhteensa viestejä lähettäviin entiteetteihin, jotka myös muovaavat 

yrittäjien toimintaa ja heidän ammatti-identiteettiänsä. Lisäksi henkisen alan yrittäjyys on 

vahvasti sukupuolittunutta. Kanavointia tekevien naisten työ voidaan rinnastaa näin myös 

sukupuolisesti eriytyneeseen ja feminiinisesti leimautuneeseen hyvinvointipalvelutyöhön (ks. 

Julkunen 2010).  

 

Tarkastelen esitelmässäni uskonnon ja talouden suhteita henkisen alan kentällä. Käsittelen 

erityisesti sitä, millaista on kanavointia tekevien naisten yrittäjyys Suomessa. Miten 

haastattelemani naiset kertovat heidän työstään? Koska työ mielletään usein 

”yhteiskuntakelpoisuuden” mittariksi, pohdin myös, millaista on henkimaailmayhteyteen 

perustuvan yrittäjyyden toiseus yhteiskunnassamme. Tarkastelen haastateltavieni yrittäjyyttä 

uuden talouden ja työn näkökulmasta. Toimintaa ”uudessa taloudessa” kuvaavat muun 

muassa verkostomaisuus, henkilökohtaisuus ja affektisoituminen. 

 

 

Nuoret herättäjäjuhlilla – kuuluminen ja usko festivaalikontekstissa 
Paula Nissilä, Tampereen yliopisto (Nissila.Paula.K@student.uta.fi) 

 

Uskonnon muutoksia ja niiden vaikutuksia tarkasteltaessa on kiinnostavaa, miten yksilö ja 

yhteisö näkyvät nykyuskonnollisuudessa. Uskonnon individualisoitumisen ja yksityistymisen 

vallitsevien trendien lisäksi globaalit kulttuurivirtaukset uskontoineen "tökkivät" paikallisia 

kulttuureja ja yksilöiden identiteettejä. Tarkastelen tutkimuksessani erästä kollektiivisen 

uskonnollisuuden menestyksekästä traditionaalista ilmentymää, herättäjäjuhlia, ja nuorten 

kokemuksia siitä. Herättäjäjuhlat on kirkon herätysliikkeen, herännäisyyden, keskeinen 

vuosittainen rituaali. Herännäisyys nojaa suuntauksenakin vahvaan yhteisöllisyyteen ja 

keskitien maltillisuuteen. 

 

Tarkastelen herättäjäjuhlia festivaalikontekstina ja uskonnollisen yhteisön hetkellisenä 

sosiaalisen juhlimisen areenana, jossa perinteisistä ja uusista merkityksistä käydään 

neuvotteluja tässä-ja-nyt. Kvalitatiivisen tapaustutkimukseni aineisto koostuu nuorten 

haastatteluista, kertomuksista ja osallistuvasta havainnoinnista juhlilla. 

 

Analyysini pohjalta nuorten kokemuksiin liittyvät merkitykset rakentavat kuvaa nuorista 

omana, erillisenä yhteisönään juhlilla. Uskonnollisuus ilmenee vahvasti kuulumisena nuorten 

yhteisöön ja myös rajantekona suhteessa muuhun juhlaväkeen. Juhlat näyttäytyvät myös 

irtautumisena arjesta ja liminaalisuuden tilana. Uskonnollisuus saa merkityksiä yhteisen 
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toiminnan kautta sekä luovana läsnäolona traditioiden asettamissa kehyksissä. Pohdin 

esityksessäni, miten kollektiivi traditioineen näkyy nuorten kokemuksissa ja niihin liittyvissä 

merkityksissä. Tarkastelen myös alustavan tutkimuksen pohjalta, miten nuoret sanoittavat 

uskoa; miten usko ja siihen liittyvät henkilökohtaiset merkitykset näyttäytyvät suhteessa 

kontekstiin ja jaettuihin kokemuksiin. Avaan näkymiä kysymyksiin: Onko uskonnollisuus 

herättäjäjuhlien nuorille enemmänkin kollektiivista, hetkellistä toimintaa ja ryhmään 

kuulumista?  Mikä merkitys henkilökohtaisella uskolla ja uskon sisällöillä on 

uskonnollisuuden kokemukselle? Voiko hengellisyyden nuorten kohdalla irrottaa 

kollektiivisen toiminnan ja rituaalien kautta syntyvästä kuulumisesta? Tai onko uskon 

sisältöjen henkilökohtainen peilaaminen tai erittely edes välttämätöntä kuulumisen 

kokemukselle? 

 

 

Seksuaalisuus ja terapeuttinen käänne kirkossa 
Teemu Ratinen, Helsingin yliopisto (teemu.ratinen@helsinki.fi) 

 

Terapeuttisella käänteellä tai psykologisoitumisella viitataan yhteiskuntatieteiden piirissä 

1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneeseen kehitykseen, jonka myötä erilaiset psykotieteiden 

tarjoamat käsitteet, ajattelumallit ja itsesuhteen muodot ovat levinneet laajalle länsimaisen 

kulttuurin ja uskonnollisuuden kenttään.  

 

Uskonnon kohdalla terapeuttinen käänne on näkynyt muun muassa uskonnollisen 

kielenkäytön ja Jumalan olemukseen liitettyjen piirteiden muutoksena: julman ja ankaran 

jumalakuvan on 1950-luvulta lähtien korvannut yhä enemmän ajatus armollisesta ja ehdoitta 

hyväksyvästä Jumalasta. Yhtä lailla psykologisoitumiskehitys on vaikuttanut myös 

nykyihmisen tapaan ymmärtää sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmiöitä. Aiemmin kielletyn ja 

sallitun tai normaalin ja epänormaalin kategorioiden kautta hahmotettu seksuaalisuus on 

muuttunut yksilön itseymmärryksen ja minuuden luovuttamattomaksi ytimeksi. Uskonnon ja 

seksuaalisuuden välinen suhde terapeuttisen käänteen yhteydessä on kuitenkin jäänyt vielä 

toistaiseksi tutkimuksellisesti katveeseen. 

 

Esityksessä käsittelen lähemmin syksyllä 2015 aloittamani tutkimuksen ”Seksuaalisuus ja 

sukupuoli psykologisoituvassa kirkossa” teoreettisia lähtökohtia. Tutkimukseni tavoitteena on 

tarkastella yhtäältä sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmiöiden rakentumista psykologisoituvan 

kirkon piirissä sekä toisaalta sitä, millaisia uskonnollisuuden ja seksuaalisuuden 

kokemuksellisia muotoja psykologisoitumiskehityksen myötä on syntynyt. Teoreettisten 

lähtökohtien pohjalta tarkastelen esimerkinomaisesti ja alustavasti Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon sisällä tapahtuneen terapeuttisen käänteen luonnetta sekä sen vaikutuksia 

erityisesti kirkon perhe- ja seksuaalieettiseen opetukseen. 

 

 

Vanhoillislestadiolaisuus ja seksuaalivähemmistöt - kokemuskerrontaa 
Eetu Kejonen, Helsingin yliopisto (eetu.kejonen@abo.fi) 

 

Vanhoillislestadiolaisuus on kannattajamäärällä mitattuna Suomen suurin herätysliike. Sitä 

määrittelevät nykysuomalaisesta valtavirrasta poikkeavat konservatiiviset käytännöt ja 

elämänmallit, jotka ovat kytköksissä liikkeen konservatiiviseen poliittiseen teologiaan. 

Voidaan hyvällä syyllä puhua vastakulttuurista. Tämä vastakulttuurinen eetos näkyy myös 

liikkeen seksuaalimoraalia koskevissa käytännöissä ja opetuksessa. Seksuaalisuuden 

toteuttaminen kuuluu heteroseksuaaliseen avioliittoon ja homoseksuaalisuuteen sekä samaa 
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sukupuolta olevien parien oikeuksiin on suhtauduttu torjuvasti sekä kannanottojen että 

mielipiteiden tasolla.  

 

Postdoc-tutkimuksessani tutkin vanhoillislestadiolaisuuteen eri tavoin kytköksissä olevien, 

seksuaalivähemmistöön itsensä identifioivien henkilöiden kokemuksia oman uskonnollisen ja 

seksuaalisen identiteettinsä välissä elämisestä. Tutkimukseni pohjautuu keräämääni 

omaelämäkerralliseen kirjemateriaaliin, jossa eri-ikäiset, eri puolilla Suomea asuvat ja eri 

tavoin vanhoillislestadiolaiseen liikkeeseen asemoituvat seksuaalivähemmistöihin kuuluvat 

henkilöt kirjoittavat kokemuksistaan. Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ja 

Helsingin yliopistossa toteutettavaa Embodied Religion -tutkimushanketta.  

 

Tutkimukseni avaa ikkunoita Suomessakin paljon ajankohtaista julkista keskustelua 

herättäneeseen herätysliikkeeseen. Erityisen kiinnostavia kysymyksiä ovat 

vanhoillislestadiolaisen tradition eteenpäin siirtyminen, muuttuminen ja kommunikointi. 

Millaisia merkityksiä ja muotoja vanhoillislestadiolainen uskonperinne saa informanttieni 

kokemuskerronnassa? Miten yksilön kokemukset seksuaalisesta identiteetistään ja sen todeksi 

elämisestä neuvottelevat taustaperinteen konservatiivisen eetoksen kanssa? Voidaanko näitä 

prosesseja käsitellä sekularisaation tai uskonnon individualisoitumisen valossa, vai onko 

muita selitysmalleja löydettävissä? Onko selkeä eronteko liikkeestä sateenkaariväkeen 

kuuluvan yksilön luontevin tapa asettautua vanhoillislestadiolaiseen uskonnolliseen 

kollektiiviin? Löytyykö muita tapoja ratkaista identifioituminen varsin selkeärajaisena 

tunnettuna uskonliikkeeseen, sen yhteisöllisyyteen ja traditioon?  

 

Uskonnon ja seksuaalisuuden välillä käydään maassammekin entistä intensiivisempiä 

neuvotteluja. Keräämäni kokemusmateriaali tarjoaa yhden ikkunan näihin ajankohtaisiin 

prosesseihin, joita mm. uuden avioliittolain käsittely on aktualisoinut esimerkiksi Suomen 

evankelis-luterilaisen kirkon osalta. Kysymys seksuaalivähemmistöjen asemasta 

konservatiivisissa uskonyhteisöissä on yksilö- ja yhteisöllisen tason lisäksi kiinnostavaa 

kytkeä myös tämänhetkiseen suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen keskusteluun. 

Miten tällaiset yhteisöt reagoivat moniarvoistuvaan, maallistuvaan ja esim. HLBTQ-

kysymyksissä entistä sallivampaan yhteiskuntaan ja muuttuvaan kirkkoon? Mikä asema 

liikkeiden seksuaalivähemmistöihin identifioituvilla jäsenillä on tällaisessa murroksessa? 

 

 

Uskonto vankiloissa – tutkimus vankien uskonnollisuudesta, 

uskonnonharjoittamisesta ja sielunhoidosta vankiloissa 
Sami Puumala, Itä-Suomen yliopisto / Kirkkohallitus (sami.puumala@evl.fi) 

 

Yli puolet miesvangeista ja kaksi kolmasosaa naisvangeista sanoo olevansa uskonnollisia ja 

haluaa olla yhteydessä omaan uskontokuntaansa vankila-aikana. Oman uskontokuntansa 

toimituksia ja opetuksia pitää tärkeinä vielä useampi, 85–93 prosenttia vangeista. Vangit 

osallistuvat jumalanpalveluksiin paljon aktiivisemmin kuin muu väestö. Puolet naisvangeista 

ja viidennes miesvangeista käy jumalanpalveluksessa kuukausittain, naisista viidennes jopa 

viikoittain. Kaikista naisvangeista noin 70 prosenttia ja miehistä noin 60 prosenttia käy 

kirkossa vankeutensa aikana ainakin joskus. Lähes puolet miesvangeista ja reilu puolet 

naisista osallistuu hengelliseen ryhmätoimintaan vankeutensa aikana. 

 

Puolet kaikista vangeista käy vankeuden aikana sielunhoitokeskustelussa vankilapapin tai -

diakonin kanssa. Sielunhoitokeskusteluissa puhutaan eniten ihmissuhteista, vankeuden 

aiheuttamista ongelmista sekä hengellisistä ja elämänkatsomuksellisista kysymyksistä. Kolme 
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neljäsosaa vangeista pitää vankilasielunhoitoa hyvin tarpeellisena tai välttämättömänä ja 90 

prosenttia vangeista pitää sitä vähintään melko tärkeänä. 

 

Kolmasosa vangeista kokee vankeusaikana muutosta uskonnollisuudessaan, useimmiten 

hengellisyyden tulemista tärkeämmäksi tai muutosta arvoissaan. Kokemuksella muutoksesta 

uskonnollisuudessa näyttää olevan yhteyttä vankien kokemiin ongelmiin sosiaalisissa 

suhteissa, päihteissä ja mielenterveydessä. 

 

Esityksessäni tarkastelen uskontoon ja sielunhoitoon vankiloissa liittyviä kysymyksiä vankien 

kannalta. Empiirisen aineiston muodostaa Kirkkohallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen 

uskonnonharjoittamista vankiloissa koskevassa selvityshankkeessa hankittu kyselyaineisto (n 

= 414) ja haastatteluaineisto (36 vastaajaa). Aineistoa on osittain käytetty selvitysraportissa 

Uskonnonharjoittaminen vankiloissa (Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 28, Kirkko ja 

toiminta. Selvitykset ja mietinnöt. Kirkkohallitus.) Aineiston analyysi ja tulkinta jatkuu Itä-

Suomen yliopistossa tekeillä olevassa väitöstyössäni. 

 

Tässä esityksessä keskityn tutkimusaineistossa vahvasti esiintyviin uskonnollisuuden 

muutoksen kysymyksiin. Muutos ilmenee tarkasteltaessa vankeja suhteessa muuhun 

väestöön. Vähintään yhtä mielenkiintoista on tarkastella muutoksia vankien omaa 

elämänkulkua vasten. Kiinnostavaa on kysyä, mitä nämä muutokset kertovat vangeista ja 

vankiloista. Yhtä kiinnostavaa on kysyä, mitä ne kertovat uskonnosta, 

uskonnonharjoittamisesta ja sielunhoidosta. 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään empirialähtöiseen teorian muodostamiseen. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys rakentuu uskontopsykologiasta, uskontososiologiasta ja 

kriminologiasta. Kiinnostava jäsennysnäkökulma aineistoon avautuu vangin roolin 

tarkastelusta. Vangin roolilla on useita tasoja (psykologinen, sosiaalinen, yhteiskunnallinen, 

ideologinen), joista käsin myös em. muutoksen kysymyksiä voidaan lähestyä. 

 

 

Uskonnon merkitys muslimivangeille 
Torsten Winter, Helsingin yliopisto (torsten.winter@hotmail.com) 

 

Kansainvälistymisen ja maahanmuuton seurauksena ulkomaalaisten vankien osuus kaikista 

Suomen vangeista on selvästi lisääntynyt viimeisen vuosikymmen aikana. Kansainväliset 

sopimukset takaavat kaikille vangeille yhtäläiset oikeudet harjoittaa omaa uskontoaan. Tässä 

esityksessä tarkastelen 37 muslimivangin näkemystä uskonnon merkityksestä ja kysyn kuinka 

hyvin he itse katsovat voivansa harjoittaa uskontoaan. Aineisto kerättiin vuonna 2014 osana 

Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistä projektia, jossa 

selvitettiin uskonnonharjoittamista ja sielunhoitoa vankiloissa.  Satunnaisotantaan 

perustuvaan kyselyyn osallistui seitsemän islamtaustaista miesvankia. Tämän lisäksi kerättiin 

erillinen muslimivankeja koskeva kyselyaineisto. Tähän kuudessa eri vankilassa tehtyyn 

kyselyyn osallistui 30 miesvankia. Tässä erillisessä kyselyssä vastaajat haettiin 

arabiankielisen nimen mukaan tai vankilasielunhoitajien tietojen perusteella.  Aineisto ei ole 

tilastollisesti edustava otos Suomen muslimitaustaisista vangeista.  

 

Kyselyn vastaajille henkilökohtainen uskonnonharjoitus (rukoileminen, Koraanin luku ja 

paasto) oli tärkeää. Monelle uskonto oli tullut merkityksellisemmäksi vankeuden aikana.  

Vastaajien osallistuminen islamin uskon tilaisuuksiin tai ryhmätoimintaan oli kuitenkin 

vähäistä. Kyselyn mukaan vankiloissa ei ollut tarpeeksi mahdollisuuksia osallistua 
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perjantairukouksiin. Imaamin käyntiä toivottiin myös yleisesti. Vangit arvostivat 

Evankelisluterilaisen kirkon vankilapappeja, jotka olivat luoneet mahdollisuuksia muslimeille 

harrastaa omaa uskontoaan. Muslimivangit kokivat vankila-ajan paljon vaikeammaksi kuin 

vangit yleensä. 

 

Vankiloissa palvelut ovat muotoutuneet enemmistöuskonnon tarpeiden mukaan. 

Vähemmistöuskontoihin kuuluvien vankien lisääntyessä heidän palvelujaan on parannettu. 

Tulosten mukaan esiintyy kuitenkin vielä puutteita. Muutosten suunnittelua ja toteutusta 

vaikeuttaa kuitenkin se, ettei vankien uskonnollista taustaa saa tilastoida tietosuojasyiden 

takia. Muslimivankien lukumäärää ei siten tiedetä, eikä kaikilta voida kysyä mielipidettä 

uskontoon liittyvissä asioissa. Uskontoasiat ovat kuitenkin tärkeitä ja palvelujen 

parantaminen voisi lievittää vaikeana pidettyä vankila-aikaa. Ryhmään kuuluminen luo myös 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, mikä voi olla tärkeää vähemmistöasemassa olevalle. 

 

 

Uskonto suomalaisessa mediassa – tapaus Päivi Räsänen 
Meri Toivanen, Helsingin yliopisto (meri.toivanen@helsinki.fi) 

 

Uskonnon asema länsimaisissa yhteiskunnissa on muuttunut rajusti viime vuosikymmeninä. 

Sekä Suomessa että kansainvälisesti uskonnon paikka on yhä useammin mediassa. 

 

Kirkkososiologian pro gradu -tutkimuksessa tarkastelen yhden mediakohun kautta uskontoa 

suomalaisessa lehdistössä. Tutkittava kohu alkoi uskonnollisesta puheesta, jonka 

kristillisdemokraattien tuolloinen puheenjohtaja Päivi Räsänen piti Kansanlähetyspäivillä 

heinäkuussa 2013. Tiedotusvälineet tarttuivat tapahtuman jälkeen virkkeeseen, jossa 

sisäministerinä toiminut Räsänen pohti, onko Raamattu joskus asetettava lain edelle. 

Kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Räsäsen uskontoon perustuvat kannanotot 

saavuttivat laajan mediahuomion. Tapahtumille oli luotu pohja jo lokakuussa 2010, jolloin 

Yle TV2 lähetti niin sanotun Homoilta-ohjelman. 

 

Tutkimuksessa analysoidaan laajan media-aineiston pohjalta, miten Räsäsen 

Kansanlähetyspäivillä pitämää puhetta kommentoivat poliitikot, kirkon edustajat, kansalaiset 

ja media itse. Mediassa käyty keskustelu piirtää kuvan uskonnon, politiikan ja median 

välisistä valta-asetelmista 2010-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa. Aineistossa poliitikot 

määrittelevät uskonnon paikan, mutta lopullinen valta on medialla, joka tarjoaa julkisen tilan 

niin politiikalle kuin uskonnollekin. 

 

Puheesta virinneessä mediakeskustelussa voidaan nähdä piirteitä myös niin sanotusta 

moraalipaniikista. Yhteiskuntatieteissä käytetyn moraalipaniikin käsitteen on määritelty 

sisältävän viisi kriteeriä, joilla yhteiskunta reagoi sitä kohtaavaan yhteiseen uhkaan. Nämä 

kriteerit ovat nähtävissä siinä, miten yhteiskunnan eri osapuolet suhtautuivat 

konservatiiviseen kristilliseen puheeseen. Moraalipaniikin piirteet paljastavat, että 

keskustelulle uskonnon paikasta on tilausta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimus osoittaa, 

että samalla, kun yhteiskunta sanoutuu irti yhteisestä moraalista, se etsii yhteistä pyhää 

suvaitsevaisuudesta. 
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Voiko Eurooppa islamisoitua? 
Tapio Lampinen (tapio.lampinen@helsinki.fi) 

 

Esitykseni perustuu Peter Bergerin ja Grace Davien ajatukseen Euroopasta poikkeuksena. 

Globaalissa maailmassa uskonto ei olekaan uudenaikaistumisen myötä katoamassa niin kuin 

sekularisaatioteoriassa oletettiin. Sen merkitys näyttää monella alueella olevan jopa 

vahvistumassa. Sen sijaan Eurooppa sekularisoituu edelleen. 

 

Vuonna 1979 Johan Galtung ennusti, että eurooppalaiset tulevat kääntymään islamiin mm. 

siksi, että Allahissa ei ole antropomormisia piirteitä. Näin ei laajassa mitassa ole käynyt. 

 

Nyt Euroopassa on liikkeitä ja puolueita, jotka pelkäävät, että Eurooppa islamisoituu tai 

islamisoidaan mm. suuremmalla syntyvyydellä. Tämä ei tunnu todennäköiseltä. 

 

Asetan kysymyksen: jos sekularisaatio ja sekulaarin tavoittelu luo Eurooppaan uskonnollisen 

tyhjiön, voiko islam täyttää sen? 

 

 

Messu byrokraattis-rationaalisena toimivalta-alueena, ehdotus 

tutkimusaiheeksi 
Tapio Lampinen (tapio.lampinen@helsinki.fi) 

 

Karl Marx, Michel Foucault ja Bryan Turner ovat käsitelleet sitä, miten modernisaation 

aikana ihmisen ruumis ensin ja sitten mielikin on saatettu kurinalaiseksi. Elämä jakaantuu 

Max Weberin mukaisiin toimivalta-alueisiin, joita varten on kehitetty eri valtatekniikoita, 

joilla voidaan samanaikaisesti hallita ruumista, ruumiillista ilmaisua, asenteita, tunteita ja 

emotionaalista ilmaisua. 

 

Olisiko niin, että kuluttaja-orientoituneet ihmiset lähestyvät messua yhtenä toimivalta-

alueena. He kokevat olonsa siellä epämiellyttäväksi, kun eivät tiedä millaisia ruumiin ja 

mielen hallinnan sääntöjä siellä noudatetaan. Tämä johtaa myös siihen, ettei osallistuta 

ollenkaan. 

 

Kysymykseni on, voisiko alussa esitellyn teoriakehikon varaan rakentaa tutkimuksen? 

 

 

Uskonnollisuus ja kansalaistoiminta – yhtenevät ja erilliset elämänalueet 

Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskus (veli-matti.salminen@evl.fi) 

 

Uskonto on nähty kansalaisyhteiskunnan yhtenä rakennusaineena jo Tocquevillen 1800-luvun 

demokratiatutkimuksista lähtien. Koska uskonnollisuuteen on tutkimuksissa havaittu 

korreloivan solidaarisuuden, altruismin tai yhteisvastuullisuuden kaltaisten 

asennekokonaisuuksien kanssa, on ensimmäinen johtopäätös yleensä se, että uskonnolliset ja 

uskontoa aktiivisesti harjoittavat ihmiset ovat myös aktiivisia kansalaistoimijoita. Esimerkiksi 

Purdam ja Storm (2013) osoittivat European Values Survey –aineiston perusteella selkeän 

yhteyden auttamishalukkuuden ja uskonnollisuuden välillä. Kuitenkaan yhteys ei ollut yhtä 

mutkaton, kun mitattiin muiden kuin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden auttamista. 
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Tarkempi tutkimus osoittaa, että uskonnollisten yhteisöjen toimintaan osallistuvat ovat 

pelkästään uskontokuntiin kuuluvia aktiivisempia vapaaehtoistoimijoita, mutta toiminta 

saattaa joissakin tapauksissa keskittyä vain omaan yhteisöön eikä laajempaan ympäristöön 

(de Hart & Dekker 2013). Tällöin herää kysymys, onko vapaaehtoisuuden motivaatio 

niinkään uskonnollisuudessa vai yleisemmin osallistumisvalmiudessa. Uskonnollisuus olisi 

silloin yksi mekanismi, joka lisää kansalaisaktiivisuutta, mutta sekä uskonnollista että muuta 

osallistumista selittävät muut tekijät. Voi olla myös niin, että uskonnollisesti aktiiviset eivät 

osallistu muuhun kansalaistoimintaan, tai että uskonnottomat ovat kansalaisaktiiveja. Kaikki 

vaihtoehdot ovat mahdollisia, joskaan eivät yhtä todennäköisiä. Ovatko siis uskonnollisuus ja 

kansalaisaktiivisuus myös toisistaan erillisiä ominaisuuksia, vaikka niillä ilmeinen 

leikkauspinta onkin? 

 

Esityksessäni analysoin uskonnollisuuden vaikutusta kansalaistoimintaan osallistumiseen. 

Empiirinen tarkastelu pohjautuu Kirkon tutkimuskeskuksen Gallup Ecclesiastica 2015 -

kyselytutkimukseen (N=4190), jossa on selvitetty paitsi suomalaisten uskonnollisuutta, 

arvoja ja suhdetta kirkkoon myös yhdistysjäsenyyksiä, vapaaehtoistoimintaan osallistumista 

sekä motivaatiota hyväntekeväisyyteen ja auttamistyöhön. Tutkin uskonnollisuuden ja 

erilaisten elämänarvojen vaikutusta yhdistystoimintaan ja vapaaehtoisosallistumiseen, kun 

demografisten taustatekijöiden vaikutus on huomioitu. Onko uskonnollisuudella itsenäistä 

selitysvoimaa vapaaehtoistoimintaan? Mikä on muiden, uskonnollisuudesta riippumattomien 

universalististen tai solidaaristen asenteiden merkitys tässä kokonaisuudessa? 

 

25. MIELIKUVITUKSELLINEN HYBRIDISYYS 
 

Koordinaattorit: Päivi Husman, Työterveyslaitos (paivi.husman@ttl.fi) & Jan-Erik 

Johanson, Tampereen yliopisto (jan-erik.johanson@uta.fi) 

Työryhmäkuvaus: Työryhmässä tarkastellaan keskustelussa ja useilla tieteen aloilla viime 

vuosina ponnella noussutta hybridisyyden ilmiökenttää. Onko kyseessä tuore oivallus ja löytö 

vai vanhoja villoja uusissa vaatteissa? Hybridisyyden voi mieltää ja määrittää monella eri 

tavalla ja useista viitekehyksistä käsin. Yksi lähestymistapa on käsitteellistää se kahden tai 

useamman, aiemmin toisistaan erillisenä ilmentyneen tai pidetyn uudenlaisena 

yhteenliittymänä tai kohtaamisena. Hybridisyys on myös jatkuvaa rajapinnoilla majailemista, 

rajapintaliikettä, rajojen hajottamista ja niiden rekonstruoimista. Sen voi nähdä eräänlaisena 

sekamuotojen sulaumana, tilana tai metaforana. Mitä kaikkea hybridisyys voi olla? Mitä 

ilmenemismuotoja se saa tarkasteluna vaikkapa yksilöiden kokemusten, toiminnan, 

sosiaalisten rakenteiden ja prosessien kautta? 

Toivotamme työryhmään tervetulleeksi hybridisyyttä sosiologisen mielikuvituksen rajoja 

koetellen, venyttäen ja uudelleen muotoillen hahmottelevat puheenvuorot ja esitykset. 

Kiinnostavia kehystyksiä ovat muiden muassa digitaalisuus, uudenlainen arvonluonti, 

vuorovaikutus, verkostot ja strategisuus. Niin tutkimuksellinen kuin kehittämislähtöinen 

tulokulma (teoreettinen, empiirinen, laadullinen, määrällinen ja kaikkien näiden sekamuodot) 

sekä keskustelunavaukset että arviointi-, mittari- ja metodologinen jäsentämistapa sopivat 

työryhmään. Tarkastelu voi olla esimerkiksi yhteiskunnan, järjestelmien, organisaatioiden tai 

yksilön näkökulmasta lähtevää. Tai jotain ihan muuta. 
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Abstraktit: 

Näkökulmia hybridisyyteen 
Päivi Husman, Työterveyslaitos (paivi.husman@ttl.fi) 

 

Hybridisyyttä voi lähestyä monesta eri kulmasta. Tuoreen aiheen kehystämiseen on useita 

toisistaan poikkeavia ja toisiaan täydentäviä hedelmällisiä mahdollisuuksia. Näin siinäkin 

tapauksessa, vaikka kyseessä olisi enemmänkin vanhoja villoja uusissa vaatteissa kuin aidosti 

uusi, käänteen tekevä löytö. Hybridiä ja hybridisyyttä lähestytään tässä esityksessä 

seuraavista näkökulmista: 

 

 olemassaolon muoto (entiteetti) 

 tila (space) 

 paikka (positio) 

 taso 

 toiminta (funktio) 

 rakenne (struktuuri) 

 varjo 

 metafora  

 hallinta 

 

Edellä mainitut pohdinnan alla olevat tulokulmat eivät ole yhteismitallisia vaan hybridisyys-

ilmiön haromista ja tartuntapintojen hakemista eri suunnista käsin.  

 

Tavoitteena on virittää työryhmän aiheeseen. Ja samalla herättää ryhmään osallistujia 

laajentamaan omia viitekehyksiään miettimällä hybridisyyttä sosiologisen mielikuvituksen 

rajoja koetellen, venyttäen ja uudelleen muotoillen sekä ennen kaikkea astumaan oman 

mukavuusalueen laitamille ja sen rajojen yli.  

 

 

Hybridien muotoja 
Jan-Erik Johanson, Tampereen yliopisto (jan-erik.johanson@uta.fi) 

 

Tässä esityksessä tutkitaan sitä, millaisia organisoitumisen muotoja lisääntynyt taloudellinen 

ja sosiaalinen sääntely tuottaa. Selvä kahtiajako julkisten viranomaisten ja yksityisten 

yritysten välillä on murentunut. Tällaisia hybrideitä voidaan tarkastella itsenäisinä olioina 

entiteetteinä, joiden organisoitumisen piirteet eivät palaa julkisen viraston tai yksityisen 

yrityksen toiminnallisiin piirteisiin. Ne voivat olla nyrjähtäneistä institutionaalisista 

logiikoista ja ne ovat entistä enemmän uppoutuneet sosiaalisiin verkostoihin. 

 

 

Hybridinen institutionalismi ja verkostomainen hallintaparadigma 

hyvinvoinnin edistämisen taustalla 
Patrik Nordin, Tampereen yliopisto (patrik.nordin@uta.fi) 

 

Hyvinvoinnin edistäminen on laajentunut viime aikoina kattamaan kaiken yhteiskunnassa 

tapahtuvan toiminnan ja samalla pyrkimyksenä on ollut osallistuttaa yhä laajenevassa määrin 

eri tahoja julkishallinosta yrityksiin, järjestöihin ja kansalaisiin sen toteuttamiseen. Suomessa 

hyvinvointi sai entistä suuremman roolin uudessa, vuonna 2010 voimaan astuneessa 
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terveydenhuoltolaissa painottamalla kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävien päätösten ja 

ratkaisujen vaikutuksia väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tämän uuden 

ajattelutavan taustalla oli WHO:n European Centre on Health Policyn 2006 lanseeraama 

”Health in all Policies” –asiakirja, joka on myös Euroopan komission käyttöönottama.  

 

Toteuttaakseen onnistuneesti laajaa hyvinvoinnin edistämisen toimintaa kuntien on 

strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja 

käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita. Koska 

kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävässä työssä tulevat lähitulevaisuudessa 

korostumaan etenevässä määrin ylihallinnolliset, verkostoituneet toimintamuodot ja 

paikallisen tason julkisyksityinen yhteistyö, on tärkeää, että hyvinvointijohtamisen välineet 

ovat myös yhteisiä ja paikallisella tasolla jaettuja.   

 

Tässä esityksessä käsitellään näitä julkisyksityisiä hyvinvoinnin edistämisen muotoja 

valikoiduissa Suomen kunnissa (n=11) hybridisen institutionalismin kautta, keskittyen 

hallintaparadigman (governance paradigm) muutokseen tämän seurauksena. Tarkoituksena 

on osoittaa verkostoanalyysiin tukeutuen, kuinka hyvinvoinnin edistämisen eri 

verkostoituneet institutionaaliset muodot ovat toteutuneet ja tarkastella, minkälaisia muotoja 

julkisyksityinen toiminta on saavuttanut sekä mitä sen avulla on saatu aikaan.    

 

 

Janus-kasvoinen tutkija tiedonintressien ja rahoituksen ristipaineessa 
Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy (petri.uusikyla@frisky.fi)  

 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen rahoituksen ja vaikuttavuusodotusten muutokset ovat 

asettaneet tiedeyhteisöt ja yksittäiset tutkijat ambivalentin valinnan eteen: kuinka harjoittaa 

samaan aikaan pitkäkestoista, tieteellistä teorianmuodotusta eteenpäin vievää perustutkimusta 

ja tuottaa käytännön tietotarpeisiin näyttöperusteista tutkimustietoa. Kysymys liittyy niin 

tutkimusaiheiden valintaan, tutkimuksen ajalliseen viitekehykseen kuin tiedonmuodosta 

ohjaaviin tutkimuksen tiedonintresseihin. Käsitteellisesti työpaperissa esitetty tarkastelu 

kytkeytyy tutkimuksen hybridisaatioon juuri edellä mainittujen samanaikaisten prosessien 

kautta.  

 

Tutkimusaineistoina käytetään yhteiskuntatieteellisten tiedekuntien sekä yhteiskunnallista 

tutkimusta tekevien tutkimuslaitosten strategia- ja ohjelma-asiakirjoja sekä vuonna 2014 

korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille osana VNK TEAS -hanketta (EU-vaikutusten arviointi) 

lähetetyn kyselytutkimuksen aineistoa. Tulkintaa täydennetään tarkastelemalla suomalaisten 

korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten menestymistä vuosien 2014-2015 Horisontti 2020 -

rahoitushauissa.   

 

 

Taide peruspalveluissa: näkökulmia hybridiammattilaisuuteen 
Heli Ansio (heli.ansio@ttl.fi), Pia Houni, Sara Lindström & Piia Seppälä; Työterveyslaitos  

 

Puheenvuoromme liittyy Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Tasa-

arvoinen yhteiskunta -ohjelmasta rahoitettuun ArtsEqual-hankkeeseen 

(hankenumero 293199/2015), joka tarkastelee taidetta julkisena palveluna. Taide on totuttu 

sijoittamaan sille varattuihin paikkoihin, kuten taidelaitoksiin. Entä jos taide ymmärrettäisiin 

osaksi julkisia palveluita ja olisi siten kaikkien saatavilla? Taiteilijat toimivat uusissa 
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toimintaympäristöissä, kun he toteuttavat taidehankkeita yhteiskunnan eri sektoreilla 

työyhteisöistä terveydenhuoltoyksikköihin tai kouluihin. Uudet työkentät ja muuttuvat 

osaamissisällöt haastavat taiteilijoiden ammattitaitoa ja identiteettiä. Kun taidetta viedään 

peruspalveluihin tai taiteesta tehdään peruspalvelu, tarvitaan moniammatillista yhteistyötä: 

taiteilijoiden on toimittava yhteistyössä kunnan virkamiesten, opettajien ja 

kouluhenkilökunnan, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden jne. kanssa. Toisaalta taiteilijat 

itse ovat usein jo lähtökohtaisesti monen ammatin osaajia ja tekijöitä.  

 

Tutkimuksissa tavataan jakaa taiteilijoiden tekemät työt kolmeen luokkaan: taiteelliseen 

työhön, taiteeseen liittyvään työhön ja taiteeseen liittymättömään työhön. Töiden luokittelu 

on kuitenkin ongelmallista taiteilijoiden todellisten elämäntilanteiden ja hahmotusten 

kannalta. Jotkut taiteilijat jakavat jyrkästi – ja arvoväritteisesti – tekemänsä työt taiteelliseen 

työhön ja (puoli)pakolla tehtäviin taiteen liitännäistöihin tai kokonaan muihin töihin. Toiset 

taas eivät halua tehdä näitä rajanvetoja lainkaan, vaan kokevat, että ”varsinaiset” taiteelliset 

työt ja muut työt ovat kaikki osa heidän taiteilijuuttaan. Viimemainittu joukko vertautuu Hans 

Abbingin (2002) näkemykseen hybriditaiteilijuudesta. Hybriditaiteilijat yhdistävät taiteeseen 

liittyviä ja siihen liittymättömiä taitoja erilaisissa töissä. Abbing näkee, että heidän 

joustavuutensa on enemmän kuin selviytymisstrategia – ammattien yhtäaikaisuus ja 

päällekkäisyys on tietoinen, mieleinen valinta. Vuonna 2002 Abbing arvioi, että tällaisia 

taiteilijoita on vähän, mutta määrä saattaa olla kasvussa. Samantapaiseen 

monipuolistumisskenaarioon on viitattu muissakin, sekä kotimaisissa että kansainvälisissä, 

tutkimuksissa. Van Winkel, Gielen & Zwaan konstruoivat tutkimuksessaan De hybride 

kunstenaar (2012) hybriditaiteilijan, jonka hybridisyys liittyy ennen kaikkea taiteen 

tekemisen kenttiin ja käytäntöihin: joustavaan liikkumiseen autonomisen, soveltavan, 

sosiaalisesti sitoutuneen (yhteisötaiteellisen) ja kaupallisen taidetyöskentelyn välillä. 

Puheenvuoromme on luonteeltaan alustavaa kysymyksenasettelua siitä, millaiseen 

taiteilijuuteen taiteen tekemisen kenttien monipuolistuminen ja hybridisoituminen kutsuu ja 

johdattaa. 

 

 

Työterveyshoitajien työnkuvan muutos ja hybridiammattilaisuus - Työn 

muuttuvien sisältöjen yhteensovittamista organisaation muutosprosessissa 
Inka Koskela, Työterveyslaitos (inka.koskela@ttl.fi); Katriina Tapanila, Tampereen yliopisto 

& Lea Henriksson  

 

Ammatit ja ammatillisuus ovat jatkuvan syntymisen, muokkaantumisen, uudistumisen ja 

häviämisen kehällä. Työmarkkinoilla, yhteiskunnassa, koulutusjärjestelmissä, 

palvelurakenteissa, työn organisoinnissa, työn jaossa ja teknologioissa tapahtuvien muutosten 

myötä käsitykset siitä, mitä on olla (ja toimia kuten) ammattilainen lavenevat, levenevät, 

kapenevat, rajautuvat ja suuntautuvat uudelleen. Puhutaan hybridiammateista, hybridiurista 

tai hybridipätevyyksistä.  

 

Työterveyshuolto edustaa toimintaympäristöä, jossa muutokset työterveyshuollon 

rakenteissa, rahoituksessa, palvelujen tuottamisessa ja niiden sääntelyssä määrittävät 

uudelleen työnjakoja ja ammatillisuutta. Markkinoituvan palvelutuotannon konseptit 

haastavat työterveyshoitajien osaamista ja muokkaavat yhteistyön käytäntöjä, verkostoja ja 

suhteita. Esityksessä tarkastellaan, miten työterveyshoitajat työssään järjestävät, tekevät 

ymmärrettäväksi ja yhteen sopivaksi työn muuttuvia sisältöjä työterveyshuolto-

organisaation kehittämiskontekstissa.  
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Tutkimme työterveyshoitajan työkuvan muutosta, muutoksiin liittyviä jännitteitä ja 

jännitteiden sulauttamista ammatillisen selontekovelvollisuus -käsitteen avulla. Tutkimus 

edustaa laadullista tapaustutkimusta ennen-jälkeen -asetelmassa. Aineisto koostuu 

työterveyshoitajien teemahaastattelusta (ennen n=10, jälkeen n=8). Esityksessä tarkastellaan, 

miten ammatillisten selontekovelvollisuuksien sisällöt muuttuivat organisaation 

seurantajakson aikana ja miten työterveyshoitajat yhteensovittivat muuttuvia ammatillisia 

selontekovelvoitteitaan. 

 

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että työterveyshoitajien työtä jäsentää neljä laadullisesti 

erilaista ammatillista selontekovelvollisuutta: 1) julkinen, 2) ammattikunnan sisäinen, 3) 

managerialistinen ja 4) relationaalinen. Kahdeksan kuukauden seurantajakson aikana näissä 

ulottuvuuksissa tapahtui laadullinen muutos. Ammattikunnan sisäinen, managerialistinen ja 

relationaalinen selontekovelvollisuus lavenivat sisällöllisesti, kun taas julkinen 

selontekovelvollisuus säilyi sisällöllisesti ennallaan.  

 

 

Hybridiys eläkejärjestelmissä 
Ville-Pekka Sorsa, Hanken Svenska handelshögskolan (ville-pekka.sorsa@hanken.fi) 

 

Hybridiys voidaan ymmärtää kahden tai useamman vakiintuneen institutionaalisen logiikan 

samanaikaisena esiintymänä. Eurooppalaiset eläkejärjestelmät tarjoavat lukuisia esimerkkejä 

hybridydestä. Esitelmän tarkoituksena on pohtia, millä eri tavoilla hybridiys ilmenee 

eläkepolitiikassa, miten ja miksi hybridiys on omaksuttu sekä millaisia haasteita hybridiyteen 

liittyy. Esityksessä tarkastellaan hybridiyttä eläkeregiimeissä (erilaisten eläkejärjestelmien 

olemassaolo), eläkejärjestelmien organisointi- ja hallintatavoissa, eläkkeen määrittymisessä 

sekä eläkkeiden rahoitusmekanismeissa. Esityksessä nostetaan useita näitä koskevia 

empiirisiä esimerkkejä eurooppalaisista eläkejärjestelmistä.  

 

 

Hiljaisuuden hybridisyys 
Noora Vikman, Itä-Suomen yliopisto (noora.vikman@uef.fi) 

 

Äänimaisematutkimuksen kentällä hiljaisuuden tutkiminen on ollut marginaalinen alue.  

Oman tutkimusalansa piirissä hiljaisuus fyysisenä ilmiönä paikantuu ääripäähän, kuulokyvyn 

rajoille.  

 

Kulttuurintutkijana kiinnostuin aluksi hiljaisuudesta juuri marginaaliin "syrjäytyneenä" tilana,  

joka ei kuulu elämän vilinään ja värikkyyteen. Se ei välttämättä tarjoa herkullisen runsasta 

aineistoa kuvailtavaksi ja voi kuulostaa siksi niukalta ja epäkiinnostavalta. Itse halusin 

kallistaa korvani paitsi kohti hiljaisia suvantoja, jossa hienot, sävykkäät korvinkuultavat 

hiljaisuudet piilevät myös kysymyksille ja vastauksille siitä, miksi milloinkin ihmiset 

kaipaavat hiljaisuutta - tai yhtä lailla vierastavat tai jopa pelkäävät sitä. Joka tapauksessa 

ihmettelin hiljaisuutta jonkinlaisena "kulttuurisena taukona", positiivisena tilana, jonne 

saattoi vetäytyä hetkeksi tyhjentymään kaiken vuorovaikutuksen ulottumattomiin tai 

nimenomaan löytämään sisäisen ja ulkoisen hiljaisuuden kohtaamispaikkoja.     

 

Edellisestä ilmenee, miten hiljaisuuden abstraktit ulottuvuudet muodostavat helposti erilaisia 

sosiaalisesta toiminnasta viestivien merkitysten sekamelskaisia kenttiä.  Hiljaisuuden 

monisärmäisyys on osoittautunut käteväksi työkaluksi, ajattelun ja ajatteluttamisen 

välineeksi. Epämääräisyytensä vuoksi sen voi olettaa sekoittavan odottamattomia elementtejä 
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keskenään ja saattaa ilmiöiden määrittelijät hedelmällisen hämmennyksen tilaan. 

Tutkimuskentälle tuotetut hiljaisuuden tilat pikemminkin luovat kuin estävät odottamattomia 

yhteismitattomien ilmiöiden tai elementtien kohtaamisia. Samanlaisena metodologisena 

tutkimusvälineenä on aiemmin toiminut näennäisesti kapeaan tulokulmaan rajoittava ääni, ja 

sen aistimiseen tarvittava väline kuulo. Kuuntelu on tarjonnut välineen lähestyä ihmisen 

ympäristösuhteita omanlaisestaan "kuulokulmasta".  Etnografisen tutkimuksen ja 

mielikuvituksen parissa olen kokenut onnistumisen tunteita varsinkin silloin, kun myös 

tutkimuskohteena olevat ihmiset ovat löytäneet itsensä hybridiseltä alueelta ja kokeneet 

positiivisia oivalluksia omasta elämänpiiristään.  

 

Sittemmin humanistisen tiedon tuottamisen ja tutkimustulosten hyödynnettävyyden vaatimus 

tarjosi mahdollisuuden kulkeutua uusille merkilliselle ja mielenkiintoisille hybridisille 

alueille. Suunnittelin ja toteutin kolmevuotisen kehityshankkeen, jonka tavoitteena oli 

ymmärtää hiljaisuutta resurssina suhteellisen hiljaisilla alueilla tarjotuissa 

matkailupalveluissa Pohjois-Karjalassa. Ilmiön lisääntyvän ymmärtämisen avulla oli edelleen 

tarkoitus kehittää yrittäjien matkailuosaamista.  Hiljaisuus oli jo varovasti valjastettu 

matkailumarkkinoinnin valttikortiksi ja tarjosi mahdollisuuden tarkastella, miten tämä 

hyödyntämisen haaste otettiin vastaan matkailun arkeen kuuluvissa käytännöissä.  Kentällä 

arvomaailmat törmäilivät ja ilmeisesti myös kohtasivat onnistuneesti.  

 

Esityksessäni kerron esimerkkejä, minkälaisia kohtaamisia olen kokenut hiljaisuuden ja sen 

hybridisyyden seurassa. Mitä tapahtuu, kun totutusti hiljainen, arkinen ja itsestään selvä 

kulkeutuu huomion keskipisteeseen?  

 

26. KESTÄVÄN KEHITYKSEN KULTTUURISET JA SOSIAALISET 

ULOTTUVUUDET 

Koordinaattorit: Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto (kaisu.kumpulainen@jyu.fi) ja 

Mari Kivitalo, Jyväskylän yliopisto (mari.kivitalo@jyu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Kestävä kehitys rakentuu neljästä eri ulottuvuudesta: ekologisesta, 

taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta. Keskusteluissa ihmisten ja ympäristön 

hyvinvoinnin tulevaisuudesta korostuvat usein ekologiset ja taloudelliset tavoitteet ja mittarit. 

Silloin kun puhutaan kulttuurisesta tai sosiaalisesta kestävyydestä, jää usein epäselväksi mitä 

käsitteillä tarkoitetaan. Tämän työryhmän tarkoituksena on tarjota erilaisia näkökulmia ja 

lähestymistapoja kestävän kehityksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. 

Unesco on nostanut kulttuurisesti kestävän kehityksen yhteiskunnalliseen keskusteluun 

erityisesti kulttuuriperinnön ja monikulttuurisuuden näkökulmista, ja myös tiedemaailma on 

määritellyt tätä haastavaa käsitettä. Kulttuuri voidaan nähdä yhtenä kestävän kehityksen 

pilarina kolmen muun rinnalla, osana sosiaalista ulottuvuutta tai kestävää elämäntapaa 

ohjaavana periaatteena, arvoina ja käytäntöinä. Sosiaalisella kestävyydellä viitataan yleensä 

ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon, kuten oikeuteen työhön ja omaan kulttuuriin. Etenkin 

kulttuurin laajassa merkityksessä kulttuurista kestävyyttä ja sosiaalista kestävyyttä onkin 

usein vaikea erottaa toisistaan. Kansainvälisessä keskustelussa puhutaan myös eettisesti 

kestävästä kehityksestä ja kestävistä yhteisöistä. Kulttuurista, sosiaalista, eettistä ja 

yhteisöllistä kestävää kehitystä yhdistää se, että niissä on kaikissa kyse kestävän kehityksen 

inhimillisestä ulottuvuudesta. 



 
150 

Abstraktit: 

Tavoitteena hyvinvointi, toimihenkilöiden arvot ja asenteet talouskasvun 

puristuksessa 

Petri Palmu, Ammattiliitto Pro ja Paula Saikkonen, THL (paula.saikkonen@thl.fi) 

 

Päivän politiikassa toistetaan jatkuvasti, että talouskasvua tarvitaan turvaamaan ns. 

hyvinvointiyhteiskunta. Varsin vähän keskustellaan siitä, onko talouskasvu aina hyväksi ja 

mitä hyvinvointiyhteiskunnalla tai -valtiolla oikeastaan tarkoitetaan. Useimmiten ekologiset 

reunaehdot tyystin unohdetaan, kun vaaditaan jatkuvaa talouskasvua. Lähdemme ajatuksesta, 

että pitkällä aikavälillä ihmisten hyvinvointi on mahdollista vain, jos resurssien rajallisuus 

otetaan vakavasti. Toisin sanoen talouskasvu, joka ei huomioi maapallon ekologisia rajoja on 

kestämätöntä.  

 

Artikkelikäsikirjoitukseen pohjautuvassa esityksessä kysymme, minkälaisia edellytyksiä 

kestävään kasvuun nojaavalle hyvinvoinnille Suomessa on. Tutkimme toimihenkilöiden 

käsityksiä ja asenteita sekä talouskasvusta että hyvinvoinnista. Tutkimuksen aineisto koostuu 

Ammattiliitto Pron kyselyistä, joista on poimittu talouskasvua ja hyvinvointia käsitteleviä 

vastauksia. Ammattiliiton jäsenkuntaa voidaan pitää kohtuullisen kattavana otoksena 

suomalaisesta keskiluokasta. Aineiston analyysi perustuu pääosin suorien jakaumien 

tarkasteluun, faktorianalyysiin ja regressioanalyysiin.  

 

Tulokset kertovat siitä, että toimihenkilöiden asenteista on vaikea löytää kannatusta 

talouskasvun ihannoimiselle. Esimerkiksi pelkästään yritysten voitontavoittelun maksimointi 

ei saa vastauksissa tukea. Halukkuutta vähäisempään kulutukseen, elämäntavan 

yksinkertaistamiseen ja vapaa-ajan kasvattamiseen sen sijaan löytyisi. Asenteiden tasolla 

valmiutta nykyistä ekologisempaan elämäntapaan näyttäisi olevan. Analysoimme niitä 

tekijöitä, jotka selittävät tilastollista vaihtelua keskiluokkaisen toimihenkilökunnan suhteissa 

talouskasvuun. Lopuksi tuloksien valossa pohdimme sitä, miten kestävää hyvinvointia ja 

taloutta voisi rakentaa.  

 

 

Sosiaalinen toimintakyky hyvinvoinnin ehtona? 
Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto (sirpa.kannasoja@jyu.fi) 

  

Kestävän kehityksen päätavoitteena voidaan pitää hyvinvoinnin turvaamista eri muodoissaan. 

Globaaliin, yhteiskunnalliseen kuin paikalliseenkin kestävään kehitykseen tarvitaan 

tasapainoa kulttuurin, talouden, ympäristön ja sosiaalisten suhteiden välillä. Talouskasvua on 

pidetty hyvinvoinnin edellytyksenä ja sillä on etunsa, mutta nykyisen talouskasvun vaateen ja 

toteutuksen ongelmat näkyvät joskus myös käänteisesti ihmisten hyvinvoinnissa: 

toimenpiteet, jotka on tarkoitettu hyvinvoinnin kasvattamiseen, keskittyvät pikemminkin 

yhteiskunnan tavara- ja palvelutuotannon laajuuden kasvattamiseen (kuten BKT), eikä 

kansalaisten perustarpeisiin. Tällaiset toimenpiteet usein aiheuttavat paitsi ekologista 

kestämättömyyttä myös muun muassa taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta. Seuraukset, 

erilaiset hyvinvoinnin vajeet, kuten köyhyys, työttömyys, terveys-, osallisuus- ja 

toimintakykyvajeet näkyvät erityisesti huono-osaisimpien keskuudessa. 

  

Panostamalla kansalaisten perushyvinvointiin mahdollistetaan samalla kulttuurinen, 

taloudellinen ja ekologinen kestävyys. Hyvinvointia ei voida rakentaa elitistisistä 
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lähtökohdista, vaan päätöksentekoon tarvitaan tietoa kaikista ja kaikilta yhteiskunnan 

jäseniltä. Päätöksentekoon tuleekin rakentaa osallisuutta ja demokratiaa vahvistavia 

toimintamuotoja. Näitä toimintamuotoja tulee rakentaa erityisesti sinne, missä hyvinvoinnin 

vajeet näkyvät voimakkaimmin ja missä osallistuminen ja siihen liittyvät mahdollisuudet ovat 

vähäisimpiä, esimerkiksi sosiaalityön asiakaskunnan keskuudessa. Siellä, missä hyvinvoinnin 

vajeet ovat suurimpia, on myös muutospotentiaalia: he kohtaavat hyvinvoinnin vajeet 

jokapäiväisessä arjessaan ja siten voivat tuottaa arvokasta tietoa kansalaisten tarpeista, 

toiminnan esteistä ja hyvinvoinnin tuottamisen ehdoista sekä muutostarpeista. 

  

Ennen kuin erilaiset tahot voivat kuulla kansalaisia tai edistää ja ylläpitää hyvinvointia, tulisi 

pohtia sitä, mitä hyvinvoinnilla ymmärretään. Tässä esityksessä tarkastelen hyvinvointia ja 

sen edistämistä sosiaalihuollon tavoitteena sosiaalisen toimintakyvyn käsitteen kautta. Siinä 

konkretisoituu sosiaalisen kehityksen keskeinen elementti: ihmisten halu ja tarve vaikuttaa 

tulevaisuuteensa suhteessa ympäristöön ja yhdessä muiden ihmisten kanssa. 

 

 

Interdisciplinary Future Earth, ARGIL and Latent Global Sustainable 

Development  
Sirén Hanna, Helsingin yliopisto (hanna.siren@gmail.com) 

  

The presentation is based on my ongoing Master’s thesis on the first Finnish Future Earth 

Townhall Meeting organized in Helsinki in spring 2015. The presentation proposes to 

complement the traditional Parsonian AGIL with the interdisciplinary global change research 

network Future Earth’s three strategic targets. This move aims to improve and update AGIL, 

traditionally criticized for “society-oriented sociologism” (Kaufmann 2012), into a more 

transnational and environmentally aware pattern.  

 

In the newly proposed ARGIL, first Adaptation and Resources are separated to highlight a 

difference between resource use and other ways of adaptation. Second, adding Future Earth’s 

strategic goals on an outer layer, Global Sustainable Development is proposed as a desired 

Latent pattern. This latent pattern is connected to local and international cultural and social 

structures, including education.   

 
Figure 1. 1. Parsons’ original AGIL field; 2. AGIL with Adaptation transformed into a 

surrounding feature; 3. ARGIL with Resources added while Adaptation incorporates Future 

Earth goals: TTS = Transformations Towards Sustainability, GSD = Global Sustainable 

Development, DP = Dynamic Planet.    

  

The new figure suggests that especially Latent structures including education systems 

contribute toward patterns needed for Global Sustainable Development, while especially 

Integration with inner coherence helps in living in a Dynamic Planet, in addition to which 
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Goal attainment including decision-making is needed for Transformations Towards 

Sustainability. Resources exist within human societies but much may originate from the 

surrounding environment. While framing observed phenomena like sustainability can be seen 

as constructivist (cf. Grundmann and Stehr 2010), with materialist and emergentist influences 

the modified ARGIL can be seen to approach reconcilability with critical realism (cf. 

Kaidesoja 2009). In any case lifeworld experiences should be taken into account to avoid an 

overly cognitivist approach. (Cf. Juuti 2014.) 

 

Because ARGIL is proposed as part of a Master’s thesis, further research is needed. All 

insights are welcomed.  

 

 

Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät palvelut huono-osaisten hyvinvoinnin 

tukena? 

Paula Saikkonen, THL (paula.saikkonen@thl.fi) 

 

Ekologisia rajoja kunnioittavaa hyvinvointikäsitystä ja siihen perustuvaa sosiaalipolitiikkaa 

on yritetty muotoilla Suomessa ainakin akateemisissa keskusteluissa. Tällainen 

sosiaalipolitiikka pyrkii huomioimaan niin globaalin kuin sukupolvien välisen 

oikeudenmukaisuuden. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä ihmisten hyvinvointi edellyttäisi 

ihmisten haavoittuvuuden vähentämistä, sopeutumiskyvyn tukemista, sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta ja yhteisöjen koheesion turvaamista. Artikkelikäsikirjoitukseen 

perustuvassa esityksessä tarkastelen, miten sosiaalipalvelut, erityisesti sosiaalityö, voivat 

tukea yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia. Tarkastelun kohteena on 

se, miten ihmiset itse määrittelevät hyvinvointiaan ja miten palvelujärjestelmä on 

kykeneväinen vastaamaan mahdollisiin hyvinvointivajeisiin.  

 

Aineistona on käytetty syksyllä 2015 kerättyä ryhmäkeskusteluaineistoa, joka koostuu 

kuudesta ryhmähaastattelusta. Haastatteluihin on osallistunut 3–7 ihmistä erilaisista ja 

erikokoisista suomalaisista kunnista. Ryhmäkeskusteluissa on käsitelty sosiaalityön ja 

toimeentulotuen asiakkaiden näkemyksiä sosiaalityön ja toimeentulotuen tehtävistä, 

sosiaalitoimen asiakkuudesta, palveluihin hakeutumisesta, etuuksien hakemista ja 

kokemuksia muista palveluista (ml. kolmas sektori). Tavoitteena on tuottaa kuvaa siitä, miten 

viimesijaisen sosiaaliturvan huono-osaisten hyvinvointi muodostuu ja miten sosiaalipalvelut 

voivat tukea hyvinvointia.  

 

Mikäli planeetan ekologiset rajat otetaan vakavasti, täytyy sosiaalipoliittisten järjestelmien 

perustua johonkin muuhun kuin loputtoman ja kestämättömän talouskasvun tavoitteiseen. 

Tästä syystä ei ole yhdentekevää, minkälaista käsitystä hyvinvoinnista julkiset palvelut 

kantavat mukanaan, ja miten ne tukevat tai ovat tukematta ekologisesti ja sosiaalisesti 

kestävää kehitystä.  
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Miten sosiaalinen oikeudenmukaisuus kääntyy?  

Osallistuvan budjetoinnin paikalliset tulkinnat 
Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto (liisa.haikio@uta.fi);  

Jarkko Salminen, Tampereen yliopisto (jarkko.salminen@uta.fi)  

 

Tarkastelemme osallistuvan kaupunkisuunnittelun ja globaalien politiikkaideoiden 

mahdollisuuksia edistää kestävää hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Käsittelemme 

esimerkkinä globaalisti hyvänä käytäntönä levinnyttä osallistuvaa budjetointia, jonka 

poikkeuksellisena perusideana on se, että tavalliset kansalaiset päättävät julkisten rahavarojen 

käytöstä.  

 

Malli on kehitetty parikymmentä vuotta sitten Brasilian Porto Alegressa köyhien 

asuinalueiden asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä kansalaisten ja asuinalueiden 

välisen eriarvoisuuden poistamiseksi. Tärkeänä periaatteena toimintamallissa on sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden lisääminen osallistumismahdollisuuksia lisäämällä ja resursseja 

uudelleen jakamalla. Sittemmin sitä on sovellettu ja edelleen kehitetty erilaisissa 

yhteiskunnissa ympäri maailman, erityisesti Euroopassa. Samalla toimintamallit ovat 

monimuotoistuneet ja tutkimus aiheesta on lisääntynyt. Erityisesti osallistuvaa budjetointia on 

tutkittu demokratian ja osallistumisen näkökulmista. Lisäksi on tarkasteltu sitä, miten 

osallistuvan budjetoinnin ideaa toteutetaan erilaissa paikoissa. 

 

Esityksessä otamme lähtökohdaksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja sen merkityksen 

globaalin politiikkaidean paikallisissa tulkinnoissa. Kysymme, miten osallistuvan 

budjetoinnin periaate sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä 

kääntyy osaksi paikallisia käytäntöjä ja tulkintoja. Tutkimme Tampereen Tesomajärven 

suunnittelussa toteutettua osallistuvan budjetoinnin prosessia. Käsitteellistämme sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden Nancy Fraserin ajatteluun perustuen koostuvan osallistumisesta, 

tunnistamisesta ja resurssien uudelleen jaosta, sekä näiden ulottuvuuksien välisestä 

yhteydestä.  

 

Näistä lähtökohdista esitämme, että Porto Alegren tavoin Tesomajärven suunnittelussa 

tavoitteena oli sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. Se kuitenkin merkitsee eri 

asioita. Porto Alegressa kaupunkilaiset tunnistetaan yhteiseen hyvään pyrkivinä ja korruptiota 

vastaan taistelevina. He osallistuvat usein edustuksellisesti ja luovat uusia yhteisöjä 

osallistuvan budjetoinnin kautta. Lisäksi resursseja uudelleen jaetaan radikaalisti siten, että 

köyhimmät saavat eniten. Tampereella kaupunkilaiset tunnistetaan yksilöinä ja oman tutun 

lähipiirinsä asiantuntijoina. He osallistuvat aina suoraan eikä ryhmien edustajina. Resurssien 

jakamista ohjaa tasajaon periaate – kaikkien on saatava yhtä paljon.  

 

Kuvaamme sitä, millä tavalla oikeudenmukaisuuden idean kääntäminen uuteen paikalliseen 

kontekstiin tapahtuu suhteessa olemassa oleviin käsityksiin sosiaalisesta 

oikeudenmukaisuudesta (mitä osallistuminen on, keiden tulee osallistua ja miten resurssien 

jaosta päätetään). Pohdimme sitä, miten tämä tulisi huomioida osallistuvassa 

kaupunkisuunnittelussa niin, että globaalit politiikkaideat edistäisivät paikallisesti kestävää 

hyvinvointia. 
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27. AINEELLISEN YLIJÄÄMÄN KANSSA ELÄMINEN  

Koordinaattori: Jarno Valkonen, Lapin yliopisto (jarno.valkonen@ulapland.fi) 

Työryhmäkuvaus: Jäte on keskeinen ja näkyvä osa yhteiskuntaa, jokapäiväistä elämää, 

taloutta ja työtä. Jätettä tuotetaan, lajitellaan, vältellään, kierrätetään, kuljetetaan, 

hallinnoidaan, myydään, verotetaan, levitetään ja työstetään. Jäte kuormittaa, sitoo resursseja 

ja aikaa; sen kanssa eletään, jaetaan tilaa ja maisemaa; se yhdistää ja erottaa, tuottaa 

luokituksia ja sosiaalista järjestystä. Samaan aikaan se on myös itsessään resurssi ja 

arvonluonnin lähde. Kaikesta huolimatta jäte näyttäytyy yhteiskunnassa paradoksaalisesti 

näkyvänä näkymättömänä: asiana, jonka läsnäolosta ja kasautumisesta kaikki ovat tietoisia, 

mutta joka halutaan siivota pois näkyvistä. Jätettä ei kuitenkaan voi täysin hävittää, vaan 

ainoastaan muuttaa joksikin muuksi.  

Työryhmässä käsitellään tätä toimintamme ja yhteiskunnan vääjäämätöntä ylijäämää ja -

määrää. Miten olemme ylijäämän ja -määrän kanssa yhdessä? Miten sitä rajataan ja 

määritellään, mitä suljetaan ulos? Millaisten prosessien myötä asioista tulee roskaa tai jätettä? 

Kenelle jäte kuuluu? Mitä teemme jätteillemme? Miten elää jätteen kanssa? Miten tuotanto ja 

kulutus määrittyvät suhteessa jätteisiin? Entä miltä yhteiskunta näyttää, jos otetaan vakavasti 

jätteen perustava rooli yhteiskuntaa rakentavana tekijänä? Aineellisen ylijäämän kanssa 

eläminen -työryhmään toivotetaan tervetulleiksi kaikki jäteyhteiskunnasta, yhteiskunnan 

aineellisuudesta, kulutuksesta, esineistä ja materiasta kiinnostuneet. 

Abstraktit: 

Kiertotalouden edistäminen Suomessa: Tapaustutkimus ravinteiden 

kierrätyksen käytäntöjen ja tekniikoiden kehittämisestä 
Erkki-Jussi Ojala, Tampereen yliopisto (Erkki-Jussi.Ojala@staff.uta.fi) 

 

Voiko kiertotalouden mukainen tuotannon ja kulutuksen malli syrjäyttää lineaarisen mallin, 

jossa hyödykkeet tuotetaan, kulutetaan ja lopuksi hävitetään? Minkälaisia teknisiä, 

taloudellisia, institutionaalisia, kognitiivisia ja intressiristiriitoihin liittyviä esteitä 

kiertotalouteen siirtymisen tiellä on ja miten niiden yli kuljetaan? Muutoksen onnistumisen 

edellytyksenä on, kuinka kiertotalouden mukaisia innovaatioita pystytään tuottamaan 

ruohonjuuritasolla sekä vakiintuvatko kiertotalouden mukaiset käytännöt.  

 

Esitelmäni aloitan käymällä läpi väitöskirjaprojektini yleisiä lähtökohtia ja lopuksi esittelen 

yhtä väitöskirjani tapaustutkimusta. Väitöskirjassani tutkin kiertotalouden edistämisprosessia 

kolmen (tai neljän) tapaustutkimuksen kautta. Niiden pohjalta teen yleisemmän tason 

analyysia kiertotalouden ja sen edistämisen kriittisistä yhteiskunnallisista ja poliittisista 

kytköksistä sekä siitä, minkä laatuista nyt edistettävä kiertotalous on. Lisäksi arvioin kuinka 

laajalle ja syvälle kiertotalousajattelu sulautuu tuotannon- ja kulutuksen rakenteisiin.  

 

Ravinteiden kierrätys on yksi kiertotalouden edistämisen kärjistä. Aion tutkia 

Ympäristöministeriön sekä Maa- ja Metsätalousministeriön perustamaa 

hankerahoitusinstrumenttia, jonka tarkoituksena on ollut rahoittaa hankkeita, jotka edistävät 

tai kehittävät ravinteiden kierrätyksen käytäntöjä tai teknologioita. Tai pyrkivät parantamaan 

Saaristomeren tilaa. Instrumentti on rahoittanut 52 hanketta ja rahoitus on kestänyt enintään 

kaksi vuotta. Kiinnostukseni kohteena on muun muassa: minkälaisin mekanismein hankkeista 
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pyritään tekemään vaikuttavia ja tuloksellisia? Kuinka tämän tyyppinen 

hankerahoitusinstrumentti toimii tuotantotapojen muutoksen edistäjänä? 

 

 

Dyykkaus lahjataloutena 
Olli Pyyhtinen (olli.pyyhtinen@staff.uta.fi),   

Turo-Kimmo Lehtonen (turo-kimmo.lehtonen@staff.uta.fi); Tampereen yliopisto 

 

Tarkastelemme esityksessämme roskisdyykkausta vallitsevan kulutuskeskeisen ja 

rahavälitteisen elämänmuodon rajalle sijoittuvana lahjataloutena. Dyykkaus perustuu jätteen 

lahjaan. Jäte saa dyykkauskulttuurissa lahjan muodon kolmenlaisissa suhteissa. Ensinnäkin 

dyykkausta määrittää parasiittinen suhde kulutusyhteiskuntaan ja sen ylijäämiin: ottamalla 

käyttöön toisten käyttökelvottomina pois heittämiä tuotteita dyykkaajat hyödyntävät 

kulutusyhteiskunnan antimia maksamatta niistä korvausta. Tässä yhteydessä jäte on pelkkä 

annettu vailla anteliaisuutta tai lahjoittamisen intentiota ja siten myös vailla erityistä antajaa 

ja vastaanottajaa. Samaan aikaan kun dyykkaajat voivat olla annetusta iloisia ja kiitollisia, he 

silti kieltäytyvät jäämästä velkaa. Toiseksi jäteastioiden antimet myös kiertävät dyykkaajien 

kesken: aarteita ei vain haalita mahdollisimman paljon itselle omaan omistukseen, vaan yli 

jäävästä annetaan eteenpäin ja toisinaan saatetaan myös kutsua ystäviä kylään ja järjestää 

"dyykkijamit". Jos parasiittisuhdetta määrittää vastavuoroisuuden poissaolo, 

dyykkaajayhteisön sisäisissä suhteissa keskinäisellä vastavuoroisuudella, solidaarisuudella ja 

anteliaisuudella on tärkeä sijansa. Kolmanneksi jäte määrittyy dyykkauskulttuurissa lahjaksi 

myös suhteessa ympäristöön ja luontoon. Dyykkaajat mieltävät tekevänsä ympäristölle hyvää 

vähentämällä jätteen syntymistä ja hidastamalla jätteeksi muuttumisen prosessia. Tässä 

ympäristölle siis annetaan lahja nimenomaan pidättäytymällä antamasta, kieltäytymällä 

palauttamasta tuotetta kulttuurisesta kierrosta ympäristöön jätteenä – mikä samalla antaa 

dyykkaajalle itselleen symbolista arvoa hyväntekijänä. 

 

 

Paljonko lantaa on paljon – ja mikä on liikaa?  

Laskettavuus ja kestävän lannoituksen mutkikkaat rauhanehdot 
Helena Valve, Suomen ympäristökeskus (helena.valve@ymparisto.fi);  

Maria Åkerman, Itä-Suomen yliopisto/VTT (maria.akerman@vtt.fi) 

 

Tarkastelemme tässä esitelmässä, kuinka rajaa arvokkaan raaka-aineen ja haitallisen, 

vesistöjä kuormittavan ylijäämän välillä tuotetaan lannan käsittelyssä ja sen ohjauksessa. 

Lanta on karjanhoidon sivutuote, jonka varastointia ja käyttöä säädellään monin tavoin. Usein 

lannalle löytyy lannoitekäyttöä vaivattomasti omalta tilalta tai sen läheisyydestä. Jos näin ei 

ole, on mahdollista turvautua erilaisiin lannan jatkojalostuksen keinoihin.  Lannan 

hyödyntämisen kautta aine muuttuu ylijäämästä resurssiksi. Oletuksena on, että kierrätyksen 

ja vesistökuormitukseen johtavan lannan dumppauksen välillä on selvä ero. Lannan 

ravinteiden kierrätyksessä rajanveto ei kuitenkaan ole selvää. Virallisesti erottelu perustuu 

mutkikkaisiin laskennan välineisiin. Ne kertovat, milloin maatila on ravinnekierrätyksen 

osapuoli tavalla, joka oikeuttaa ympäristökorvaukseen (ent. ympäristötuki). Ravinneylijäämä 

on siten mahdollisuus, joka pitäisi tehdä ja osoittaa olemattomaksi. Tässä hallinnon 

tarjoamilla välineillä voi olla merkittävä rooli, mutta välineitä ja tapoja voi olla muitakin. 

Yksi tapa on laskennan välttäminen: ylijäämän mitattavuus tai mittaamisen tarve voidaan 

esimerkiksi kokonaan kiistää. Pohdimme esityksessämme hallinnan teknologioiden sekä niitä 

kyseenalaistavien ja muokkaavien tekijöiden vuorovaikutusta. Alustavien tutkimustulosten 
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perusteella jäsennämme tämän vuorovaikutuksen dynamiikkaa ja hahmotamme erilaisten 

”ylijäämätilinpitojen” rinnakkaiselon ehtojen muotoutumista. 

 

 

”Kirjat ovat oikeaa ongelmajätettä” 
Veera Kinnunen, Lapin yliopisto (veera.kinnunen@ulapland.fi) 

 

Kulutusyhteiskunnan tunnettu paradoksi on, että vaikka koko ajan on uusia haluja ja tarpeita, 

niin samanaikaisesti arkielämässä tavaraa tuntuu olevan liikaa. Kaapit, ullakot ja autotallit 

valtaavan rojun kanssa pärjääminen vaatii jatkuvaa työtä ja on niin haastavaa, että on jopa 

syntynyt uusi ammattiryhmä, ”ammattijärjestäjät”, jotka ovat erikoistuneet neuvomaan meitä 

tavaroiden kanssa pärjäämisessä.  

 

Väitöskirjassani tuon näkyväksi arkisen pärjäämisen tavaroiden kanssa kiinnittämällä 

tarkasteluni yhteen erityiseen hetkeen, jossa kohtamme elämämme liepeille kertyneen rojun 

kaikessa aineellisuudessaan: muuttoon.  Aineistonani on muuttajien itse kirjoittamat 

muuttopäiväkirjat, SKS:n kanssa yhteistyössä kerätyn muuttoaiheisen kirjoituskilpailun 

tuotokset sekä etnografinen osallistuva havainnointi muutoissa.  

 

Aineistossani kirjat ovat yksi erityinen tavararyhmä, jonka kanssa eläminen aiheuttaa 

muutossa hankausta, koska siitä kirjoitetaan suhteellisen paljon, enemmän kuin muista 

yksittäisistä esineryhmistä. Kirjasta on digitalisaation myötä tullut yksi käyttöliittymä muiden 

joukossa, minkä vuoksi kirjojen säilyttämisestä on tullut valinta, jota kirjoja keräilevät 

ihmiset kokevat tarpeelliseksi perustella. Muuttajat pohtivat, miksi ja millaiset kirjat pitäisi 

säilyttää ja mistä pitäisi luopua. Oman ongelmansa muodostaa myös kysymys siitä, miten 

kirjoista voi luopua.  

 

Tässä paperissa kiinnitän huomioni tähän säilyttämisen ja poisheittämisen väliseen 

jännitteeseen, joka aktualisoituu muutossa.  

 

 

Jätteestä almuiksi – ruoka-avun ja ruokahävikin yhdistämisen ongelmasta 
Ville Tikka, Jyväskylän yliopisto (ville.tikka@gmail.com) 

 

Suomalainen ruoka-aputoiminta on näkynyt julkisuudessa 2010-luvulla pitkälti leipäjonojen 

päivittelynä – esimerkkinä huono-osaisuudesta hyvinvointivaltiossa – mutta myös toiminnan 

vakiintumisen kautta: uusia toimijoita on ilmestynyt kentälle, jakelijat ovat mediassa 

pohtineet mahdollisen kattojärjestön perustamista ja esimerkiksi Vantaan kaupunki avasi 

syksyllä 2015 yhteistyössä järjestökentän kanssa kauppojen ylijäämäruoan säilytystä ja 

jakelua varten kylmäsäilytystilat. Nykyisenkaltaisen ruoka-avun voidaan katsoa alkaneen 90-

luvun puolivälissä – ensimmäinen ruokapankki perustettiin vuonna 1995 Tampereelle ja 

seuraavana vuonna Suomi vastaanotti ainoana pohjoismaana EU:n elintarviketukea – joten 

väliaikaiseksi tarkoitettu kriisiapu on jo niin sanotusti ylittänyt teini-iän. Samalla toimintaa 

koskeva julkinen keskustelu on nivoutunut yhteen ylijäämäruoan ja ruokahävikin ympärillä 

käydyn keskustelun kanssa. 

 

Lähestyn esityksessäni ruoka-avun ja ruokahävikin yhdistämistä ongelmallisena ratkaisuna, 

sillä samaan tapaan kuin ruoka-avusta puhuttaessa voidaan kysyä ovatko leipäjonot ja 

ruokapankit osoitus ongelmasta vai vastaus ongelmaan, voidaan hävikin ohjaamisesta 

ruokapankeille ja muille toimijoille olla kahta mieltä: pintapuolisesti katsottuna ongelmat 
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yhdistämällä tapetaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, toisaalta tämä ratkaisu normalisoi sekä 

ruoka-avun aseman perusturvan aukkokohtien tilkitsijänä että ruokahävikin määrän 

nykyisellä tasollaan osana elintarvikeketjun toimintaa. Keskustelu hävikkiravintoloista ja 

ylijäämäruoan jakelusta ruokapankeille jättää myös vastaamatta kysymyksiin vastuusta – niin 

kustannusten kuin ruokaturvallisuuden näkökulmasta – sekä ohittaa ongelmien moraalisen 

ulottuvuuden, mikäli ruokahävikin määrän vähentämisen ja ruoka-avun tarpeettomaksi 

tekemisen mahdollisuudet jätetään huomioimatta. 

 

Ruokajätteen näkökulmasta kyse on ongelman kontrolloinnista, sillä hävikkiä syntyy 

väistämättä läpi elintarvikeketjun. Ruoka-avun suhteen, niin toimijoiden kuin tutkijoidenkin 

näkökulmasta, toiminnan lopputuloksena tulisi kuitenkin olla ruokapankkien turhaksi 

tekeminen – ei toiminnan tehostaminen. Keskustelun siirtyminen nälän ja köyhyyden 

vastaisista toimista hävikin kontrolliin ohjaa argumentointia sosiaalisista kysymyksistä 

ympäristön ja tehokkuuden piiriin. Päädytäänkö lopulta ratkaisuun, jossa sekä hävikin 

vähentäminen että nälkäongelman ratkaiseminen korvataan ylijäämän ohjaamisella 

ensisijaisilta ruokamarkkinoilta huono-osaisille? Entä toteutuuko tässä kansalaisen 

perusturva, oikeus välttämättömään toimeentuloon tai FAO:n esittämä oikeus ruokaan -

periaate (right to food)? 

 

Esitys pohjautuu tekeillä olevaan Pro Gradu –tutkielmaani, jossa pyrin julkisen oikeuttamisen 

analyysin avulla hahmottamaan ruoka-avusta Helsingin Sanomissa vuosina 1995–2016 

käydyn keskustelun argumentoinnissa tapahtuneita muutoksia. 

 

 

Leivästä jätteeksi - hävikkiä aiheuttavat toimijat ruokakaupassa 
Lotta Alhonnoro, Vaasan yliopisto (lotta.alhonnoro@uva.fi) 

 

Mikä aiheuttaa hävikkiä ja jätettä ruokakaupassa? Kuluttaja on saanut osakseen kritiikkiä ja 

ohjeistusta siitä, kuinka vähentää roskiin menevän ruoan määrää. Vaikka ruokahävikistä 

merkittävin osa syntyy kotitalouksissa, länsimaissa myös kaupassa syntyvän hävikin 

vähentäminen tarjoaa merkittävän mahdollisuuden kokonaishävikin vähentämiseksi. Vaikka 

kauppa ja joltain osin tutkimuskin on vierittänyt vastuun hävikistä kuluttajalle, on tärkeä 

pyrkiä tunnistamaan tarkemmin ne tekijät ja prosessit, jotka aiheuttavat ruokahävikkiä 

päivittäistavarakaupassa.  

 

Tarkastelen tutkimuksessani ruokahävikkiä synnyttäviä käytänteitä hypermarketissa, leipä- ja 

leipomotuotteiden osastolla. Tutkimuksen viitekehys rakentuu käytännetutkimuksen ja 

toimijaverkkoteorian kautta. Havainnoimalla leipäosaston tapahtumia ja keskustelemalla 

leipäosaston työntekijöiden kanssa jäljitän hävikkiä synnyttäviä käytänteitä ja niiden 

moninaisten toimijoiden verkkoa, jotka synnyttävät ruokahävikkiä. Kun perinteisessä 

kaupanalan ja jätettä käsittelevässä tutkimuksessa jäte on esitetty ihmisen hallinnoimana, 

nostaa tutkimus esiin ne moninaiset toimijat, kuten ruokapakkaukset, päivämäärämerkinnät, 

teknologian, koneet ja esineet, jotka synnyttävät hävikkiä. Samalla kulutettavaksi tarkoitetun, 

syötävän lopputuotteen, leivän, toimijuus suhteessa rajanvetoon kauppatavaran ja hävikin, 

syötävän ja jätteen välillä näyttäytyy vaatimattomana. Leipää päätyy hävikiksi riippumatta 

leivästä itsestään. Myös ihmisen rooli prosessissa määräytyy suhteessa muihin ei inhimillisiin 

toimijoihin, osana toimijaverkkoa.  

 

Tunnistamalla ruokahävikkiä aiheuttavat käytännöt ja niihin osallistuvien toimijoiden 

moninaisuuden on mahdollista vähentää ruokahävikin määrää. Yhteiskunnassamme, jossa 
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kolmasosa, jopa puolet tuottamastamme ruosta päätyy vatsan sijaan roskiin on välttämätöntä 

kääntää katse kuluttajista tuottajiin ja ihmisistä ei inhimillisiin toimijoihin.  

 

 

Yhdyskuntajätteen uusjako lapissa 
Jarno Valkonen (jarno.valkonen@ulapland.fi) & Heikki Huilaja 

(heikki.huilaja@ulapland.fi), Lapin yliopisto 

 

EU on uudistanut 1990-luvulta lähtien jätepolitiikkaansa. Painopiste on siirtynyt jätteen 

haittojen vähentämisestä ennakointiin ja ehkäisemiseen. Jos jätettä kuitenkin syntyy, se 

pyritään uusiokäyttämään tai kierrättämään. Vasta sitten vaihtoehtona on muunlainen 

hyödyntäminen, esimerkiksi polttamalla energiaksi, tai loppukäsittely eli sijoittaminen 

kaatopaikalle. Jäte on nykyään EU:n ympäristöpolitiikan avainkysymys, jota jäsenmaiden 

odotetaan toteuttavan kansallisilla ratkaisuillaan. Uuden jäteajattelun jalkautuminen Suomeen 

on merkinnyt suuria muutoksia suomalaiseen jätepolitiikkaan. Keskeisiksi tavoitteiksi on 

asetettu kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen, kaatopaikkakäsittelyn vähentäminen ja 

siirtyminen niin kutsuttuun kiertotalouteen, jossa ”jäte suunnitellaan pois”. Viimekädessä 

jätehallinnan järjestelyvastuu on kunnilla. Niillä on itsemääräämisoikeus jätteiden 

kuljetuksen ja loppukäsittelypaikan valinnassa. 

 

 Lapissa kunnat ovat valinneet liiketoimintamallin, jossa kuntien perustamat alueelliset 

yritykset yhdessä yksityisen sektorin jäteyritysten kanssa huolehtivat jätteen kuljetuksesta ja 

käsittelystä. Jätteen loppukäsittelemiseksi on valittu polttaminen. Valintoja perustellaan sillä, 

että yhdessä ne ovat helpoin ja halvin ratkaisu yhdyskuntajätteen hallitsemiseksi sekä 

mahdollisuus muuttaa jäte työpaikoiksi ja taloudeksi. Tästä on seurannut tilanne, jossa 

ymmärrys jätteestä on muuttunut ratkaisevasti. 

 

Esityksessä tarkastelemme Lapin alueellisen jätehuollon toimintapolitiikan tavoitteita, 

vastuunjakoa ja käytäntöjä. Katsomme, että jätepolitiikka toimii ontologian tasolla ja 

erittelemme, miten ”jäte” muuntuu jätehuollon toimissa hallinnaksi ja erilaisiksi 

jätekäytännöiksi. Väitämme, että kiertotaloutta korostava jätepolitiikka on muotoutunut 

Lapissa ristiriitaisiksi jätehuoltokäytännöiksi, jossa jätepolitiikan tavoitteet ja päämäärät ovat 

hämärtyneet. 

 

28. ASIANTUNTIJAT, IDEOLOGIAT JA MAAILMANMENO 

Koordinaattori: Ilkka Pirttilä, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto 

(ilkka.pirttila@outlook.com) 

Työryhmäkuvaus: Bruno Latour kirjoitti, että ”yhteiskunta ei voi selittää geometriaa, koska 

se on uusi geometriaan perustuva yhteiskunta, joka alkaa puolustaa Syrakusan muureja 

Marcellusta vastaan”. Suunnitellun työryhmän pyrkii puntaroimaan tätä ”geometriaan 

”(asiantuntemukseen) perustuvaa puolustustaistelua. Session lähtökohtana on se, että 

asiantuntijat muuttavat maailmaa ja maailma muuttaa asiantuntijoita. Mutta: mihin suuntaan 

nämä muutokset ovat menossa? Edistävätkö nykyasiantuntijat parhaan mahdollisen maailman 

tuloa? Tätä kysymystä halutaan pohtia tässä työryhmässä erilaisten teorioiden, 

tapaustutkimusten ja muiden analyysien valossa. Työryhmän teemana ovat yhtäällä 

asiantuntijat ja asiantuntijuus ja toisaalla ideologiat eli valtarakenteita yhteiskunnassa 
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oikeuttavat tulkinnat. Näin ryhmä keskittyy tarkastelemaan asiantuntijuuden ideologisia 

ulottuvuuksia. Työryhmään sopivia esitysten aiheita ovat esimerkiksi seuraavat: 

 Ketkä kelpaavat asiantuntijoiksi ja miksi näin on? 

 Kenelle asiantuntijat kelpaavat? 

 Miten asiantuntijat oikeuttavat oman työnsä ja rakentavat identiteettinsä? 

 Miten markkinat, valtio ja kansalaiset ohjaavat asiantuntijakäytäntöjä? 

 Miten asiantuntijoiden tiedon moraalisuus ja ideologisuus rakentuvat? 

 Miten digitaalinen ja automatisoitu asiantuntijuus ratkoo ideologia ja moraalisia 

kysymyksiä? 

 Miten asiantuntijuus kohtaa uusliberalismin ja populismin ideologiat? 

 Miten media valikoi omat asiantuntijansa? 

 Miten asiantuntijat osoittavat asiantuntijuutensa? 

 Onko ja miten kriittinen asiantuntija on mahdollinen? 

 Millaista on sosiologin asiantuntijuus ja sen ideologinen perusta? 

 Mikä on sosiologin osaamisen ja tietämisen vastuu? 

Suunnitellun session tarkastelun kohteena on siis yhteiskunnan asiantuntijavaltaistuminen ja 

asiantuntijuuden yhteiskunnallistuminen. Ryhmän esityksissä ”kaikki käy” eli puheenvuorot 

(ja paperit) voivat olla esimerkiksi päiväkirjaotteita, kuvitteellisia dialogeja, ideapapereita, 

teoriatarkasteluja, empiiristen tutkimusten metodologian tai tulosten esittelyjä. Erityisesti 

uudet ja sosiologian etnosentrisyyden ylittävät tavat esittää sosiologista asiantuntemusta ovat 

erityisen toivottavia. 

Abstraktit: 

Miten kaunokirjallisuus tulkitsee ”kirjoittavien asiantuntijoiden” 

nykytyötä? 
Ilkka Pirttilä, Itä-Suomen yliopisto & Tampereen yliopisto (ilkka.pirttila@outlook.com) 

 

Vaikka kirjallisuuden (taiteen) tehtävänä on tiedon tuottamisen lisäksi myös luoda kauneutta, 

lohduttaa ja tarjota elämyksiä, niin keskityn esityksessäni ja sen taustatutkimuksessa taiteen 

kognitiiviseen funktioon: millaista tietoa kaunokirjallisuus antaa siitä, miten ”kirjoittavat 

asiantuntijat”, ennen muuta kirjailijat ja toimittajat, kokevat suomalaisen nykytyön ja -

kapitalismin. 

 

Tarkastelen esityksessä sitä, miten suomalaisen kirjallisuus (ennen muuta proosa, jota 

analyysissani edustavat (V.Hiidensalon Mediahuora, K.Hotakaisen Ihmisen osaja K.Onkelin 

Kutsumus + X) tulkitsee ja representoi  kirjoittavien asiantuntijoiden eli kirjailijoiden itsensä 

ja toimittajien työtä ja elämää. Erittelen erityisesti sitä, miten nämä asiantuntijaryhmät 

oikeuttavat itsensä ja rakentavat identiteettinsä ja miten ideologisuus ilmenee ja rakentuu 

näiden ryhmien ammattikäytännössä. Millainen on ja voisi olla kirjoittavien asiantuntijoiden 

tehtävä 2010-luvun Suomessa? 

 

Tämä kaunokirjallisuuteen kohdistuva tarkastelu on yksi osa laajempaa tiedonsosiologista 

(ideologiakriittistä) tutkimustani Tiede, taide ja media työelämäkokemusten tulkkeina, jonka 

tavoitteena on tarkastella sosiologisesti työelämään kohdistuvan tieteellisen tiedon, 

”taidetiedon” ja ”mediatiedon” ja näitä tietoa tuottavien asiantuntijoiden (tutkijoiden, 

taitelijoiden ja toimittajien) luonnetta ja asemaa ideologisessa tuotannossa. Samalla tämä 

perusprojekti pyrkii samalla kehittämään tiedonsosiologista (ideologiateoreettista) teoriaa 
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asiantuntijatiedon lajeista ajatellen erityisesti tutkimustiedon, taidetiedon ja mediatiedon 

suhteita eroina ja yhtäläisyyksinä.  

 

 

Marginaalista asiantuntijuutta? 

Sosiaalialan järjestöt sosiaalipoliittisen agendan asettajina 
Sophy Bergenheim, Helsingin yliopisto (sophy.bergenheim@helsinki.fi, 050 440 6272); 

Ilkka Pirttilä, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto 

 

Puhuttaessa asiantuntijuudesta ja tiedontuotannosta mielikuvat kytkeytyvät usein 

akateemiseen asiantuntijuuteen ja tutkimukseen. Valtiollis-poliittisessa kontekstissa 

asiantuntijuus assosioituu myös virkamieskuntaan. Mutta onko tämä kattava kuva? Camic, 

Gross ja Lamont (2011) arvostelevat perinteistä tiedon sosiologiaa siitä, että se on pitkälti 

keskittynyt yksittäisten arvostettujen tutkijoiden tai tutkijaryhmien menetelmien ja 

näkemyksien analysointiin. Asiantuntijuustutkimuksen puolella taas Lundqvist ja Petersen 

(2010) ovat tunnistaneet, että tutkimus on painottunut perinteisiin akateemisiin aloihin ja 

professioihin, kuten talous- ja lääketieteeseen. 

  

Esitelmässäni esittelen väitöstutkimustani, jossa vastaan muun muassa yllä esitettyihin 

tutkimuksellisiin puutteisiin. Tutkin suomalaisia sosiaalialan järjestöjä asiantuntija- ja 

tiedontuotanto-organisaatioina 1940–60-luvulla. Kiinnitän tutkimuksellani huomiota siihen, 

ettei suomalainen hyvinvointivaltio ole ollut – eikä ole nykypäivänäkään – yksinomaan 

poliitikkojen, virkamiesten ja silmäätekevien ammatillisten etujärjestöjen (esim. Lääkäriliitto) 

projekti, vaan myös kansalaisjärjestöt ovat olleet aktiivisia osanottajia ja vallankäyttäjiä. 

Tutkimani järjestöt ovat Väestöliitto, Folkhälsan, Sosiaalihuollon Keskusliitto sekä 

Sosiaalipoliittinen yhdistys. 

 

Väitöskirjassani tutkin kehysanalyysin (Benford & Snow 2000) ja sosiaalisten ongelmien 

konstruktivistisen analyysin (Spector & Kitsuse 2009; Bacchi 2009) avulla, millä tavalla 

toimijat ovat konstruoineet yhteiskunnallisista ilmiöistä (kuten väestönkasvusta, avioliitosta 

ja erosta, asumisesta, kansanterveydestä jne.) sosiaalisia ongelmia. Tutkin millä tavalla 

ilmiöille annetaan merkityksiä ja millä tavalla ongelmia sekä niiden syitä ja seurauksia 

representoidaan. 

 

Sosiaalisten ongelmien konstruoinnissa on kyse myös yhteiskunnallisen ilmiön politisoinnista 

ja/tai epäpolitisoinnista. Politisoimalla avataan keskustelua jostakin aiheesta – aiheesta toisin 

sanoen tehdään poliittinen. Epäpolitisoinnilla vastaavasti pyritään rajoittamaan keskustelua, 

esittämään kysymyksiä ja vastauksia vaihtoehdottomina. Tutkimuksessani analysoin, millä 

tavalla toimijat ovat toisaalta politisoineet tiettyjä aiheita määrittelemällä ne sosiaalisiksi 

ongelmiksi ja poliittisen toiminnan kohteiksi, toisaalta epäpolitisoineet niitä esittämällä 

ongelmia vastaansanomattomina ja vahingollisia seurauksia väistämättöminä, mikäli 

ongelmia ei ratkaista toimijoiden osoittamilla tavoilla. 

 

Politisoinnissa ja epäpolitisoinnissa on toisin sanoen kysymys vallasta – siitä, kuka 

määrittelee poliittista agendaa. Asiantuntijuus kytkeytyy suoraan tähän valtataisteluun, sillä 

asiantuntijuuden auktoriteetissa ja uskottavuudessa on samaten kyse vallasta. Tutkimukseni 

valottaakin, millä tavalla sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestöt ovat rakentaneet, kehittäneet ja 

käyttäneet omaa asiantuntijuuttaan edistäessään ja edistääkseen omia ideologisesti 

värittyneitä ihanteitaan ja tavoitteitaan. 
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Tutkimuksen teoreettisen ja metodologisen esittelyn lisäksi esitän kaksi temaattista 

tutkimustulosta: Väestöliiton tavoitteita ja toimintaa asuntopolitiikan (1940–50-luvuilla) sekä 

avioliittolainsäädännön (1950–80-luvuilla) tiimoilta. Tutkimustulokset havainnollistavat, 

miten asiantuntijatoimija voi olla yhtäältä edelläkävijä ja vaikuttaja, toisaalta 

konservatiivinen ja vaikutuksia omaksuva. 

 

 

Rasvakiistojen jännitteet 1978-2013: taistelu rasvoista, asiantuntijuudesta 

ja nautinnosta 
Piia Jallinoja (piia.jallinoja@helsinki.fi),  

Mikko Jauho, Johanna Mäkelä;  

Helsingin yliopisto 

 

Monissa länsimaissa ravinnon rasvat ja niiden kulutus ovat 1950-luvulta lähtien olleet 

toistuvasti tieteellisten ja julkisten kiistojen kohteena.  Kiistojen kannat ovat heijastelleet 

maatalous- ja terveyspoliittisia näkemyksiä, lääketieteen löydöksiä, elintarviketeollisuuden 

intressejä ja ruokatrendejä. 

  

Tässä esityksessä analysoidaan julkisia keskusteluja ravinnon rasvojen yhteydestä sydän- ja 

verisuonitauteihin vuosien 1978 ja 2013 välillä Suomessa, Helsingin Sanomista kerätyn 

aineiston avulla. Lehdistä etsittiin ravinnon rasvojen ja sydän- ja verisuonitautien yhteyttä 

käsitteleviä kirjoituksia. Aineistosta etsittiin toisiinsa viittaavia kirjoituksia, jolloin löytyi 52 

keskusteluketjua (yhteensä 250 kirjoitusta, 79% mielipidekirjoituksia). Tutkimuskysymykset 

olivat: Miten ravinnon rasvoista on kiistelty? Ketkä osallistuivat keskusteluihin? Millä 

keskustelijat perustelivat väitteitään? Mitkä ovat olleet keskustelujen jatkuvuuksia, ja mitkä 

muutoksia. 

  

Löysimme aineistosta neljä toistuvaa kiistan aihetta: mikä on totuus ravinnon rasvojen 

terveysvaikutuksista, kuka on oikea asiantuntija rasva-asioissa, minkälaiseen evidenssiin 

terveysväitteiden pitää perustua ja mistä rasvakysymyksessä lopulta on kyse? Kiista 

eläinrasvojen riskeistä ja asiantuntijuudesta jatkui läpi tutkimusjakson. Eläinrasvojen 

haitallisuutta korostivat erityisesti sisätautiopin, kansanterveystieteen ja ravitsemustieteen 

akateemisen asiantuntijat ja kansanterveysjärjestöjen edustajat, jotka myös puolustivat omaa 

asiantuntemustaan vetoamalla mm. tieteellisiin julkaisuihin alalla. Eläinrasvojen 

haitallisuuden puolestaan kiistivät 1990-luvun alkuun asti erityisesti Valion edustajat, ja sen 

jälkeen mm. Valion entinen tutkimusjohtaja, eräitä lääke- ja biotieteen koulutuksen saaneita, 

ravitsemusalan työntekijöitä sekä maallikoita. Molemmat osapuolet vetosivat toistuvasti 

tutkimusevidenssiin. Aineista erottuu kaksi intensiivisen rasvakiistojen jaksoa: kesäkuussa 

1988 Valion maksetusta ilmoituksesta alkanut kiista, sekä 2000-luvun alun kiista, joka 

kytkeytyi mm. keskusteluun karppauksesta ja kuluttajien oikeudesta valita itse 

leivänpäällisensä. Verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin 2000-luvun alussa alettiin 

korostamaan henkilökohtaisten kokemusten merkitystä terveysriskien arvioinnissa sekä ruuan 

ja juoman makua. Näin siis tieteellinen asiantuntemus ja tutkimusevidenssi joutuivat 

toistuvasti kyseenalaistetuksi. Näyttää siltä, rasvakeskustelut saavat polttoainetta useilta 

suunnilta ja näin synnyttävät toistuvia julkisia kiistoja ravinnonrasvojen riskeistä ja siitä, 

kuka niistä saa puhua. 
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Kuinka tutkia relationaalisia ilmiöitä vuorovaikutuksellisellisten kokeiden 

avulla? Imitaatiopeli vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen 

tutkimusvälineenä 
Ilkka Arminen (ilkka.arminen@helsinki.fi) & Mika Simonen, Helsingin yliopisto 

 

Imitaatiopeli on alun perin Alan Turingin ideaan pohjautuva kokeellinen tutkimusmenetelmä, 

jolla tarkastellaan sosiologiassa yhteiskunnan osaryhmien tietämystä toisistaan. 

Imitaatiopelissä kokeen osallistujat joko ovat ryhmän jäseniä tai teeskentelijöitä, jotka 

tekeytyvät jäseniksi. Pelillä on tutkittu mm. sukupuolen (naiset/miehet), seksuaalisen 

suuntautumisen (homot/heterot), uskonnon (kristityt/ei-kristityt), poliittisen suuntautuminen 

(vasemmisto/ei-vasemmisto) sekä kansallisuuden (maahanmuuttajat/ei-maahanmuuttajat) 

ryhmäjakoja. Tutkimusote tuottaa sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tietoa nk. 

vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen jakautumisesta yhteiskunnassa. Pelissä mitataan sitä, 

kuinka hyvin sosiaalisen ryhmän jäsen voi tekeytyä vastakkaisen ryhmän jäseneksi. Mitä 

paremmin tekeytyminen onnistuu, sitä laajemmin ryhmää koskevan tietämyksen voi katsoa 

jakautuneen yhteiskunnassa. Tekeytymisen vaikeus taas kertoo ryhmän sulkeutuneisuudesta. 

Esityksessä analysoidaan Helsingissä 2013 pelattua uskontopeliä, johon osallistui yhteensä 

liki 300 opiskelijaa, jotka luokittelivat itsensä aktiivisiksi kristityiksi (ensisijaisesti ev.lut.) tai 

ei-uskonnollisiksi. Etnometodologisen otteen avulla avaamme vuorovaikutuksellisen 

asiantuntemuksen luonnetta sosiaalisena suhteena ja osoitamme sen muodostuvan 

osaryhmien tietämyksellisestä ja kokemuksellisesta vastaavuudesta sekä kategorisesta 

yhteenkuuluvuudesta. Pohdimme sitä, mitä vuorovaikutuksellisen asiantuntemuksen 

relationaalisuus aiheuttaa tutkimusperinteelle, jossa on pyritty mittaamaan 

vuorovaikutuksellista asiantuntemusta entiteettinä. Esitys havainnollistaa hyvin kokeellisen 

tutkimuksen tulosten monitulkintaisuutta. 

 

 

Voiko energiapoliittisia keskusteluja muuttaa? 

Professorityöryhmän vaikutus energiapoliittisiin keskusteluihin Suomessa 
Kamilla Karhunmaa, Helsingin yliopisto (kamilla.karhunmaa@helsinki.fi) 

Suomen energiapolitiikka on perustunut pitkälti suuren mittakaavan keskitettyihin 

ratkaisuihin energiantuotannossa. Energiapoliittiseen päätöksentekoon ovat vaikuttaneet 

erityisesti ministeriöistä ja energian tuottajista koostuva energiaeliitti. Asiantuntijoilla sen 

sijaan on ollut pieni rooli suomalaisissa energiapoliittisissa keskusteluissa.  

Vuonna 2013 ryhmä suomalaisia professoreja järjestäytyi epäviralliseksi 

”professorityöryhmäksi” tavoitteenaan vaikuttaa suomalaiseen energiapolitiikkaan. Ryhmän 

tavoite oli tuoda energiapoliittiseen keskusteluun enemmän läpinäkyvyyttä ja 

asiantuntijatietoa, sekä haastaa käsitykset fossiilisiin polttoaineisiin ja keskitettyihin 

ratkaisuihin perustuvasta energiantuotannosta. Ryhmä nosti energiapoliittisia kysymyksiä 

julkisuuteen erityisesti vuoden 2015 eduskuntavaalien alla.  

Tämä esitys kysyy onko professorityöryhmällä ollut vaikutusta suomalaiseen julkiseen 

keskusteluun energiapolitiikasta, ja jos on, niin miten? Voiko energiapoliittisia 

valtarakenteita haastava diskurssi vaikuttaa vallitsevaan diskurssiin? Miten asiantuntijuus ja 

asiantuntijatieto otetaan vastaan mediassa ja eduskunnassa? 
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Aineisto koostuu uutisartikkeleista Helsingin Sanomista ja Yle.fi:stä sekä eduskunnan 

täysistuntojen ja valiokuntien keskustelupöytäkirjoista vuosilta 2011-2015. Alustavat tulokset 

osoittavat, että professorityöryhmä ja sen jäsenet ovat saaneet paljon julkisuutta ja heihin 

viitataan tieteellisinä asiantuntijoina energiapoliittisessa keskusteluissa. Esitys tarkastelee 

miten asiantuntijat yrittävät kyseenalaistaa vallitsevia energiapoliittisia keskusteluja, ja millä 

tavoin asiantuntijuus ja asiantuntijatieto otetaan vastaan julkisessa keskustelussa. 

 

 

Defining public expertise: boundary-work in scientists and field experts 

accounts on public expertise in healthy eating 
Sampsa Saikkonen (sampsa.saikkonen@helsinki.fi) & Janne Huovila, University of Helsinki 

 

Many contemporary science-intensive public debates are permeated by various, often 

competing, claims to expertise. Public debates over healthy eating are a case in point. 

Analyses of contested expertise typically focus on how and why scientific expertise gets 

challenged and negotiated, or on relations between lay and expert knowledge. What has 

remained less investigated is how scientific experts and other types of experts actually define, 

and come to construct, what public expertise actually is and what does it mean to act as one. 

In this paper, based on sixteen (16) in-depth interviews with eight researchers doing nutrition 

and food related research and eight experts engaged in practical nutrition counselling, we 

investigated how these experts, all with experience of acting as experts in the public domain, 

account for public expertise in the context of healthy eating. We draw on Thomas Gieryn’s 

concept of boundary-work as an analytical tool to investigate how, and what kind of, 

symbolical boundaries are constructed in the interviewees’ rhetoric when defining what 

constitutes public expertise in healthy eating and who counts as one. We demonstrate that the 

experts produce differing normative definitions of what should be considered as the proper 

basis of public expertise and what is the role of experts when discussing healthy eating in the 

public domain. Furthermore, we especially point out that while experience is a quintessential 

characteristic of any kind of expertise it is also a contingent discursive category which can be 

utilized in defining, and constructing boundaries around, public expertise. Based on our 

empirical analysis we argue for the importance of a more explicit notion of public expertise 

as a context-sensitive form of expertise, related but not reducible to other analytically 

distinguishable forms of expertise, which necessitates experiential competence but is also 

fundamentally open to symbolical struggle. 
 

29. LAPSET, LAPSUUS JA SOSIOLOGIA 
 

Koordinaattorit: Raija Raittila (raija.raittila@jyu.fi), Anna Siippainen 

(anna.siippainen@jyu.fi) & Mari Vuorisalo (mari.vuorisalo@jyu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Jo reilun kolmen vuosikymmenen ajan lapsia ja lapsuutta on tarkasteltu 

sosiologisen mielikuvituksen innoittamana. Monia eri tieteenaloja edustavat lapsuudentutkijat 

ovat käyttäneet ja soveltaneet yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodisia työkaluja. 

Sosiologian puolella lapsuutta on tarkasteltu kuitenkin niukasti ja se on jäänyt tutkimuksissa 

marginaaliin. Tässä työryhmässä pohditaan miten ja mihin sosiologisia lähestymistapoja on 

lasten ja lapsuuden tutkimuksessa on käytetty ja mikä on sosiologian anti lapsuuden 

tutkimiselle. Lisäksi haastamme pohtimaan, mitä annettavaa lapsuudentutkijoilla on 

valtavirtasosiologialle. Kutsumme työryhmään esityksiä, jotka lähestyvät lapsia, lapsuutta ja 
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sosiologiaa raikkaasti. Toivomme esityksiä, joissa on rohkeita avauksia ja uhkarohkeitakin 

kokeiluja suhteessa sosiologiseen metodologiaan ja teorioihin. Työryhmän 

kommentaattoreina toimivat Leena Alanen ja Maarit Alasuutari 

Abstraktit: 

Merkityssuhteiden jäsentyminen ja toisen kohtaaminen perusopetuksen 

alaluokilla 
Reetta Karttunen, Jyväskylän yliopisto (reetta.karttunen@pp.inet.fi) 

 

Kasvatustieteellisen väitöskirjatutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa erilaisia oppimisen 

tapoja ja lapsen kohtaamisen mahdollisuuksia perusopetuksessa. Työ ei rajoitu kuitenkaan 

vain lapsen ja aikuisen välisen suhteen selvittämiseen, sillä lapsi käsitetään täysivaltaisena, 

ainutkertaisena yksilönä, joka aikuisen tavoin rakentaa suhteitaan itseen, toisiin ja 

ympäristöön. Tutkimuksessa tarkastellaan pikemmin sitä, kuinka toisen voi kohdata aidosti ja 

siten ymmärtää toisen toimintaa sekä siihen liitettyä mieltä. Pyrkimyksenä on saada lisää 

ymmärrystä yksilön suhteiden rakentumisiin vaikuttavista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista 

tarinoista, esityksistä ja toimintatavoista, jotka ovat mukana yksilön valinnoissa.  

 

Tutkimuksen lähtökohtana on Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys, Martin Heideggerin 

eksistenssin filosofia sekä Juha Varton näkemys luovasta ajattelusta ja avoimesta asenteesta 

merkityksenmuodostumisissa. Tärkeän paikan väitöskirjatyössä saa myös Edmund Husserlin 

fenomenologia ja sekä hänen käsityksensä ihmisen intentionaalisuudesta. Taustalta löytyy 

lisäksi Eino Krohnin sekä Matti Itkosen ajatuksia esteettisen elämyksen ja intuition 

mukanaolosta suhteiden muodostumisissa. Vuorovaikutustilanteiden rakentumisten tarkastelu 

pohjaa Alfred Schützin teoriaan ihmisestä sosiaalisena ja subjektiivisena yksilönä.  

 

 Merkityssuhteiden jäsentymisiä lähestytään narratiivien kautta ja empiirinen aineisto syntyi 

ensimmäisen luokan oppilaiden visuaalisista, kirjallisista, sanallisista ja kehollisista 

kertomuksista. Aineiston jäsentäminen perustuu Lauri Olavi Routilan elämismaailman 

peruselementtien jaotteluun sekä aineistosta nousseisiin ilmiöihin, jotka muotoutuivat 

seuraavasti: yksilön kasvu ja kehitys, suhde toisiin ihmisiin, toimijuus sekä suhde 

keinotekoisiin olioihin ja prosesseihin. Analyysimenetelmäksi valikoitui Edmund Husserlin 

eideettinen reduktio, jotta tutkimuskohteen ilmiöistä saatiin esiin myös aistisia, ajasta ja 

tulkitsijasta riippumattomia merkitysrakenteita. 

 

Alustavista tutkimustuloksista nousee esiin monisävyisiä toimimisen tapoja 

maailmansuhteiden rakentumisissa. Yksi keino muokata merkityssuhteita on omien 

kokemusten aktiivinen ja säännönmukainen analyysi sekä arviointi. Suhteita muokataan myös 

pelimaailman käytänteiden mukaisesti, rohkeasti niitä kokeillen ja koetellen. Tapahtumiin 

voidaan lähteä lisäksi varovaisen kyseenalaistavalla asenteella tai yleisiä tapoja ja normeja 

aktiivisesti vastustaen. Tuloksista selviää myös, että leikkivästä, kokeilevasta ja 

mielikuvitusrikkaasta koulutulokkaasta kehkeytyy perusopetuksen ensimmäisen lukuvuoden 

aikana ennalta määrätyllä tavalla toimiva ja ajatteleva koululainen.  

 

Taiteen ja muun esteettisen toiminnan kautta voidaan käsitellä omia merkittäviä ja 

vaikeitakin asioita. Tutkimus todentaakin, että ne ovat mukana maailmansuhteiden 

muokkaamisissa ja siten monipuolistamassa tietoa maailmasta. Esteettinen uteliaisuus ja sen 

myötä intensiivinen paneutuminen toiseen mahdollistaa lisäksi toisen ymmärtämisen ja luo 

siten valmiuksia entistä ammatillisempiin kohtaamisiin perusopetuksen alaluokilla. 
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Ruumiillisuus resurssina – lasten ruumiilliset taidot, osaamiset ja eronteot 

päiväkodissa 
Anu Kuukka, Jyväskylän yliopisto (anu.kuukka@jyu.fi) 

 

Ruumiillisuuden tematiikka on varsin monitulkintainen ja siten mahdoton määritellä 

yksiselitteisesti. Ruumiillisuuden yhteiskuntatieteelliset teoretisoinnit ovat olleet 

tavallisempia aikuisiin kohdistuneissa tutkimuksissa. Ruumiillisuus on kuitenkin monin 

tavoin huomion kohteena myös varhaislapsuudessa, ja etenkin päiväkodissa lasten 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa ruumiillisuus on keskeisesti esillä.  

 

Esitys perustuu kasvatustieteen väitöstutkimukseeni (Kuukka 2015). Tutkimuksessa olen 

pyrkinyt päiväkodissa tuotettuun etnografiseen aineistoon perustuen monipuoliseen 

kuvaukseen siitä, miten ruumis ja ruumiillisuus merkityksellistyvät osana lasten 

päiväkotiarkea. Tutkimuksen empiirinen aineisto on koottu yhden päiväkodin 5–6-vuotiaiden 

lasten ryhmästä. Aineisto koostuu havainnoinneista, lasten yksilö- ja parihaastatteluista, 

lasten piirroksista, valokuvista ja tutkimuspäiväkirjasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

sijoittuu monitieteisen lapsuudentutkimuksen ja ruumiillisuuden yhteiskuntatieteellisen 

tutkimuksen risteysalueelle. Sosiaalisen konstruktionismin tieteenperinteeseen kiinnittyvässä 

tutkimuksessa ruumiillisuuden tematiikkaa havainnollistetaan lasten paikalta käsin.   

 

Esityksessäni tarkastelen sitä, miten lapset käyttävät ruumiillisuuttaan resurssina päiväkodin 

arjen eri tilanteissa ja keskinäisissä suhteissaan. Sosiologiassa yhtenä ruumiin ja 

ruumiillisuuden tärkeänä innoittajana on ollut Pierre Bourdieun näkemys ruumiillisuudesta 

yhtenä pääoman lajina. Olen hyödyntänyt Bourdieun näkemyksiä ennen kaikkea 

ajatuksellisina työvälineinä lasten ruumiillisuuden mikrososiaaliselle analyysille ja 

tulkinnalle. Sen lisäksi, että päiväkodin arki tiloineen ja toimintoineen tuotti lapsille 

tietynlaista ruumiillisen olemisen, liikkumisen ja tekemisen tapaa, lasten keskinäisissä 

suhteissa oli havaittavissa erilaisia ruumiillisia ominaisuuksia ja taitoja sekä ruumiin itsensä 

laatuja, joita lapset käyttivät tilanteisesti resurssina keskinäisessä vuorovaikutuksessaan. 

Ruumiillisuutta voikin ajatella ikään kuin lasten päiväkodissa olemisen ja toimimisen 

monipuolisena instrumenttina. 

 

 

Lapsuuden merkitys suomalaisessa terveysjournalismissa 
Vienna Setälä-Pynnönen, VTT/FL (vienna.setala@heraamo.fi) 

 

Havaitsin suomalaista terveysjournalismia käsittelevässä väitöstutkimuksessani (Setälä-

Pynnönen 2015), että julkisessa keskustelussa on kuilu genetiikan ja aikuisiän elintapoja 

käsittelevän terveystiedon välillä. Vallitseva terveyspuhe olettaa, että biologisen syntymän, 

ravitsemuksen, liikunnan ja painonhallinnan lisäksi on olemassa vain vähän yksilön 

terveyteen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Tieteeseen nojaava terveyden julkisuus on puhunut viime vuosikymmeninä niukasti 

lapsuuden ja toisen ihmisen merkityksestä terveydelle. Kuitenkin arvovaltaiset lehdet ovat 

julkaisseet kestävää näyttöä sosio-emotionaalisista tekijöistä, jotka suojaavat kehittyvän 

yksilön immuunisysteemiä, kykyä selvitä toimintaympäristön muutoksista ja jotka ennustavat 

hyvää terveyttä. Näitä muuttujia ovat nisäkkäillä muun muassa emon katse, kosketus ja 

jälkeläisen itsesäätelyn tukeminen vuorovaikutuksella.  
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Tieto lapsuuden kokemusten vaikutuksesta geenien toimintaan ja ilmiasuun on pysynyt 

toistaiseksi tieteellisenä keskusteluna ja saavuttanut niukasti julkisuutta suomalaisten 

terveystoimijoiden parissa. Terveyssosiologia on puolestaan keskittynyt aikuisten oikeuksiin 

ja ottanut paljolti annettuna ja jopa myyttisinä faktoina terveyden ammattilaisten käsitykset 

terveyden tekijöistä ja geeneistä.  

 

Tiedeviestintä on monitahoinen prosessi, jossa tieto nivoutuu yhteiskunnan olosuhteisiin ja 

kulttuurisiin trendeihin. Elintapojen terveysvaikutuksia käsittelevä tutkimus ja teknologian 

kehitys ovat tuottaneet valtavasti uutta tietoa, joka on verrattain hyvin saatavilla. Tiedon 

demokratisoituminen ei ole kuitenkaan johtanut sosioekonomisten terveyserojen 

kaventumiseen, terveyskäyttäytymisen pysyviin muutoksiin kaikissa väestöryhmissä tai 

väestöllisen terveydentilan kohenemiseen psyyken kehityshäiriöihin liittyvässä oireilussa. 

Mikä terveyspuheen lähdekäytäntöjä ohjaa? 

 

Yksittäiset tutkijat ja lääkärit ovat kertoneet itsesensuurista. He tuntevat tiedon, jonka 

mukaan lapsi tarvitsee emotionaalista omistautumista kasvaakseen terveeksi. Tiedon 

artikuloiminen tutkimuksen koetaan kuitenkin vaivaannuttavana yksilöllisten valintojen 

loukkaamattomuutta, kasvatusvastuun siirtämistä ja molekyylipuhetta korostavassa tasa-

arvokulttuurissa.  

 

Tässä esityksessä keskustelen vallitsevan terveyskäsityksen sosiokulttuurisisista ja 

tieteellisistä ulottuvuuksista ja pohdin mahdollisuuksia lähestyä joitain lapsuuden 

merkitykseen liittyviä tabuja jatkotutkimuksessa.  

 

 

(LAPSUUDEN)SOSIOLOGIAN KÄSITTEET JA VARHAISKASVATUS 
Paula Eerola-Pennanen, Jyväskylän yliopisto (paula.eerola-pennanen@jyu.fi) 

 

Varhaiskasvatuksessa painotus oli pitkään (kehitys)psykologian teorioissa ja käsitteissä.  

Sosiologian teoria, käsitteet ja tieto osana varhaiskasvatustiedettä sai aluksi vastustusta, mutta 

ajattelutapa on muuttunut: sosiologian käsitteistö on noussut suosioon 

varhaiskasvatustieteessä. Viime vuosina on varhaiskasvatustieteessä julkaistu muutamia 

väitöskirjoja (esim. Vuorisalo 2013; Kuukka 2015), joissa sosiologian teoria ja käsitteet ovat 

ohjanneet tutkimusprosessia. Varhaiskasvatustieteessä ja varhaiskasvatuksen käytännöissä 

lapsuuden sosiologian käsitteiden käyttöönottoa on kuitenkin laajemmin. Se näkyy 

muuttuneina diskursseina. Kun aiemmin ”lapsilähtöisyys” oli keskeinen käsite 

opinnäytetöissä, nyt tilalla on ”osallisuus”. Kun aiemmin käytettiin käsitettä 

”toiminnallisuus” tai ”learning by doing”, nyt käytetään käsitettä ”toimijuus”. Kyseessä on 

kuitenkin sama ilmiö, uusi käsite on lainattu sosiologiasta. Käsitteeseen liittyvä sosiologinen 

teoria ja määrittely eivät kuitenkaan ole siirtyneet mukana, vaan käsitteiden määrittely on 

usein vailla taustateoriaa.  

 

Lapsuuden sosiologia nosti käsitteillään lapset esille yhteiskunnassa. Keskustelu lasten 

oikeuksista vahvistui. Lapsuutta vapautettiin kehityspsykologian vaiheajattelusta, joka oli 

ollut ainoa tapa tarkastella lapsuutta. Varhaiskasvatuksen käytössä lapsuuden sosiologian 

käsitteet ovat kuitenkin kääntyneet osittain lapsia vastaan. Oikeus osallistua on muuttunut 

osallistumisen pakoksi.  Toimijuus ymmärretään usein aktiivisena toiminta. Lasten on koko 

ajan tehtävä jotain yhdessä muiden lasten kanssa: yksin olemiselle, erillisyydelle ja oleilulle 

ei ole tilaa päiväkodissa. Toimijuutta ei nähdä toimijan ja rakenteen välisenä suhteena, vaan 

kompetenttina lapsena, mikä vapauttaa kasvattajan vastuustaan tukea ja auttaa lasta.  Mikä on 
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lapsuuden sosiologien vastuu käsitteistä, jotka ovat lähteneet elämään itsenäisesti muiden 

tieteiden ja opetuksen maailmassa? 

 

Varhaiskasvatustiede on saavuttanut vakiintuneen jalansijan yliopistoissa. 

Varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, hallintoa, ohjeistusta ja käytäntöä kehitetään parhaillaan. 

Lapsuuden instituutioiden, varhaiskasvatuksen asiakirjojen ja käytäntöjen tutkiminen 

lapsuuden sosiologian näkökulmasta olisi nyt ajankohtaista: mihin teoreettiseen tietoon 

nojaudutaan, mitä käsitteitä käytetään, miten käsitteitä tuotetaan, määritellään ja 

ymmärretään, mitä tapahtuu, kun käsitteet siirtyvät eteenpäin? Miten käsitteet muuttuvat ja 

värittyvät matkansa aikana? Miten käsitteet ymmärretään, kun ne saavuttavat lapset? Yksi 

lapsuuden sosiologian mielenkiintoinen tutkimuksen kohde on lapsuuden instituutioiden 

(päiväkoti, koulu, lastensuojelu) toimintaa ohjaavan kokonaiskuvan selvittäminen. 

 

 

 

Näkökulmia Bourdieun käsitteellisten työkalujen hyödyntämiseen 

lapsuudentutkimuksessa 
Johanna Kiili, Jyväskylän yliopisto (johanna.j.kiili@jyu.fi); 

Johanna Moilanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ( johanna.moilanen@jamk.fi) 

 

Esityksessä pohditaan Pierre Bourdieun relationaalisen sosiologian antia lapsuuden 

tutkimiselle. Bourdieun tuotannossa lapsuus oli esillä lähinnä viitteellisesti, mutta erityisesti 

kansainvälisessä sosiologisessa lapsuudentutkimuksessa Bourdieun käsitteiden empiirisestä 

hyödyntämisestä on monia esimerkkejä. Bourdieun sosiologisen ajattelun voi nähdä 

sisältävän sekä yleisen teorian että tutkimusteorian (Noro 2004), eräänlaisen joustavan 

(meta)teoreettisen viitekehyksen, jonka soveltaminen empiiriseen tutkimukseen on 

haasteellista, mutta ei mahdotonta. 

 

Esityksessä tarkastellaan Bourdieun käsitteellisten työkalujen soveltamismahdollisuuksia 

kahden empiirisen tutkimustapauksen kautta. Toinen tutkimustapaus liittyy alakouluikäisten 

lasten edustukselliseen osallistumiseen (Kiili 2016). Lasten osallistumiseen liittyvä 

kansallinen ja kansainvälinen empiirinen tutkimus on viimeisen kymmenen vuoden aikana 

lisääntynyt huomattavasti, mutta osallistumisen teoretisointi on vielä alkutekijöissään. 

Osallistumisen ilmiön on todettu olevan kompleksinen ja tutkimuksellisesti haastava. 

Useammat tutkijat ovat peräänkuuluttaneet sukupolvien välisten ja sisäisten valtasuhteiden 

analysointia ja erityisesti relationaalisten lähestymistapojen kehittämistä. Puheenvuorossa 

pohditaan erilaisia relationaalisia lähestymistapoja ja erityisesti Pierre Bourdieun 

käsitteellisten työkalujen hyödyllisyyttä sekä haasteita kunnallista lapsiparlamenttia 

käsittelevässä empiirisessä tutkimuksessa. 

 

Toinen tutkimustapaus (Moilanen 2015) lähtee liikkeelle bourdieulaisen lähestymistavan 

hyödyntämisestä eräänlaisena metateoriana analysoitaessa lastensuojelun 

tukihenkilötoimintaa ja sen muutoksia lastensuojelun sosiaalityön historiallisesti 

muodostuneella kentällä. Bourdieun relationaaliseen ajattelutapaan nojaten 

tukihenkilötoiminta jäsennetään lakisääteiseen lastensuojeluun kiinnittyväksi vapaaehtoistyön 

muodoksi, joka perustuu lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutussuhteen käyttämiselle työn 

välineenä, mutta jonka toteutus on riippuvainen laajemman suhdeverkoston toiminnasta. 

Bourdien käsitteelliset työkalut kohdentavat huomion suhteisiin, joissa tukihenkilötoiminta 

tapahtuu ja joissa se ajallisesti, kulttuurisesti ja paikallisesti sidonnaisena ilmiönä rakentuu.  
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Toimijuuden erilaisuudet eriarvoisuuden peilinä 
Mari Vuorisalo, Jyväskylän yliopisto (mari.vuorisalo@jyu.fi) 

 

Lasten toimijuus on lapsuudentutkimuksen itsestään selvä lähtökohta. Toimijuudella on 

keskeinen sija niin alan tutkimuksellisissa kuin teoreettisissakin keskusteluissa. Samalla se on 

usein myös yksi tutkimusten keskeisimmistä tuloksista ja johtopäätöksistä. Tämä yhtälö 

johtaa lapsuudentutkimuksen osin mielikuvituksettomaan tilaan, jossa lopussa päädytään 

uudelleen alkuun. Alan Prout (2015) onkin todennut, että on korkea aika siirtyä lasten 

toimijuuden tunnistamisesta ja vakuuttamisesta lasten toimijuuden toteutumistapojen 

osoittamiseen. Tässä esityksessä tartutaan rohkeasti toimijuuden käsitteeseen ja tarkastellaan 

sitä bourdieuläisistä lähtökohdista. Tavoitteena on relationaalisen toiminnan teorian kautta 

yhtäältä tarkastella toimijuuden suhdetta rakenteisiin ja toisaalta teoreettisten käsitteiden 

kautta jäsentää toimijuuden toteutumisen erilaisia mahdollisuuksia. Toimijuus liitetään usein 

ajatukseen osaavasta ja osallistuvasta lapsesta. Toimijuuden erojen kautta voidaan kuitenkin 

nähdä, että myös toimijuudessa on eroja, joskus jopa eriarvoisuuksia.  

 

Esityksessä tarkastellaan etnografisen aineiston avulla, miten lasten toimijuus toteutuu 

esiopetusryhmän arjessa. Tarkasteluun otetaan erityisesti opettajien ohjaamat tilanteet ja 

niissä käydyt keskustelut. Lasten ja aikuisten välille muodostuneesta vuorovaikutuksesta on 

analyysissa tuotettu kenttä, jonka keskeisintä pääomaa ovat keskustelut. Lasten erilaisia 

osallistumistapoja analysoimalla tuotetaan esiin erilaisia tapoja toteuttaa toimijuutta. 

Erottelujen kautta tulee näkyväksi myös eriarvoisuus, joka kytkeytyy erilaisiin osallistumisen 

mahdollisuuksiin. Esityksen tavoitteena on purkaa auki lasten erilaisia toimijuuksia ryhmässä 

ja sitä kautta tehdä näkyväksi, ettei kaikki lasten toiminta ole toimijuutta ja että toimijuus 

rakentuu aina suhteissa toisiin toimijoihin ja rakenteisiin (ks. Mayall 2002). Erottelujen 

kautta esitys nostaa esille myös lapsille ryhmässä muodostuvat asemat ja niiden merkityksen 

lapsen toimijuuden toteutumiselle. Tulosten kautta väitetään, että toimijuuden toteutumista 

analysoimalla voidaan peilata lasten asemia ryhmässä ja tätä kautta myös ryhmän 

pysyvämpiä rakenteellisia toimintaehtoja.  

 

30. DIGITAALINEN YHTEISKUNTA 

Koordinaattorit: Epp Lauk, Jyväskylän yliopisto (epp.lauk@jyu.fi) ja Erle Rikmann, 

Jyväskylän yliopisto (erle.rikmann@jyu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Yhteiskunnallinen digikausi kerää vauhtia ja vaikuttaa yhä 

voimakkaammin ihmisten elämään. Niiden yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten analysointi 

edellyttää tutkijoilta uusien tutkimusmenetelmien, näkökulmien sekä teorioiden luomista. 

Tämän työryhmän tavoitteena on tutustua digitaalisten yhteiskuntatieteiden tarjoamiin 

mahdollisuuksiin ja keskustella uusista aiheista, kohderyhmistä, tutkimusmenetelmistä sekä 

vaaroista.  
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Abstraktit: 

Digitalisaatio ja yhteiskuntatieteellinen interventiotutkimus  
Mikael Seppälä 

 

Sosiologeina olemme erinomaisen hyviä erittelemään yhteiskunnallisten ilmiöiden 

näkökulmia, joka mahdollistaa meille erilaisten kielten ja ajattelutapojen siltaamisen. Jostain 

syystä julkilausutuista ja julkilausumattomista tiedonintresseistämme puuttuu halu auttaa ja 

vaikuttaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. Yhteiskunnalliset ongelmat ovat 

usein kompleksisia ja tämän vuoksi niihin viitataan englanninkielessä käsitteellä ”wicked 

problems”. Aikaisemmin kompleksisten ongelmien ymmärtäminen ja ratkomienn on ollut 

erittäin haastavaa, koska alueen. Koska sosiologian työkalupakeista puuttuvat 

toimintatutkimuksessa kehitellyt interventiotutkimuksen tiedonintressit ja menetelmät, emme 

pääse ongelmien erittelystä eteenpäin ongelmien ratkomiseen.  

 

Donald E. Stokes erittelee kolmentyyppisiä tutkimuksen dimensioita: puhdas perustutkimus 

(Niels Bohrin tiedonintressi), puhdas soveltava tutkimus (Thomas Edisonin tiedonintressi) ja 

käytäntölähtöinen perustutkimus (use-inspired basic research, Louis Pasteurin tiedonintressi). 

Stokesin mukaan Pasteurin tiedonintressi siltaa puhdasta perustutkimusta ja käytäntölähtöistä 

tutkimusta. Karl Popperin näkökulmasta havainnointi on tieteen tekemisen ytimessä ja sitä on 

tehtävä niin riippumattomasti, että tulokset ovat toisinnettavissa toisaalla. Fysiikan ja kovan 

tieteen kentällä Popperin arvostama riippumaton havainnointi on toimivaa. Kurt Lewin 

kritisoi Popperin tieteenfilosofisia lähtökohtia, sillä ainoastaan riippumattomaan 

havainnointiin perustuvat menetelmät johtavat väistämättä tieteellisen tutkimuksen ja 

sosiaalisen toiminnan erkaantumiseen. Lewinin arvomaailmassa tieteen tulisi toimia 

yhteiskunnan eduksi ja hänen mukaansa interventioihin perustuvaa toimintatutkimusta, jossa 

tutkimusta tehdään vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa, voisi pitää sisällän 

sosiaalitieteiden osalta mielekkäämpiä tieteenintressejä.  

 

Lewinin näkökulma tieteen tekemiseen ei ole sama kuin Pasteurin käytäntölähtöisessä 

perustutkimuksessa, jota tehdä riippumattoman havainnoinnin menetelmillä. Interventioihin 

perustuva tutkimus ei sovi perustutkimuksen eikä käytäntölähtöisen perustutkimuksen 

kategorioihin, koska se edellyttää menetelmiä, jotka eivät ole linjassa perinteisen 

riippumattoman havainnoinnin kanssa. Toimintatutkimuksen myötä Stokesin dimensiohin 

olisi mielekästä lisätä käytäntölähtöinen interventiotutkimus. Digi tulee, digi sitä, digi tätä. 

Digitaalisuudesta kohkataan kovasti, mutta harvassa ovat ne, jotka osaavat tuottaa 

kompleksisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ihmis-, kansalais- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja, 

jotka yhdistyvät teknologisiin mahdollisuuksiin. Tämä on alue jossa lewiniläinen 

käytäntölähtöinen interventiotutkimus on voimissaan. Muotoiluajattelun (design thinking) ja 

palvelumuotoilun menetelmät tarjoavat mahdollisuuksia laajentaa perinteisiä 

yhteiskuntatieteellisiä menetelmiä interventioiden tekemisen suuntaan. Kun muotoiluajattelun 

yhdistää digitaaliseen teknologiaan, voidaan tehdä ihmeitä myös yhteiskunnallisten 

ongelmien ratkomisessa. Jos haluamme sosiologeina osallistua tähän, on meidän opeteltava 

yhdistämään osaamistamme muiden tieteenalojen kanssa, joista usein puuttuu 

kokonaisvaltainen, oninäkökulmainen ymmärrys yhteiskunnallisista ilmiöistä. Hahmottelen 

käytännönläheisessä esityksessäni tapoja, joilla voisimme tehdä yhteistyötä palvelumuotoilun 

ja tietotekniikan alojen kanssa yhteiskuntatieteellisessä interventiotutkimuksessa. 
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Teknologisesta työttömyydestä työelämän polarisaatioon: tietoteknologia ja 

työmarkkinat 1980–2015  
Oskari Lappalainen 

 

Tietoteknologian ja robotiikan kehittyminen on 2010-luvulla herättänyt pelkoja siitä, että 

koneet saattavat korvata merkittävän osan työvoimasta tulevaisuudesta. On arvioitu, että 

esimerkiksi Suomessa tietotekniikka voisi korvata noin kolmanneksen työvoimasta parin 

seuraavan vuosikymmenen sisään. Samaan aikaan Uberin ja Taskrabbitin kaltaiset palvelut 

ovat mahdollistaneet tulkinnasta riippuen joko työmarkkinasäädösten kiertämisen tai 

joustavan työnteon lisäansioita kaipaaville.  

 

Automaatioteknologian kyky syrjäyttää ihmisiä on herättänyt pelkoja kautta historian. Monet 

valtavirran taloustieteilijät vetoavatkin siihen, että ennustuksen koneiden aiheuttamasta 

työttömyydestä eivät ole ennenkään käyneet toteen. Esitykseni tarkoituksena onkin auttaa 

aihepiiristä kiinnostuneita sosiologeja arvioimaan tietoteknologian työmarkkinavaikutuksia 

koskevien väitteiden uskottavuutta. Tätä varten tarjoan kriittisen katsauksen kirjallisuuteen, 

jossa käsitellään teknologian negatiivisia työmarkkinavaikutuksia vuosien 1980–2015 välillä.  

Aloitan tarkasteluni 1970–1980-lukujen taitteesta, jolloin tietokonepohjaisen 

teollisuusautomaation, robotiikan ja mikrotietokoneiden esiinmarssi innoitti aikalaisia 

pohtimaan ihmistyön tulevaisuutta. Esitettiin, että yritykset investoivat automaatioon 

päästäkseen yli 1970-luvun öljykriisin aiheuttamista ongelmista. Samalla automaatio 

kuitenkin sisältäisi talouskasvun tuhon siemenen, sillä se saattaisi johtaa massiivisiin 

irtisanomisiin ja sitä kautta kokonaiskysynnän laskuun.   

 

Kaikkein synkimmät ennustukset massatyöttömyydestä jäivät kuitenkin tapahtumatta. 1990-

luvulle tultaessa jopa kiistettiin tietotekniikan vaikutus työmarkkinoihin: koneinvestoinnit 

eivät lisänneetkään tuottavuutta. Vanhojen yritysrakenteiden sisällä tapahtunut tietotekniikan 

käyttöönotto oli tehotonta. Sen sijaan tarvittiin uusi, joustava yritysrakenne, jota rakennettiin 

1980–1990-lukujen massairtisanomisilla. 1990-luvun loppupuolen IT-buumi kuitenkin 

kannatteli taloutta, ja massatyöttömyys vältettiin tälläkin kertaa.  

 

Ajatukset tietotekniikan haitallisuudesta painuivat pitkälti unohduksiin, kunnes saavuttiin 

2010-luvulle. Havahduttiin työmarkkinoiden polarisaatioon, jossa sekä korkea- että 

matalapalkkaisten ammattien kysyntä kasvaa, samalla kun keskiluokkaiset ammatit katoavat. 

Esitettiin, että monet rutiininomaiset keskiluokkaiset ammatit korvattiin koneilla. 

Työmarkkinoiden polarisaatiota seurannut tulonjaon eriarvoistuminen saattaa haitata taloutta 

kokonaisvaltaisesti, ja heikentää työllisyyttä.  

 

Tulevaisuuden suureksi kysymykseksi onkin jäämässä se, kuinka pitkälle ja nopeasti palvelu- 

ja asiantuntija-ammatteja voidaan alkaa korvaamaan tietoteknologialla. Vaikka 

tietoteknologian suorituskyvyn kasvulle on fyysisiä rajoitteita, niin on mahdollista että jo 

olemassa olevia teknologioita voitaisiin haluttaessa hyödyntää paljon tehokkaammin. 

Toisaalta jakamistalouden esiinnousu antaa viitteitä siitä, että historiallinen trendi, jossa 

automaatioteknologia halventaa ja levittää työtä saattaakin jatkua myös 2010-luvulla. 

 

 

 

 

 



 
171 

Digitalisoituva poliittinen viestintä 
Iiris Ruoho 

 

Politiikan ja median suhdetta on ollut tavanomaista tarkastella instituutionäkökulmasta, 

esimerkiksi journalismin toimintatapojen muutosta painottaen. Digitalisoituva julkisuus tekee 

kuitenkin mahdolliseksi sen, etteivät poliitikot ja toimittajat sellaisenaan seuraa edustamiensa 

instituutioiden toimintalogiikkaa, poliittista päiväjärjestystä tai uutismetsästystä. 

Jokapäiväisessä viestinnässä he toimivat toki yhteiskunnallisen roolinsa tiedostaen, mutta 

myös sen ja yksityisen roolinsa rajoista jatkuvasti neuvotellen. Digitaalinen media on 

ymmärrettävissä noita rooleja samoin kuin poliittista viestintää jatkuvasti muokkaavana 

voimana. Aivan kuten emme voi ilman konkreettista tutkimusta tietää perinteisten 

medioidenkaan kaikkia vaikutuksia, emme myöskään voi kuin arvailla Twitterin merkitystä 

poliittisessa viestinnässä. Politiikan ja median vaikutukset ja merkitykset ovat aina 

tapauskohtaisia, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti välittyneitä. Tutkimuksen kontekstilla on 

merkitystä. Esiteltävä tutkimuksessa on lähestytty politiikan eliitin ja politiikan toimittajien 

keskinäisiä kytkentöjä hyödyntäen laskennallisen yhteiskuntatieteen menetelmiä, erityisesti 

verkostoanalyysiä. Laskennallisilla menetelmillä on saatu tuloksia, jotka ovat mahdollistaneet 

myös uusien kysymysten esittämisen aineistolle. Tutkimus on nostanut uudella tavalla esille 

kysymyksen poliitikkojen ja journalistien keskinäisten verkostojen merkityksestä samoin 

kuin Twitteristä poliittista kulttuuria ja yhteiskunnallista identifioitumista muokkaavana 

viestintäteknologiana. 

 

 

Mediakasvatuksen diskursiivisen hallinnointi verkkoympäristöissä 
Niina Uusitalo 

 

Medioituneessa ja digitalisoituneessa yhteiskunnassa mediataidot ovat merkittävässä roolissa 

ihmisten hallinnoimiseksi kohti toivotunlaista kansalaisuutta ja toimijuutta. Mediakasvatus 

esitetään keinona saavuttaa toivotunlaisia mediataitoja ja toimijuuksia. Tässä paperissa 

käsittelen tutkimussuunnitelmaa post doc -tutkimukseksi, joka tutkii mediakasvatukseen 

liittyvää hallintaa verkkoympäristöissä.  

 

Tutkimus on kaksiosainen. Kansalaisille mahdollinen toimijuus rakentuu suhteessa laajoihin 

diskursseihin ja kulttuurisiin resursseihin, joita digitaalisissa ympäristöissä on tarjolla. 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkitaankin kvantitatiivisten data-analyysin avulla 

mediakasvatukseen liittyvää hallintaa tutkimalla verkkoympäristöjä. Hallinta merkitsee 

ihmisille tarjolla olevia toimijuuksia (subjektiudet) suhteessa mediaan ja mediankäyttöön. 

Laajojen kvantitatiivisten aineistojen keräämisen ja analysoinnin kautta on tarkoitus tunnistaa 

laajoja diskursseja, jotka liittyvät mediakasvatuksen hallintaan sekä hallintaan 

mediakasvatuksen avulla. Tutkittavia data-aineistoja ovat mediakasvatusta käsittelevät 

avoimet verkkosivustot ja keskustelualueet sekä julkiset dokumentit.  

 

Mediakasvatukseen kohdistuvaa hallintaa tutkitaan kolmenlaisten diskursiivisten käytäntöjen 

kautta: yhteenliittymien, leviämisen ja linkittämisen kautta. Ensimmäinen käytäntö on 

tunnistaa käsitteellisiä yhteenliittymiä, jotka yhdistävät mediankäyttöön, mediataitoihin ja 

ongelmiin ja tavoitteisiin liittyviä sanastoja. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan 

mediankäyttöön liittyviä hallinnallisia ongelmia ja tavoitteita sekä näihin liittyviä 

subjektiuksia. Tällöin tunnistetaan myös keskeisiä mediakasvatusdiskurssien tuottajia ja 

tiloja. Toiseksi tutkitaan keskeisten käsitteiden levittäytymistä verkossa. Tällöin keskitytään 

siihen, miten käsitteet leviävät erilaisten mediakasvatusta käsittelevien sivustojen välillä. 
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Kolmanneksi tarkastellaan, miten erityyppistä informaatiota (kokemuksellista, kaupallista, 

visuaalista ja asiantuntijatietoa) linkitetään ja käytetään hyväksi hallinnan tavoitteiden 

auktorisoinnissa ja legitimoinnissa. Lisäksi valikoitujen avaintekstien diskurssiteoreettinen 

lähiluku valaisee hallinnan legitimoinnin rakentumista mikrotasolla.  

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutetaan toimintatutkimus mediakasvatusta toteuttavissa 

oppilaitoksissa. Toimintatutkimuksessa kehitetään yhdessä osallistuvien oppilaitosten 

opettajien ja oppilaiden kanssa kriittistä toimijuutta verkkoympäristöissä. Pohjana ovat 

tutkimuksen ensimmäisessä osassa kerätyt kvantitatiiviset aineistot ja niistä tehty analyysi 

mediakasvatuksellisen hallinnan tarjoamista toimijuuksista ja niiden legitimoinnista. 

Tarkoituksena on luoda toimintatapoja, joilla opiskelijat voivat haastaa heille tarjoutuvia 

rajoituksia ja odotuksia suhteessa mediaympäristöön että suhteessa koulun institutionaaliseen 

rakenteeseen. Pedagogisia keinoja ovat hallinnallisten tavoitteiden analysointi, omien 

mediatekstien tuottaminen ja digitaalisten kehojen hyödyntäminen kriittisen toimijuuden 

rakentamisessa. 

 

 

Social media monitoring and analysis software and its application to social 

science 
Alexander Semenov 

 

Nowadays there are many social media sites, having large number of users. This presentation 

discusses how automatic tools can be used to collect and analyze the data from social media 

sites. At first, software architecture is described, then applications such as analysis of 

reposting cascades, and analysis of political polarizations are discussed. 

 

 

Understanding Transnational Identities in a Multi-Sited Youth Community 
Erle Rikmann, University of Jyväskylä (erle.e.rikmann@jyu.fi) 

 

This paper explores some of  the  issues  that  arise  when  conducting  Internet-based  

research  in  conjunction  with  more  traditional  research  methods.  It draws  on my  own  

fieldwork  experience  and  current  ongoing  research  with  Russian-speaking youth in 

Finland and Estonia. It  also  looks  at  the  issues involved  when media  is  not  just  

something  used  for  communication  but  has become  more  analogous  to  a  place  where  

young people actually  live. In particular I reflect upon the methodological challenges of 

conducting multi-sited research with trans-national youth. The theoretical part of the study 

draws on and develops in three thematic approaches: trans-state migration studies and ethnic 

mobilization; civil society studies; transnationalism and its effects on political culture. 
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31. TURVALLISUUDEN JA MAANPUOLUSTUKSEN SOSIOLOGIA  

Koordinaattorit: Teemu Tallberg (FT) Maanpuolustuskorkeakoulu (teemu.tallberg@mil.fi); 

Tuula Kekki (VTT) Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (tuula.kekki@spek.fi) 

Työryhmäkuvaus: Miten yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako ja kriiseihin varautuminen 

heijastelevat aikaamme? Maanpuolustuksen kentällä puolustusvoimat on päätoimija, mutta 

kokonaisturvallisuusajattelu ja kansainvälinen kriisinhallinta laajentavat yhteistoiminnan ja 

vastuut eri yhteiskuntasektoreille ja moninaisiin toimintaympäristöihin. Perinteiset 

turvallisuustoimijat, kuten poliisi, pelastustoimi ja puolustusvoimat, ovat saaneet rinnalleen 

onnettomuuksien ehkäisystä ja jälkihuollosta sekä humanitäärisestä avusta vastaavia 

toimijoita. Ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen erilaisten uhkien ja riskien 

varalta on viime kädessä turvallisuustyötä, johon osallistuvat viranomaisten lisäksi siviilit. 

Työryhmä kutsuu koolle laajasti maanpuolustukseen, asevelvollisuuteen ja 

siviilipalvelukseen, turvallisuuteen, sotaan ja rauhaan liittyviä alustuksia. Teemaa voi 

tarkastella laajasti niin turvallisuuden, maanpuolustuksen kuin rauhan tutkimisen 

näkökulmista. Työryhmään toivotaan avauksia ja pohdintoja sekä empiirisiä ja teoreettisia 

esityksiä eri vaiheissa olevista tutkimuksista. 

Abstraktit: 

PARJATTU JA RAKASTETTU VÄESTÖNSUOJELU 
Tarja Wiikinkoski, Maanpuolustuskorkeakoulu / Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos 

(tarja.wiikinkoski@avi.fi) 

 

Suomalainen yhteiskunta on varautunut monin eri tavoin kohtaamaan niin sisäiset kuin 

ulkoiset uhkat. Suomi on esimerkkimaa niin sotaan, sodan uhkaan kuin sitä pienempiinkin 

uhkiin varautumisessa koko yhteiskuntana. Koko yhteiskuntana nimenomaan sen takia, että 

usein juuri suomalaisen yhteiskunnan katsotaan olevan kyvykäs suojautumaan niin yksilöinä 

kuin kansanakin; varaamaan kotivaraa yksityistalouksiin ja suojautumaan joukolla 

väestönsuojelua vaativissa tilanteissa. Ainakin teoriassa tämä on mahdollista. Mutta millaisia 

ovat tilanteet, joissa väestönsuojelutoimiin ryhdyttäisiin? Millaisia käsityksiä viranomaisilla 

on väestönsuojelusta? Kuinka yhtenäisellä tavalla väestönsuojelu ymmärretään?   

 

Väestöä on haluttu ja halutaan suojata monin tavoin ja monia uhkia vastaan. Suojauskeinojen 

on hyvä muuttua toimintaympäristön, uhkakuvien muuttumisen myötä. Sodankäynnin 

keinojen ja sodankuvan muuttuminen on luonut paineita myös väestönsuojelun toimitapojen 

muuttamiselle. Puhumattakaan väestönsuojelu-sanaan liittyvistä mielleyhtymistä.  Onko 

väestönsuojelu-sana se, joka herättääkin eniten intohimoja ja pelkoja, pitäisikö sana vaihtaa ja 

toiminta säilyttää? 

 

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia pelastuslaitosten valmiuspäälliköille, 

Aluehallintovirastojen pelastustoimi ja varautuminen vastuualueiden henkilöstölle, 

sisäministeriön ja puolustusministeriön varautumisen asiantuntijoille ja mm. Pelastusopiston 

varautumiskoulutuksesta vastaaville kouluttajille tehdyn haastattelututkimuksen aineistosta. 

Tutkimus on laadullinen ja toteutettu diskurssianalyysin keinoin. Tutkimuksessa etsitään 

väestönsuojelun käsitteen yhteisiä merkityksiä ja arvioidaan tulosten perusteella 

väestönsuojelun mahdollisia tulevaisuuksia.  
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Varautumisen painoarvo on parin viimeisen vuoden aikana näyttänyt kasvavan niin 

viranomaisten, kuntien kuin puolustusvoimienkin tehtävissä. Väestönsuojelusta on puhuttu 

sen sijaan varautumista huomattavasti vähemmän. Nykyisen määritelmän mukaan 

väestönsuojelulla tarkoitetaan väestönsuojelua nimenomaan aseellisen konfliktin aikana tai 

sellaisen uhatessa.  Millaista suojaa väestönsuojelulla saavutetaan informaatiovaikuttamisen 

ja hybridisodankäynnin monimuotoisia keinoja vastaan?  

 

 

KOLMANNEN JA NELJÄNNEN SEKTORIN TOIMIJOIDEN JA 

PELASTUSALAN VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN JA 

KEHITTÄMINEN 
Päivi Kuosmanen, Laurea-ammattikorkeakoulu (paivi.kuosmanen@laurea.fi) 

 

Viimeaikainen maahanmuutto on herättänyt keskustelun kolmannen ja neljännen sektorin 

toimijoiden käytettävyydestä pelastusalan viranomaisten työn tukena. Varsinkin neljännen 

sektorin (kansalaiset, jotka eivät kuulu mihinkään järjestöön) kiinnostus toimintaan on ollut 

huomattavaa ja heidän työnsä mm. vaatteiden lajittelijoina on tukenut viranomaisten 

työskentelyä, sillä viranomaiset ovat saattaneet keskittyä vastuukenttänsä vaativampiin 

viranomaistehtäviin. 

 

Neljännen sektorin toimijoiden ilmoittautuminen viranomaisten työn tueksi ei kuitenkaan ole 

täysin mutkatonta, sillä suorat yhteydenotot viranomaisiin kuormittavat viranomaisten 

tiedotuskanavia. Myös neljännen sektorin toimijoiden yhteydenotot kolmannen sektorin 

toimijoihin ovat ruuhkauttaneet kolmannen sektorin toimintaa ja siten aiheuttaneet haasteita 

kolmannen sektorin tuen välittämiselle pelastusalan viranomaisille. 

 

Ajankohtainen haaste siis on, kuinka kanavoida kansalaisten/ neljännen sektorin huomattava 

ja trendien mukaan kasvava auttamishalu hyödyksi siten, että se palvelee tarkoitustaan ja ei 

raskauta pelastusalan viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden työtä akuutissa ja 

kiireisessä tilanteessa. Keskusteluun halutaan tuoda mahdollisuus kehittää viestintäratkaisu, 

joka palvelisi niin neljännen kuin kolmannen sektorin ja viranomaisten tarpeita 

avuntarjoamiseen ja saamiseen liittyvien pyyntöjen ja ilmoitusten välittämisessä. Myös 

luottamuksen kasvattaminen toimijoiden välillä on avain asemassa yhteistyön takaamiseksi.  

 

Maanpuolustuksessa luottamus kansalaisten toimintaan, ja kansalaisten käyttö toiminnassa, 

tarpeen tullen on lähtökohta. Siksi maanpuolustuskentän menetelmät ja toiminta voivat 

tarjota uusia näkökulmia neljännen sektorin hyödynnettävyyteen pelastusalan viranomaisten 

parissa. Parhaiden käytänteiden jakaminen ja keskustelu toiminnan mahdollisuuksista ovat 

lähtökohta haasteiden selvittämiselle. 

 

 

MARTAT JA VARAUTUMINEN 
Sari Niemisalo, Lapin yliopisto (sari.niemisalo@ulapland.fi) 

 

Tarkastelen esityksessäni kansalaisyhteiskunnan rakentumisen historiaa kansallisella reuna-

alueella sekä kansalaistoimijoiden kokemuksia heidän omasta toimijuudestaan muuttuvassa 

kansalaisyhteiskunnassa. Kiinnitän huomiota erityisesti siihen, kuinka vuonna 1899 
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perustettu kansalaisjärjestö Martat on edistänyt omatoimista varautumista ja 

kansalaisyhteiskunnan resilienssiä (”joustokykyä”) Lapissa 1900-luvun alusta 2000-luvulle. 

 

Varautumisen ja väestönsuojelun sanastossa (SPEK, 2009) varautuminen määritellään 

”toiminnaksi, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa 

turvallisuustiloissa ja erityistilanteissa”. Varautuminen myös jaetaan viranomaisten 

varautumiseen sekä ”yksityisten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen” omatoimiseen 

varautumiseen. 

 

Omassa esityksessäni näen varautumisen kiinnittyvän laajemmin myös ihmisten ja yhteisöjen 

tulevaisuutta koskeviin odotuksiin, toiveisiin ja pelkoihin. Tällöin varautumisessa on kyse 

menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden toisiinsa kietoutumisesta – ajan 

kerroksellisuudesta – sekä toiminnasta, jolla pyritään estämään tai selviytymään 

todennäköiseksi odotetusta tulevaisuudesta.  

 

Kansalaisyhteiskunnan nykyisen uudelleenjärjestäytymisen ymmärtämiseksi ja 

kehittämistyön tueksi tarvitaan historiallista syväymmärrystä kansalaisyhteiskunnan 

menneisyydestä, sen murroksista ja jatkuvuuksista, mutta myös käsitteellistä mielikuvitusta 

varautumisen ääriviivoista. Kysymys kuuluukin, kuinka Martat on tulkinnut tehtäväänsä 

ajassa. 

 

 

TURVALLISUUSKULTTUURI KÄSITTEENÄ 
Hanna Honkavuo, Jyväskylän yliopisto (hanna.honkavuo@gmail.com)  

 

Nykykulttuurimme on riskien ja uhkien kanssa toimimista (Edwards & Jabs 2009), jolloin 

kokemus turvallisuudesta on tärkeää. Turvallisuuskulttuuri (safety culture) onkin ollut jo 

vuosikymmenien ajan tutkijoiden kasvavan kiinnostuksen kohteena – erityisesti 

turvallisuuskulttuuria on käsitelty turvallisuuskriittisten organisaatioiden, kuten 

ydinvoimaloiden, öljynjalostuksen, lentoyhtiöiden ja NASAn avaruustutkimuskeskuksen 

osalta. Turvallisuuskulttuuria ei ole kuitenkaan käytetty yhteiskunnallisena käsitteenä. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, kuinka turvallisuuskulttuuri on ymmärretty aikaisemmassa 

kirjallisuudessa – aihetta tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen kautta. Tutkimuksen tarkoitus 

on ymmärtää ja määritellä turvallisuuskulttuurin käsite. Mitä on hyvä turvallisuuskulttuuri ja 

mitä turvallisuuskulttuuriin liittyviä haasteita nousee esille? Kirjallisuuskatsaus käsittää 

artikkeleita viidestä eri tietokannasta. Kirjallisuuskatsaus rajautui organisaatioiden 

turvallisuuskulttuuriin, jättäen näin ollen pois muun muassa ruoka‐, tie‐ ja 

potilasturvallisuuskulttuurin. Turvallisuuskulttuuria käsiteltäessä siihen hyvin usein liitetty 

käsite turvallisuusilmapiiri (safety climate) on myös rajattu pois tästä katsauksesta. 

 

Aikaisemmat julkaisut osoittavat, että turvallisuuskulttuurin käsitteelle ei ole vielä usean 

vuosikymmenen tutkimusten jälkeenkään yhteisesti hyväksyttyä määritelmää (Farrington-

Darby et al. 2005). Useissa tutkimuksissa nostettiin esille kuitenkin samoja näkökohtia. 

Alustavien tulosten mukaan organisaation turvallisuuskulttuurin luomisessa ja sen 

ylläpitämisessä korostettiin johdon merkitystä (Fernández‐Muñiz et al. 2007; Wiegmann et 

al. 2004; Biggs et al. 2013). Katsottiin, että johdon täytyy olla sitoutunut turvallisuuteen ja 

näyttää esimerkkiä omien asenteiden ja toiminnan kautta. Sitoutuminen nähtiin tärkeänä 

myös muilla organisaation tasoilla. Arvot ja asenteet korostuivatkin useissa tutkimuksissa 

(Strauch 2015; Harvey et al. 2002; Martínez‐Córcoles et al. 2011; Edwards & Jabs 2009), 
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sillä turvallisuuskulttuuri koettiin yhtenä organisaation pääarvona. Jokaisen organisaation 

jäsenen tulisi arvostaa turvallisuutta ja omata hyvä turvallisuusasenne (Olive et al. 2006), sillä 

jokaisen yksilön katsottiin omalta osaltaan olevan vastuussa organisaation 

turvallisuuskulttuurista oman toimintansa kautta (Nordlöf et al. 2015). Jos työntekijät eivät 

arvosta turvallisuutta, on mahdollista, että he eivät ymmärrä sen merkitystä – organisaation 

työntekijöiden katsottiin helpommin ymmärtävän tuottavuuden tavoittelun (Edwards & Jabs 

2009). Tämän vuoksi myös viestinnän tärkeys korostui, jotta organisaation arvot ja asenteet 

turvallisuuskulttuuria kohtaan ovat selkeät ja jotta työntekijät ymmärtävät mitä hyvällä 

turvallisuuskulttuurilla saavutetaan (Nordlöf et al. 2015; Olive et al. 2006). 

 

Turvallisuuskulttuurin määritelmää tullaan tutkimuksen edetessä pohtimaan 

yhteiskunnallisena käsitteenä, jotta sitä voidaan paremmin hyödyntää sisäisen turvallisuuden 

saralla. 

 

 

KATSAUS YHTEISÖJEN KRIISINKESTÄVYYDEN MITTAAMISEEN - 

Measuring community resilience 
Heikki Laurikainen, SPEK / HY (heikki.laurikainen@spek.fi) 

 

Nollatoleranssin aika on turvallisuudessa ohi. Resilienssi käsitteenä sisältää maailmankuvan, 

jossa onnettomuuksia sattuu ja yhteisöjen arki häiriintyy ja se hyväksytään. Onnettomuuksiin 

varautuminen on vahvojen yhteisöjen luomista, jotka pystyvät sopeutumaan ja palautumaan 

arkeen mahdollisimman tehokkaasti onnettomuuksien jälkeen. Mutta mikä on vahva, 

kriisinkestävä (resilientti) yhteisö ja miten sitä voidaan mitata? Puheenvuorossani esittelen 

käytössä olevia mittareita ja pohdin niiden suhdetta monitahoiseen, ambivalenttiin 

kokonaisuuteen: yhteisöön. 

 

 

SIVIILIKRIISINHALLINTAA AFGANISTANISSA 
Maritta Itäpuisto, Kriisinhallintakeskus (Maritta.Itapuisto@cmcfinland.fi) 

 

Siviilikriisinhallinnan avulla pyritään vähentämään konflikteista ja kriiseistä kärsivien 

maiden epävakautta ja estämään sekasortoisten olojen leviäminen laajemmalle. 

Siviilikriisinhallinta on EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan instrumentti ja siten 

osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Siviilikriisinhallinnan kautta Suomi osallistuu 

EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden toiminnassa ja päätöksenteossa.  

 

Siviilikriisinhallinnan keinot ovat ei-sotilaallisia, ja toiminta myös kohdistuu siviileihin, 

joiden elämää ja arjen vakauttamista siviilikriisinhallinnalla tuetaan. Operaatiossa 

työskentelevät asiantuntijat rauhoittavat tilannetta, kouluttavat, ohjaavat ja tukevat paikallisia 

viranomaisia heidän työssään sekä tarvittaessa hoitavat väliaikaisesti paikallisviranomaisten 

tehtäviä. Päämääränä on vahvistaa oikeus- ja turvallisuussektorin toimintakykyä ja auttaa 

luomaan demokraattinen valtio, jolla on toimiva hallinto, oikeusjärjestelmä, rajavalvonta ja 

poliisivoimat.  

 

Siviilikriisinhallinnan kansallisen strategian asettama tavoite on, että kulloinkin 

siviilikriisinhallinnan tehtävissä toimii 150 suomalaista. Käytännössä määrä kuitenkin 

vaihtelee eri aikoina. Nykyisin suomalaisia on noin kahdessakymmenessä kansainvälisessä 

operaatiossa ja kansainvälisten järjestöjen sihteeristössä eri puolilla maailmaa. Suomen 

osallistumisesta tiettyyn operaatioon ja panostuksen suuruudesta päätetään poliittisesti. 
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Suomi on osallistunut mm. Etyj:n johtamaan 'Special Monitoring Mission to Ukraine' -

operaatioon Ukrainassa ja Kosovossa toteutettavaan, oikeusvaltiokehitystä tukeva EULEX-

operaatioon. Suomalaisittain tärkeä operaatio on ollut myös EUPOL Afghanistan, jossa 

kehitetään Afganistanin poliisivoimien toimintaa ja tuetaan oikeusvaltion kehittämistä. 

 

Esityksessä käsitellään Afganistanissa toimivien suomalaisten siviilikriisinhallinnan 

asiantuntijoiden käsityksiä omasta turvallisuudestaan operaatiossa, oman työn 

vaikuttavuudesta ja sen merkityksestä Suomen turvallisuudelle. Esityksen pohjana ovat 

aiheesta Kriisinhallintakeskuksella tehdyt kyselyt, selvitykset ja tammikuussa 2016 Kabulissa 

käydyt keskustelut.  

 

 

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUS JA SOTILAALLINEN 

MAANPUOLUSTUS KÄSITTEELLISESTI JA SUOMEN 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄN NÄKÖKULMASTA 

TARKASTELTUINA 
Juha Mäkinen, Maanpuolustuskorkeakoulu (juha.makinen@mil.fi) 

 

Viimeaikaisissa tutkimuksissa (ks. esim Branders 2015) nk. sisäinen turvallisuus ja 

sotilaallinen maanpuolustus (so. nk. ulkoinen turvallisuus) asettuvat toisilleen rinnakkaisiksi 

toimintakentiksi, joilla turvallisuustyötä tekevien professioiden ja ammattikuntien yhteistyön 

muodot ovat monitasoisesti vaillinaisella kehitysasteella. Siitäkin huolimatta, että esimerkiksi 

turvallisuuspoliittisessa ja yhteiskunnan turvallisuuteen fokusoituvassa diskurssissa uhkien on 

tunnistettu laajentuneen, yhteenkietoutuneen ja nk. keskinäisriippuvaisuuden (so. 

systeemisyyden) merkityksen on arvioitu kasvaneen. Mutta miksi? 

 

Osin siksi ettei ammattikunnilla ole riittävästi yhteistä jaettua kieltä ja käsitejärjestelmää (ks. 

Valtonen 2010) koska nykyisin koulutusjärjestelyt ovat pirstaloituneet osin Sisäministeriön ja 

osin Puolustusministeriön hallinnonaloille ilman keskinäistä koordinaatiota. Tässä 

käsiteanalyyttisessä ja mallintavassa tarkastelussa yhteiskunnan turvallisuuden (ks. YTS 

2010) ja maanpuolustuksen edellyttämä koulutus asemoidaan osaksi Suomen 

koulutusjärjestelmää. Tästä näkökulmasta hahmottuu useita muun muassa käsitteellisiä 

mahdollisuuksia opetussuunnitelmien ja opetusjärjestelyjen nykyistä 

tarkoituksenmukaisemmaksi yhteensovittamiseksi ja yhteiskehittelemiseksi. Tarkastelussa 

otetaan huomioon myös oppijoiden näkökulma (so. oppijalähtöisyys) ja se tosiasia että 

nykyisin merkittävä osa yhteiskunnan turvallisuusammattien opintoihin hakeutuvista ovat 

opiskelleet joko ase- tai siviilipalveluksen. Ja tällaista palveluksessa omaksuttua osaamista 

voidaan hyväksilukea ja hyödyntää myös turvallisuusalan, eikä yksinomaan aivan muiden 

toimialojen, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. 

 

Käsiteanalyysiä tehdään aikana jolloin varsinkin sisäisen turvallisuuden koulutusrakenteita 

pohditaan mahdollisesti yhtenäistettävän ja yhdistettävän (ks. Kalalahti & Huotari 2015; 

Salmi 2013) tavoilla, joilla on vaikutuksia myös Puolustusvoimien koulutusjärjestelmään, 

sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyihin ja yhteiskunnan turvallisuuden sekä 

maanpuolustuksen säädösperustaan. Tarkastelussa tasapainoillaan julkisten ja ei-julkisten 

käsitemäärittelyjen ristiriitaisessa kentässä mutta (julkisen) tutkimuksen keinoin. 
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COMPREHENSIVE SECURITY AS CIVIC DUTY  

Determining the Key Points for Research 
Kaci Bourdache, Laurea-ammattikorkeakoulu (kaci.bourdache@laurea.fi) 

 

Should we be expanding and changing current conscript service system to serve the needs of 

Comprehensive Security in society? Conscription has a significant impact to an individual 

and therefore on society. Due to some alleged issues conscription and mandatory military 

service has, and with the national security situation being in constant change, one could argue 

that civic duties must be remade to answer future challenges in the security of the society. 

Could we have a civic duty system that effectively covers the entire society and all scenarios 

listed in the Security Strategy of Society (2010)? 

 

The effects and impact of conscription have been studied from strategic, societal and 

individual points of view. However, until now the current system has not been reflected with 

the complete concept of Comprehensive Security. There is only one legal option to military 

service; that of civil service, which was seen by the United Nations Human Rights 

Committee (2004) as "punitively long". Refusing to serve is grounds for a prison sentence. 

 

The main focus of this research comes from the current and future threats the society faces; 

the Security Strategy for Society (2010) says that "the education for which different 

administrative sectors are responsible encourages participation in societal activities and 

promotes the citizens’ readiness to act in disturbances and emergency conditions". Further, as 

stated by the Ministry of Interior (2012), social exclusion is one of the key factors underlying 

security issues. A wide variety of civic duties could help prevent social exclusion. 

 

Willingness to change current system would surely vary from one stakeholder to the next. 

The views of all stakeholders in national defense and security in society should be collated so 

we can see common interests and points of contention. International benchmarking can bring 

new viewpoints. Emerging models should then be stress-tested by a sampling of the members 

of society. 

 

 

SOTILASOSSIOLOGIAN KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MAHDOLLISUUKSIA 
Veli Särmäkari, Helsingin yliopisto (veli.sarmakari@gmail.com) 

 

Sosiologian ongelma ei ole niinkään sosiologisen mielikuvituksen, vaan yhteiskunnan 

konstitutiivisten ajatusrakennelmien tarkastelun, puute (Risto Eräsaari). Tämä esitys on 

laadittu osana suomalaiseen asevelvollisuuteen liittyvää tutkimustani. Esityksessä 

tarkastellaan, mitä eräät yhteiskuntatieteilijät ovat sanoneet sodankäynnistä ja miten nämä 

erilaiset sosiologiset näkökulmat sodankäyntiin ja asevelvollisuuteen voivat rikastuttaa 

sotilassosiologista tutkimusta Suomessa. Toiseksi esityksessä tarkastellaan historiallisen 

sosiaalitieteen ja käsitehistorian metodien avaamia näkymiä asevelvollisuustutkimukseen. 

 

Kylmän sodan jälkeiset ’uudet sodat’, kuten Irakin ja Afganistanin sodat ja Kosovon sota 

sekä terroriteot (Oklahoma 1995, 9/11 2001) ja juuri nyt pakolaisvirrat Eurooppaan, haastavat 

uudenlaiseen turvallisuustutkimukseen. Yhteiskuntatieteilijät ovat näihin uusiin sotiin ja 

kriiseihin liittyen tuottaneet ´aikalaisdiagnoosia’ (Zeit-diagnose), joka tuo yleisen teorian ja 

tutkimusteorian rinnalle kysymyksen aikakauden luonteesta ja hallitsevista ajattelutavoista 

(Arto Noro 2004). Esimerkiksi Pierre Bourdieu tarkastelee globaalin markkinatalouden 

sosiaalisten vaikutusten vastavoimia (firing back), Anthony Giddens kyseenalaistaa valtion ja 
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väkivaltakoneiston yhteyksiä (surveillance), Zygmunt Bauman arvioi koko 1900-luvun sotien 

yhteiskunnallisia seurauksia (sociology after the Holocaust) ja Jürgen Habermas 

kansalaislähtöisen demokratiakäsityksen ja ihmisoikeuksien puolustamista käymättä sotia 

(war is an unimaginable break with existing norms). 

 

Historiallinen sosiaalitiede ottaa turvallisuus- ja asevelvollisuuskeskusteluun historiallisia 

lähteitä, mutta tutkimus on motivoitunut nykyisyydestä lähtien.  Historiallisen sosiaalitieteen 

tehtävänä on kyseenalaistaa jokin nykyhetkessä itsestään selvänä tai luonnollisena pidetty 

totuus (Kauranen & Rantanen 2005). Suomessa historiallista sosiaalitiedettä (sosiologiaa) 

edustaa Risto Alapuro, jonka tutkimuksissa ovat historialliset aineistot vahvasti läsnä (The 

construction of the voter in Finland, c. 1860-1907 (2006)). 

 

Käsitehistorian saksalainen (Reinhart Koselleck, Rolf Reichardt), anglo-amerikkalainen 

(Quentin Skinner, Terence Ball) ja pohjoismainen (Henrik Stenius, Risto Alapuro, Pauli 

Kettunen) tutkimusperinne tuovat esiin sekä käsitetaisteluja, käsitteiden muotoutumisen 

”satula-aikoja” (Sattelzeit) sekä myös laajempien, jopa 100–200 vuotta kestäneiden 

käsitehistoriallisten ilmiöiden (kansalaisuus, asevelvollisuus), tutkimuksen tärkeyden. 

Käsitehistorian näkökulma syventää modernisaatioprosessin epäjatkuvuuksien, yllättävien 

tapahtumien, katkosten ja sattumien huomioimista yhteiskunnan konstituoitumisessa (Albert 

O. Hirshman 1992). Ian Hackingin (2000) tapaan tutkimuksessani kysytään, minkä kanssa 

nykyinen Suomessa käytävä asevelvollisuuskeskustelu keskustelee. 

 

 

SIVIILIPALVELUSTAHTO SIVIILIPALVELUKSEN SUORITTAJILLA 
Valdemar Kallunki, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (valdemar.kallunki@gmail.com) 

  
Maanpuolustustahto on keskeinen asevelvollisuustutkimuksen käsite. Ilmiön mittaustavat 

ovat painottaneet aseellista puolustusta. Kansallisen turvallisuuden kannalta merkitystä ovat 

kuitenkin kasvattaneet myös riskit, jotka voivat heikentää demokraattisen yhteiskunnan 

toimivuutta ja siten maanpuolustuksen edellytyksiä. Kyseiset tekijät liittyvät 

maanpuolustustahtoa laajemmin yhteiskunnan toimivuuteen. 

 

Tässä tarkastelussa käytän siviilipalvelustahdon käsitettä kuvaamaan siviilipalveluksen 

suorittajien palvelusmotivaatiota rauhan aikana. Siviilipalvelustahto avaa teoreettisesti 

keskustelun maanpuolustusvelvollisuuden laajasta merkityksestä kansallisen turvallisuuden 

kannalta.  

 

Hyödynnän tarkastelun aineistona Siviilipalvelustutkimuksen kyselyaineistoa. Kyse on yhden 

vuoden siviilipalveluksen saapumiserät sisältävästä kokonaisaineistosta. 

 

 

ISÄLTÄ POJALLE JA TAKAISIN – YLISUKUPOLVINEN 

MAANPUOLUSTUSTAHTO 
Tiia Laukkanen, Nuorisotutkimusverkosto (tiia.laukkanen@nuorisotutkimus.fi) 

Suomalaisten maanpuolustustahdon on jälleen kerran mitattu olevan korkealla tasolla (MTS 

2016). Korkeimmillaan maanpuolustustahto on vanhemmilla ikäluokilla ja heikkenee 

tultaessa nuorempiin sukupolviin. Kyselytutkimuksissa ei kuitenkaan päästä kunnolla 

pureutumaan ilmiöiden taustoihin, tässä tapauksessa siihen mihin maanpuolustustahto 

tukeutuu eri sukupolvilla. Nuorisotutkimusverkoston hankkeessa ”Isältä pojalle ja takaisin – 
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ylisukupolvinen maanpuolustustahto” on lähdetty selvittämään kysymystä miten 

maanpuolustustahto rakentuu isillä ja heidän asevelvollisilla lapsillaan. 

 

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää eri sukupolvien käsityksiä ja annettuja 

merkityksiä liittyen maanpuolustustahtoon ja erityisesti varusmiespalvelukseen. Laajan 

laadullisen aineiston avulla on perehdytty siihen, mitä maanpuolustustahto ja 

asevelvollisuuden suorittaminen on merkinnyt eri aikakausina nuoruuttaan eläneille ja kuinka 

näkemykset poikkeavat suhteessa aiempiin sukupolviin. Eli miten maanpuolustustahto 

jäsentyy ylisukupolvisesti ja miten sille annetut merkitykset ovat muuttuneet viimeisten 

vuosikymmenten aikana? 

 

Työryhmässä esittelen hankkeessa kerättyä haastatteluaineistoa, joka koostuu sekä isien että 

heidän asevelvollisten poikien ja tyttärien haastatteluista. Haastatteluissa on keskusteltu 

asevelvollisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvistä teemoista. Esityksessäni nostan 

empiiristen esimerkkien avulla esiin sitä, kuinka eri sukupolvet käsittävät 

maanpuolustustahdon ja millä tavoin näkemykset poikkeavat toisistaan maanpuolustukseen 

liittyvissä kysymyksissä. 

 

32. YMPÄRISTÖLIIKKEIDEN JA -KONFLIKTIEN TUTKIMUS 

Koordinaattorit: Tapio Litmanen, Jyväskylän yliopisto (tapio.litmanen@jyu.fi); Esa 

Konttinen, Jyväskylän yliopisto (esa.konttinen@jyu.fi) 

Työryhmäkuvaus: Toivomme esitelmiä, joissa keskitytään erityyppisiin ympäristöliikkeisiin 

ja -konflikteihin. Ympäristöliike poliittisena vaatimusliikkeenä sisältää monia tilallisia tasoja 

kuten myös monenlaisia aatteellisia, kulttuurisia ja tieteellisiä elementtejä sekä 

organisatorisia tasoja. Vastaavasti myös ympäristökonfliktien tutkimuksessa käytetään eri 

näkökulmia lähtien vaikka mikrotason vastakkainasettelujen erittelystä päätyen 

rakenteellisten yhteiskunnallis-ympäristöllisten tekijöiden tarkasteluun.  

Ryhmässä voi siis olla kiinnostunut niin planetaaristen kysymyksien, kuten ilmaston 

muutoksen tai biodiversiteetin vähenemisen, aiheuttamista sosiaalisista liikehdinnöistä, kuin 

paikallisten ympäristöllisten kiistojen, kuten luonnonvara- tai rakentamiskamppailujen 

tutkimisesta. Esimerkiksi meneillään olevista vesistö- ja kaivoskiistoista tarvitaan tutkittua 

tietoa kuten myös ympäristöliikkeen historiallisesta kehityksestä tai rakenteellisista 

taustaehdoista. Ryhmän tarkoituksena on koota alueen tutkijoita keskustelemaan 

ympäristöliikkeistä ja -konflikteista sekä tutkimuksen nykytilanteesta ja tarpeista. 

Abstraktit:  

Ylikansallisesti verkottuvien ruokaliikkeiden ympäristötavoitteet 
Marja Vehviläinen, YKY/Tampereen yliopisto (Marja.vehvilainen@uta.fi)  

Esitelmässä kartoitetaan ylikansallisesti verkottuvien ruokaliikkeiden ympäristöä ja lajien 

välisiä suhteita koskevia tavoitteita. Lähtökohtanani käytän 2010-luvun suomalaisesta ja 

brittiläisestä kaupunkiviljelyliikkeestä ja Martat-kansalaisjärjestön toiminnasta tekemääni 

empiiristä tutkimusta. Näillä kaikilla on julkilausuttuja ympäristötavoitteita. Etsin 

kirjallisuudesta ja liikkeiden nettisivuilta samaan aikaan eri puolilla maailmaa toimivien 
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mailto:esa.konttinen@jyu.fi


 
181 

ruokaliikkeiden välisiä yhteyksiä ja jännitteitä ympäristöä ja lajien keskinäisiä suhteita 

koskevissa määrittelyissä. Tutkimusotteeni perustuu Donna Harawayn ehdottamaan 

kumppanilajien lähestymistapaan, jonka mukaan elävät olennot muotoutuvat suhteessa 

toisiinsa. Kumppanilajien toimintaa tarkastellaan materiaalis-diskursiivisina käytäntöinä, 

jotka järjestyvät bio-sosio-teknisissä suhteissa.  

Ruoantuotanto on kiinni maassa, siitä kasvavissa ja elävissä sekä yhteiskunnallisissa viljely- 

ja ruokakäytännöissä. Samaan aikaan se on ylikansallista ja osa maailman laajuisia 

ympäristö- ja ilmastoprosesseja. Siihen lomittuu monenlaisia yhteiskunnallisia ja lajien 

välisiä eriarvoisuuksia sekä ympäristövaikutuksia lisääviä käytäntöjä. Ruokaliikkeet pyrkivät 

luomaan tähän vallitsevaan, ylikansalliseen voittoa tavoittelevaan ja ympäristöä 

kuormittavaan ruoantuotantoon nähden vaihtoehtoisia tapoja tuottaa ruokaa. Liikkeet 

verkostoituvat ylikansallisesti. 1990-luvun alussa syntyneen ruokasuvereenisuus (food 

sovereignty) -liikkeen tunnetuimmassa La Via Campesina -liikkeessä on järjestöjä 73 maasta. 

Sen tavoitteena on ihmisten, yhteisöjen ja kansojen suvereniteetti, ruokajärjestelmän 

demokraattinen hallinta, paikallisten ruokamarkkinoiden suosiminen ja kestävä viljely. 

Liikkeillä on myös omia painotuksia. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ne korostavat 

oikeutta maan hallintaan ja omavaraiseen ruoantuotantoon, kun Euroopassa painottuvat 

talouteen ja ympäristöön sekä niiden kestävyyteen ja eriarvoisuuksien purkamiseen liittyvät 

kysymykset. Yhteyksien ohella niiden välillä on jännitteitä.  

Kun ruokaliikkeet tuottavat arjessaan paikallista ruokaa, ei silloin välttämättä pohdita 

yhteyksiä kansainvälisiin liikkeiden verkostoihin. Kuitenkin yhteisölliset 

kaupunkiviljelyliikkeet rantautuivat aivan yhtä aikaa kaikkiin Pohjoismaihin, ja kysyttäessä 

(aikaisemmassa tutkimuksessani) osa yhteisöjen jäsenistä mainitsee kansainvälisiä 

verrokkiryhmiä ja –verkostoja, joilla on samansuuntaisia päämääriä ja toimintatapoja kuin 

ryhmän omassa, paikallisessa toiminnassa. Martoilla taas on pitkäaikaiset kiinnikkeet 

kansainvälisiin järjestöihin ja kumppanuustoimintaan afrikkalaisten järjestöjen kanssa. 

Paikalliset ruokaliikkeet luovat tavoitteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa 

kansainvälisten ruokaliikkeiden kanssa.    

 

Ympäristökonfliktit ja valtapelin strategiat  
Sanna Pettersson, Lapin Yliopisto   

Ympäristökonfliktit ovat erilaisten määrittelyjen ja tulkintakehysten taistelukenttiä, joissa 

toimijat pyrkivät, enemmän tai vähemmän tietoisesti, vaikuttamaan muiden näkemyksiin 

todellisuudesta. Pertti Alasuutarin ja Ali Qadirin episteemisen hallinnan teorian avulla näitä 

valtapelejä päästään tarkastelemaan keskittymällä vallan muotojen ja lähteiden analyysin 

sijasta suoraan vaikuttamisen strategioihin.  

Episteemistä hallintaa toteutetaan episteemisen työn kautta, joka puolestaan jakautuu 

kolmeen yhteen kietoutuneeseen aspektiin: ympäristön ontologiaan; toimijuuteen ja 

identifikaatioihin sekä normeihin ja ideaaleihin. Ontologisella aspektilla argumentit 

perustuvat aina joihinkin todellisuutta käsitteleviin premisseihin; esimerkiksi kaivoshankkeita 

perustellaan väitteillä, joiden mukaan talouden kasvu luo hyvinvointia. Toimijuus- ja 

identifikaatio aspekti avaa yksilön ymmärrystä itsestään ja muista toimijoista: 

vuorovaikutuksessa ihmiset samaistuvat ja sitoutuvat eri yksilöihin tai ryhmiin identiteettien 

rakentamisen toimiessa hallinnan työkaluna. Ympäristökonflikteissa samaa tavoitetta ajavat 

muodostavat oman ryhmittymän ja saattavat leimata muut osapuolet epälegitiimeiksi 
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toimijoiksi. Normien ja ideaalien aspekti koskee yleisesti hyväksyttyihin arvoihin vetoamisen 

käyttämistä poliittisten tavoitteiden oikeuttamisessa ja torjumisessa. Esimerkiksi vihreyden ja 

kestävän kehityksen käsitteet ovat yleistyneet poliittisten toimien perusteena.  

Tutkimuspaperini perustuu pro-gradu tutkielmaani joka toteutetaan yhteistyössä  

Luonnonvarakeskuksen kanssa, osana Yhteiskunnallisesti kestävä luonnonvarojen käyttö-

hanketta. Käytän tutkimuksen aineistona viime kesän ja syksyn aikana toteutettua 

ympäristökonfliktikyselyä, joka suunnattiin ammattilaisille ja harrastelijoille jotka kohtaavat 

konflikteja toiminnassaan. Käsittelen aineiston SPSS-ohjelmalla yhdistäen laadullisia ja 

määrällisiä metodeja. Tutkin vastausten pohjalta miten konfliktit ja toimijuus määrittyvät 

sekä miten tietoa arvotetaan. 

  

Tieto merimetsokamppailun välineenä 
Pekka Salmi, Luonnonvarakeskus (pekka.salmi@luke.fi) 

Suomessa on kiistelty nopeasti lisääntyneiden merimetsokolonioiden aiheuttamista 

ongelmista ja niiden lievittämisestä jo 15 vuoden ajan. Kyseessä on kansainvälinen konflikti: 

lintu muuttaa maisemaa kansallisista rajoista piittaamatta ja EU:n lintudirektiivi vaikuttaa 

kiistan hallintaan jäsenmaissa. Tosin tulkinnat direktiivin sallimista toimintatavoista 

vaihtelevat ja Suomessa on noudatettu tiukempaa tulkintaa kuin esimerkiksi Ruotsissa tai 

Ahvenanmaalla. Monessa Euroopan maassa merimetsokiista liittyy kalankasvatukseen ja 

vapaa-ajankalastukseen, Suomessa eritoten kalastuselinkeinoon. Merimetsot aiheuttavat, 

hylkeiden ohella, ongelmia rannikkokalastukselle, mutta viime aikoina on myös noussut esiin 

keskustelu kolonioiden vapaa-ajanasukkaille aiheuttamista haitoista. Konflikti on 

polarisoitunut toisaalta ympäristö- ja lintupooliin ja toisaalta kalatalous ja 

rannikkoyhteisöpooliin. Kummallakin on oma tutkimuslaitoksensa: ympäristöministeriön 

alainen Suomen ympäristökeskus ja maa- ja metsätalousministeriön alainen 

Luonnonvarakeskus. Konfliktiin liittyvää tietoa on tuotettu myös alueellisissa projekteissa. 

Eri intressiryhmät käyttävät usein eri asiantuntijoita.  

Kyseessä on luonnonvara- ja ympäristökonflikti, mutta ei tyypillinen suojelukiista. 

Merimetso ei ole uhanalainen. Se ei kuitenkaan ole riistalaji, joten lintujen häirintään, 

lisääntymisen rajoitustoimiin tai ampumiseen tarvitaan poikkeuslupa. Viimeisten kuuden 

vuoden aikana poikkeuslupapolitiikka on ollut keskeinen osa kamppailua. Poikkeuslupia 

koskevassa päätöksenteossa on edellytetty näyttöä linnun vaikutuksista paikallisten 

ammattikalastajien toimintaan. Tarvitaanko yhä lisää tietoa ja milloin tietoa merimetson 

vaikutuksista kalakantoihin, kalastustoimintaan jne. on riittävästi? Voidaanko muualla 

tuotettua tietoa soveltaa aluekohtaisissa päätöksissä? Kenen, minkä organisaation tai 

tieteenalan edustajan tuottamaan tietoon luotetaan? Entä paikallisen asiantuntijuuden rooli? 

Merimetsokonfliktin lieventäminen edellyttää, että osapuolet ryhtyvät keskustelemaan myös 

tietoon liittyvistä kysymyksistä sekä tiedon ja toiminnan suhteesta.  

  

Ympäristötoimijuuden vahvistaminen julkishallinnollisessa organisaatiossa 
Mikko Simula Jyväskylän yliopisto, (mikko.simula@jyu.fi) 

Suomen kansallisen kestävän kehityksen strategian eli Suomi, jonka haluamme 2050 

yhteiskuntasitoumuksen, Suomen ilmastolain, Pariisin ilmastosopimuksen sekä valtion 

tekemien lukuisten ympäristöpoliittisten sitoumusten toimeenpano edellyttää julkishallinnon 



 
183 

toimijoilta vastuun ottamista ja sitoutumista. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan 

tulkinta yhteiskuntasitoumuksen täytäntöönpanosta on se, että valtionhallinnon kaikilla osa-

alueilla on viipymättä aloitettava prosesseja, jotka edistävät siirtymistä luonnonvarojen ja 

ympäristön kestävään käyttöön koko yhteiskunnassa. 

Näihin poliittisiin sitoumuksiin ja niiden tulkintoihin siis sisältyy ajatus siitä, että 

julkishallinnon toimijat ovat tärkeimpiä muutosagentteja rakennettaessa ekososiaalista 

yhteiskuntajärjestystä. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että poliittisista päätöksistä seuraa 

virkamiesten tai edes päätöksentekijöiden sitoutuminen päätöksien edellyttämiin 

laajamittaisiin toimenpiteisiin. Vuonna 2013 Manner-Suomen kunnista keräämämme aineisto 

pikemminkin kyseenalaistaa oletuksen tämänlaisesta tapahtumaketjusta. Näyttäisi olevan 

niin, että päätösten mukaisten muutosprosessien käynnistyminen on ollut pitkälti riippuvaista 

siitä, missä määrin organisaatioon on kuulunut aktiivisen ympäristökansalaisuuden 

omaksuneita henkilöitä. Voidaankin olettaa, että muutosprosessien käynnistyminen edellyttää 

julkishallinnon organisaatioissa organisaatioiden sisäistä ympäristöliikehdintää. 

Jyväskylän yliopiston liikuntakasvatuksen laitoksella meneillään olevassa Kohti ekologisesti 

kestävää liikuntakulttuuria (Kekli) -hankkeessa tutkitaan ja kehitetään suomalaisten 

keskeisten liikuntaorganisaatioiden ympäristöhallintaa. Vuonna 2013 toteutetussa hankkeen 

ensimmäisessä osassa kartoitettiin kuntien liikuntapalveluiden sekä valtakunnallisten 

liikuntajärjestöjen valmiudet kehittää valtion ja kuntien ympäristöpoliittisten sitoumusten 

edellyttämiä käytäntöjä. Tutkimuksen tulokset raportoitiin Valtion liikuntaneuvoston 

julkaisusarjassa alkuvuonna 2014 ilmestyneessä raportissa. Hankkeen toisessa osassa 

toteutetaan kahden kaupungin liikuntapalveluihin kohdistettu toimintatutkimus. Toisessa 

organisaatioista on toimeenpantu kaupungin valtuuston hyväksymää ympäristöpolitiikkaa ja 

noudatettu ympäristöjärjestelmän mukaisia käytäntöjä 2000-luvun alusta alkaen. Toisessa 

organisaatiossa on kaupungin valtuuston vuonna 2014 hyväksymä ilmasto-ohjelma, mutta ei 

vielä varsinaista toimenpidesuunnitelmaa siitä, miten ilmasto-ohjelma tulisi panna toimeen 

kaupunkiorganisaatioon kuuluvissa yksiköissä. Täten kohdistetun toimintatutkimuksen 

johtoajatuksena on kehittää organisaatioiden ympäristöhallinnan käytäntöjä sekä tutkia 

kehittämistoimenpiteiden ja ylipäätään ympäristöhallinnan käytäntöjen vaikutuksia 

henkilöstön ympäristötoimijuuteen. Tarkoituksena on tuottaa valtakunnallisesti levitettävää 

tietoa siitä, miten liikuntapalveluissa voidaan vahvistaa kestävän kehityksen 

organisaatiokulttuuria ja ekologisesti kestävää liikuntapalvelutuotantoa. 

Toimintatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin kuvaus ympäristötoimijuudesta 

tutkimuksen kohdeorganisaatioissa. Kerättyjen aineistojen perusteella kahden eri 

organisaation henkilöstöistä voitiin tunnistaa kolmenlaisia ympäristötoimijatyyppejä: 

ydinryhmäläisiä, muutoksessa mukana olevia sekä ulkopuolisia. Analyysissä määriteltiin 

näitä toimijatyyppejä erottavia piirteitä ja asiaintiloja. Tuotetun tilannekuvauksen pohjalta 

suunniteltiin viisi eri toimenpidekokonaisuutta, joilla pyritään parantamaan henkilöstön 

valmiuksia osallistua kaupunkien ympäristöpoliittisten sitoumusten toimeenpanoon. Tässä 

esitelmässä käydään läpi kokemuksia kehittämistoimenpiteistä sekä pohditaan sitä, mikä on 

keskeistä vahvistettaessa organisaation sisäistä ympäristöliikehdintää. 
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”Ei vettä rantaa rakkaampaa” - kokemustieto vesistöjen muutoksista ja 

muutosten vaikutuksista 
Sakari Möttönen, Esa Konttinen, Miikka Salo; Jyväskylän yliopisto 

Tutkimuksessa avataan uusi asukkaiden kokemuksen näkökulma vesistömuutoksiin ja niiden 

vaikutuksista  heidän elämäänsä. Tapaustutkimuksen kohteena on Saarijärven reitti Keski-

Suomessa. Sen alueella  harjoitetaan useilla kohdin turpeennostoa energiatuotannon 

tarpeisiin. Turvetuotanto on aiheuttanut  runsaasti julkista keskustelua ja kritiikkiä. Vesien 

tilaa on usein paikoin reitillä tutkittu luonnontieteellisin  mittausmenetelmin, joiden 

käyttötapa on osin riitautettu. Tutkimuksen tavoitteena on monipuolistaa,  täydentää ja 

syventää tietoa vesistömuutoksista hyödyntämällä tähän saakka laiminlyötyä vesistön varren  

asukkaiden kokemustietoa muutoksista. Kriittisesti käytettynä kyselyllä ja haastatteluilla 

voidaan pätevästi  selvittää vesien tilan muutoskohtia ja muutosten empiirisen tason 

mekanismeja. Tapaustutkimuksen  monipuolisella tiedonhankinnalla on mahdollista – eri 

tiedonlajeja toisiinsa suhteuttaen – jäsentää  lukuisten vaikutustekijöiden merkitystä. 

Tutkimuksen toisena päätarkoituksena on vesistön muutosten  vaikutusten selvittäminen 

asukkaiden elämään. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää laajalti vesistöjen  maassa, 

jossa vesien monikäyttö (taloudellinen hyötykäyttö, asukkaiden elämäntapa, matkailu,  

luonnonsuojelu) on yleistä. 

33. MUOTOILTU YHTEISKUNTA 

Koordinaattorit: Merja Kinnunen (merja.kinnunen@ulapland.fi) & Virve 

Peteri  (virve.peteri@uta.fi), DeSo -tutkijaverkosto 

Työryhmäkuvaus: Työryhmää koordinoi Muotoiltu yhteiskunta (DeSo) –tutkijaverkosto, 

joka yhdistää eri tieteenalojen materiaalisesta kulttuurista kiinnostuneita tutkijoita. 

Työryhmään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät tavalla tai toisella ihmisten ja materian 

välistä yhteiselämää. Miten esineet ja materia osallistuvat ja ”sekoittuvat” arkeemme? 

Työryhmässä pohditaan, miten materiaaliset ratkaisut muotoilevat arjessa esimerkiksi 

sosiaalisia suhteita, sukupuolta, toiminnan mahdollisuuksia, palveluita, valtapositioita ja 

ruumiillista toimijuutta.  

Kutsumme työryhmään myös esityksiä, joissa tarkastellaan materiaalisten ratkaisujen ja 

tuotteiden suunnittelua, tuotantoa, organisointia ja säilyttämistä. Tervetulleita ovat myös 

puheenvuorot, joissa pohditaan aineiston keruun ja tutkimuksen teon materiaalisia ehtoja. 

Materiaaliset ratkaisut voivat tarkoittaa esimerkiksi vaatteita, työtiloja, vaippoja, 

arkkitehtuuria, teknologioita, fanituotteita tai koruja. Työryhmä on avoin monenlaisille 

esityksille, jotka voivat olla luonteeltaan oraalla olevia ideoita tai valmiimpia tutkimuksia 

sekä painotukseltaan empiirisiä, metodologisia tai teoreettisia esitelmiä. 

Abstraktit:  

Miten henkivakuutuslomakkeet muotoilevat yhteiskuntaa? 
Mikko Jauho, Kuluttajatutkimuskeskus (mikko.jauho@helsinki.fi) 

 

Esitelmä tarkastelee tapoja, joilla lomakkeet muotoilevat yhteiskuntaa. Lähestymistapa on 

historiallinen tapaustutkimus, jonka kohteena on henkivakuutustoiminta Suomessa 1900-
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luvun alkupuolella. Henkivakuutus oli merkittävä sosiaalisen ja taloudellisen turvan muoto 

tarkasteltuna aikana; on arvioitu, että joka neljännellä suomalaisella oli jonkinlainen 

henkivakuutus 1920-luvun alkuvuosina. Tärkein henkivakuutustoimintaan liittyneistä 

lukuisista lomakkeista oli se, joka ohjasi lääkärin suorittamaa vakuutustarkastusta. 

Tarkastuksen tulos ratkaisi, voitiinko henkilölle myöntää henkivakuutus ja millaisin ehdoin. 

Henkivakuutusyhtiöt pyrkivät kehittämään vakuutustarkastusta suuntaan, joka takaisi 

tuotetun tiedon luotettavuuden ja objektiivisuuden, ja lomakkeet standardoitiin varhaisessa 

vaiheessa. Tarkastelen vakuutustarkastuslomaketta teknis-materiaalisena objektina, jolla oli 

kolmenlaisia vaikutuksia. Ensinnäkin lomakkeiden käyttöönotto ratkaisi joukon 

tarkastuskäytäntöön liittyviä ongelmia ja vakiinnutti henkivakuutuksen toimijaverkoston. 

Toiseksi lomakkeet toimivat materiaalisena välityksenä, joka järjesti henkivakuutusyhtiöiden 

ja tarkastukselle keskeisen lääkäriprofession väliset suhteet. Kolmanneksi lomakkeisiin 

kiteytyvä tarkastuskäytäntö ja sille perustuvat vakuutuslaskelmat kytkivät terveyden ja 

sairauden riskin käsitteeseen, jolla on keskeinen asema nykyisissä terveydenhuollon ja -

hoidon käytännöissä. Esitelmä perustuu historialliseen teksti- ja arkistoaineistoon. 

 

 

Kyselymittari toimijaverkostona: Pohdintoja kyselytiedon 

materiaalisuudesta 
Katri-Maria Järvinen, TaY (katri-maria.jarvinen@uta.fi) 

 

Kyselytutkimuksen (survey) metodologiaa käsitelleet tutkimukset ovat perinteisesti 

tarkastelleet kyselymittareita tilastotieteellisestä tai psykologisesta näkökulmasta, joskin 

sosiologisissa tutkimuksissa kyselytietoa on lähestytty jonkin verran myös vaihtoehtoisista 

näkökulmista (esim. Law 2009). Tarkastelen esityksessä, miten ajatus materiaalisuudesta 

soveltuu sosiaalitieteellisten tutkimusmenetelmien tutkimiseen ja millaista tietoa näkökulma 

tutkimusmenetelmistä tuottaa. Esitys pohjautuu tekeillä olevaan sosiaalipolitiikan 

väitöskirjaan, joka asettuu kyselytutkimuksen kehykseen ja jonka tutkimuskohteena on 

kyselymittari. Tutkimus kietoutuu määräaikaisten työntekijöiden hyvinvointia käsitelleen 

nelivuotisen tutkimusprojektin tapauksen ympärille ja kohdistuu projektin aikana kerätyn 

kyselyaineiston yhden kyselymittarin vaiheisiin. Tutkimuksen aineisto muodostuu muun 

muassa kyselyaineiston keruuprosessia kuvaavista tekstidokumenteista. Menetelmällisesti 

tutkimus nojaa toimijaverkostoteoriaan ja erityisesti Bruno Latourin sosiaaliteoriaan. Mitä 

tapahtuu, kun kyselymittarin tilastollisten ominaisuuksien sijaan huomio kiinnitetään 

tutkimuskäytäntöihin, joissa kyselymittaria suunnitellaan ja käytetään? Millaiselta 

kyselymittari näyttää, kun sitä tarkastellaan toimijaverkostoteorian mukaisesti inhimillisten ja 

ei-inhimillisten toimijoiden muodostamana sosio-materiaalisena verkostona? Entä muuttuuko 

käsitys kyselytiedon luonteesta? 

 

 

Uuden puettavan teknologian suunnittelu on käyttäjän toimijuuden 

muokkaamista? 

Riikka Matala, LaY (rmatala@ulapland.fi.) 

 

Uuden puettavan teknologian muotoiluprosessi erityisesti sen varhaisessa vaiheessa on 

mahdollista ymmärtää toiminnan muotoiluna ja toimijuuden määrittelynä. Onko se sitä 

kuitenkaan tietoisesti tai tarkoituksellisesti? Voidaan väittää, että puettava teknologia ihmisen 

kehon lähimpänä ympäristönä vaikuttaa siihen, millaiseksi sen käyttäjän toimijuus 

muokkautuu. Tämä väite pohjautuu Bruno Latourin ajatukseen, miten teknologian objekteja 
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on mahdotonta käsittää ottamatta huomioon ihmistoimijoita ja toisaalta erilaiset tekniset 

välineet ja materiaalisuudet ovat olennaisesti muokkaamassa inhimillistä toimintaa, kuten 

Olli Pyyhtinen ja Sakari Tamminen (2007) ovat Latouria tulkinneet. Muotoiluprosessi 

aloitetaan halutun toiminnan kuvittelusta ja kuvaamisesta uuden teknologian suunnittelussa. 

Skenaariotyökaluilla tai konseptoimalla käyttäjän toimintaa hahmotetaan teknologian käyttöä. 

Apuna tässä prosessissa usein hyödynnetään tietoa aikaisemmista vastaavantyyppisistä 

teknologioista ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Lisäksi tyypillisesti kerätään tietoa 

teknologisen tuotteen käyttäjästä ja käyttöympäristöstä. Suunnitteluprosessissa, vaikka siinä 

edellä mainituilla tavoilla tutkitaan toimintaa ja toimintatiloja sekä ihmisiä, ei useinkaan 

kuitenkaan tehdä toimijuuden hahmottamista.  Työryhmässä esittelen väitöskirjatyöni 

kolmannen osion aineiston käsittelyä. Haastattelen tätä osiota varten vaatesuunnittelijoita, 

jotka ovat integroineet suunnittelemaansa vaatetukseen uutta teknologiaa. Ensimmäinen 

aineistopala on haastattelu vaatetussuunnittelijan kanssa, joka on suunnitellut uutta 

teknologiaa sisältävää vaatetusta lapsille. Analysoin haastatteluaineistoa työni kahden 

ensimmäisen osan löydöksien avulla. Käsittelen haastatteluaineistoa peilaten sitä käsitykseen, 

että älyvaatteiden käyttäjiä voidaan hallita teknologian avulla. Toisaalta käsittelen aineistoa 

suhteessa siihen, miten teknologia tekee käyttäjistään “taipuvia toimijoita”, joiden on 

sopeuduttava teknologioidensa käyttöön voidakseen toimia niiden kanssa. Nostan 

esityksessäni myös esille sitä, millä tavoin haastateltu vaatesuunnittelija itse määrittelee 

suhteensa teknologioihin ja niiden suunnitteluun, ja miten hän jäsentää teknologian 

upottamisen vaatetukseen osana suunnittelijan työtään. 

 

 

Hyvän elämän ainekset kolmella hyvinvoivalla asuinalueella Helsingissä, 

Brooklynissa (NYC) ja Madridissa 
Kaisa Kuurne (ent. Ketokivi), HY (kaisa.m.kuurne@helsinki.fi) 

 

Esitelmässä pohdin, millaiset materiaaliset ja tilalliset tekijät ihmisten arkista kanssakäymistä 

ja pyrkimyksiä hyvään elämään Helsingissä, Brooklynissa ja Madridissa välittävät. Esitys 

perustuu monimenetelmälliseen etnografiseen kenttätyöhön (2013-2015) kolmella aktiivisella 

ja sosiaalisesti hyvinvoivalla asuinalueella, jossa hintojen nopean nousun tähden uudet 

asukkaat ovat yhä vauraampia. Tämä nostattaa symbolisia raja-aitoja alueella pidempään 

asuneiden vasemmistohenkisten asukkaiden ja uusien tulokkaiden välillä. Helsingissä hyvän 

elämän aineksista ytimeen nousevat erityisesti talot, kodit, puutarhat (ja näiden remontoinnin 

ja laittamisen ”oikeat” tavat), luonto sekä autot ja vaatteet, joiden välityksellä omaa ja toisten 

kuviteltua hyvän elämän käsitystä ilmaistaan. Brooklynissa keskustelua käydään mm. taloista 

(brownstones), koulusta, portaista (stoops), katutilan jakamisesta, puistosta, paikallisista 

liikkeistä ja ruuasta. Madridissa hyvän elämän aineksissa korostuvat erityisesti aukiot, kadut, 

baarit, ravintolat ja ruoka – ainekset, jotka kokoavat ihmiset yhteen.  Symbolista kamppailua 

tiettyyn paikkaan kiinnittyvästä hyvästä elämästä ilmentävät materiaaliset ja tilalliset kiistat, 

konfrontaatiot, juorut ja selän takana puhuminen, joissa määritellään hyvää elämää ja sitä, 

mitä se ei ole. Hyvän elämän sisältönä kamppailussa ovat mm. inhimillinen yhteisö vs. 

ympäristöystävälliset ja ekologiset ratkaisut; asuinalue pysyvänä kotipaikkana vs. kulutuksen 

kohteena. Tutkimus on analyysivaiheen alkupuolella. Koherentin argumentin sijaan pyrin 

esitelmässä tunnistamaan hyvän elämän materiaa ja teemoja aineistossa, jota kutsun kuulijat 

kanssani pohtimaan. Ylikulttuurisen tutkimuksen tarkoituksena on vertailun avulla katsoa 

kuviteltujen itsestäänselvyyksien ylitse sekä saada syvempää ymmärrystä siitä, millaiset 

paikalliset yhteisyyden muodot ovat erilaisten hyvää elämää etsivien ihmisten välillä 

moderneissa metropoleissa mahdollisia. 
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Konttorista monitilatoimistoksi. Työtilat vallan teknologiana. 
Merja Kinnunen, LaY & Virve Peteri, TaY (merja.kinnunen@ulapland.fi) 

 

Teollisen yhteiskunnan vallan muotokieli on suosinut pysyviä tehdassaleja, sairaaloita, 

vankiloita ja konttoreita, joissa järjestys ja valvonta toteutuvat sijoittamalla ihmiset riveihin, 

osastoihin, yksiköihin, saleihin, selleihin ja kammioihin (Eräsaari 1995, Foucault 1980). 

Työpaikka tilana on muodostanut hierarkkisen järjestyksen, jossa jokaisella on oma 

paikkansa, joka liittyy kunkin työnjaolliseen tehtävään ja asemaan. Sosiaalisen toiminnan 

hierarkkista järjestystä on tapana myös korostaa ja alleviivata kalustuksilla, käytetyillä 

väreillä ja tilojen koolla. Sen sijaan jälkiteollisessa yhteiskunnassa työn kontrolli ja valvonta 

toteutuu yhä enemmän tietojärjestelmien ja rekistereiden tiloissa ja siten, että työntekijät 

kontrolloivat ja valvovat itse itseään. Esitelmässä tarkastelemme työtilaa modernin vallan 

teknologiana, joka mahdollistaa sen analysoimisen, miten tila luo asioita, synnyttää tiettyjä 

käytäntöjä ja luo mahdollisuuksia ajatella tai toimia. Kysymme, miten työtilat muovaavat 

työtä ja työntekijää. Lähdemme liikkeelle materialistisesta feministisestä tutkimuksesta, jossa 

keskitytään kapitalistisen yhteiskunnan kritiikkiin, toimijoiden ruumiillisuuteen ja tilojen 

materiaalisuuteen. Hyödynnämme esitelmässä myös Henri Lefebvren teoksen The 

Production of Space (2015) analyyttisiä käsitteitä sosiaalisen tilan kolmesta elementistä. 

Analysoimme toimistotyön työtilojen muutoksia 1980-luvulta 2010-luvulle. Hyödynnämme 

havainnointipäiväkirjoja sekä tiladokumentteja vuosilta 1985, 1989 ja 2000. Uudempi 

tutkimusaineisto vuosilta 2010 ja 2014 sisältää etnografisia havaintoja ja keskusteluita 

kahdessa asiantuntijaorganisaatiossa, joissa on omaksuttu ja toteutettu monitilatoimiston idea, 

sekä kotimaisia ja ulkomaisia media-aineistoja. 

 

34. YHTEISKUNTATEORIA 
 

Koordinaattori: Tuukka Kaidesoja, Turun yliopisto (tuukka.kaidesoja@utu.fi) 

Työryhmäkuvaus: 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. Myös sosiologisten tutkimusteorioiden käsitteelliset analyysit ovat 

tervetulleita. 

Käsittelytavaltaan esitelmät voivat olla paitsi analyyttisia myös synteettisiä, vertailevia, 

rekonstruktiivisia tai käsitehistoriallisia. Varsinaisten yhteiskuntateorioiden ja niiden 

kritiikkien lisäksi tervetulleita ovat esitelmät, jotka käsittelevät yhteiskuntateorian ja 

empiirisen tutkimuksen välistä rajapintaa, sosiologisen teorianmuodostuksen metodologiaa, 

sosiologisten tutkimusteorioiden suhdetta lähitieteiden teorioihin, tai jotka sijoittuvat 

yhteiskuntateorian ja filosofian välimaastoon. 

Abstraktit: 

Giddens, Heidegger ja Daseinin (”inhimillisen läsnäolon”) ajallisuus 
Rauno Huttunen, Turun yliopisto (rakahu@utu.fi) & Leena Kakkori 

(leenakakkori@gmail.com) 
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Rakenteistumisen teoriaa luodessaan Anthony Giddens oli hyvin vaikuttunut Martin 

Heideggerin aikaa koskevista filosofisista pohdinnoista. Tämä ei vielä riitä hyväksi syyksi 

kutsua Giddenssiä heideggerilaiseksi sosiologiksi niin kuin voisi hyvällä syyllä kutsua Pierre 

Bourdieu’tä ja nuorta Jürgen Habermasia. On hämmästyttävää, miten kolme suuren 

nykysosiologin takana kummittelee Heideggerin filosofia. Tosin näistä kolmesta ehkä vain 

Bourdieu’tä voidaan pitää varsinaisena Heidegger-asiantuntijana. Joka tapauksessa 

Giddenssin strukturaatioteorian ymmärtämiseksi olisi hyvä olla jonkunlainen tuntemus 

Heideggerin ajan filosofiasta. Giddens omissa kirjoituksissaan pyrkii jonkun verran 

aukaisemaan Heideggerin Dasein (”ihmisen”) ajallisuutta koskevia käsityksiä, mutta 

pelkästään Giddenssin tulkintojen varassa käsitys Heideggerin ajan filosofiasta jää hyvin 

puutteelliseksi. Tästä syystä on kummallista, että monikaan sosiologi ei ole kiinnittänyt 

huomiota tähän Giddens-Heidegger –yhteyteen, kun sitä vastoin Bourdieu’n ja Habermasin 

Heidegger-tulkinnoista löytyy hyvin tekstejä. Poikkeuksen tekee Barbara Adam, joka 

huomion Heideggerin tärkeyden strukturaatioteorialle kirjassaan Time and Social Theory. 

Giddens ilmaisee itse hyvin selkeästi Heideggerin aika-käsityksen tärkeyden 

strukturaatioteorialle kirjassaan A Contemporary Critque of Historical Materialism. 

Kyseisessä kirjassa Giddens tiivistää strukturaatioteorian ytimen 10 pykälään, joista 

pykälässä no. 8 esitetään hyvin heideggerilaisella terminologialla ajallisuuden asema 

strukturaatioteorian ytimessä.  

 

Kirjassaan Yhteiskuntateorian keskeisiä ongelmia (s. 21–23) Giddens Heideggerin 

merkityksen seuraavasti: ”Näkemykseen… on voimakkaasti vaikuttanut filosofi Heideggerin 

tapa käsitellä aikaa ja olemista… luonnon ja yhteiskunnan keskinäisen yhteennivoutumisen 

aikaan sidonnaisuus ilmenee inhimillisen läsnäolon eli Daseinin rajallisuutena ja 

satunnaisuutena. Ja tämä Dasein on kuitenkin ainoa yhdysside ’ensimmäisen luonnon’ 

(luonto) ja ’toisen luonnon’ (yhteiskunta) yhteyden ylläpidossa. Ajan peruuntumaton 

kuluminen saa analogista sisältöä inhimillisten olentojen väistämättömän kuolemisen 

jatkuvasta ilmenemisestä. Daseinin satunnaisuus ei ole vain ajassa olemisen ja tilaan 

sijoittumisen satunnaista yhdentymistä, vaan se on – kuten Heidegger osoittaa – olemisen 

muotojen jatkuvaa jäsentymistä. Tämä jäsentyminen on käsitykseni mukaan ilmaistava 

yhteiskuntateoriassa yhteiskunnan rakenteistumisen kautta tapahtuvana jatkuvana 

jäsentymisenä. Kuten Heidegger osoittaa, jos aika olisi vain nyt-hetkien peräkkäistä jonoa, 

jossa nyt-hetket liittyisivät toisiinsa satunnaisesti yhteisen jossakin paikassa olon kautta, olisi 

mahdotonta ymmärtää, miksi aika ei liiku taaksepäin. Jos aika taas nähdään mahdollisen 

toteutumisena, ajan eteneminen tulee ymmärrettäväksi.” 

 

Tässä esitelmässä menemme pintaa syvemmälle Heideggerin aikakäsityksessä ja 

mahdollisesti löydämme vielä sellaisia yhteyksiä strukturaatioteorian ja Heideggerin aika-

käsityksen välillä, joita Giddenskään ei ole huomannut. 

 

 

Hannah Arendtin (1906–1975) aikalaisdiagnoosi 1900-luvun 

yhteiskunnallisesta ja poliittisesta tilanteesta 
Ville Suuronen, Jyväskylän yliopisto (viakpesu@student.jyu.fi) 

 

Arendtin analyysia 1900-luvun historiallisesta ja yhteiskunnallisesta tilanteesta on usein 

luettu antiikin maailmaa nostalgisoivana ja täysin pessimistisenä kuvauksena, joka ei anna 

juurikaan mitään konkreettisia käytännön ehdotuksia poliittisen tilanteen muuttamiseksi (e.g. 

Georg Kateb, Seyla Benhabib, Jürgen Habermas). Esitelmässäni esitän vaihtoehtoisen 

luennan kyseiselle näkemykselle ja pyrin osoittamaan, että kyseinen tulkinta on 
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simplifikaatio. Todellisuudessa Arendtin näkemys nyky-yhteiskunnasta on jyrkän 

kaksijakoinen. Toisaalta on totta, että Arendtin analyysi 1900-luvun historiallisesta tilanteesta 

– etenkin teoksessa The Human Condition (1958) – vaikuttaa lähes toivottoman 

pessimistiseltä ja että Arendtin ajattelusta on vaikea löytää kovinkaan konkreettisia 

ehdotuksia poliittisen tilanteen muuttamiseksi. Modernia aikakautta luonnehtivat 

totalitaaristen hallintojen kehittyminen, laajalle levinnyt kokemus merkityksettömyydestä ja 

yksinäisyydestä, sekä poliittisten massojen synty. Kuitenkin Arendtin pessimismillä on 

kääntöpuolensa ja Arendtin aikalaisdiagnoosissa on myös erittäin tärkeä positiivinen aspekti, 

jonka varaan Arendt oman poliittisen ajattelunsa ja teoriansa rakentaa. Arendt katsoo, että 

1900-luku näyttäytyy myös positiivisessa mielessä ainutkertaisena mahdollisuutena vapautua 

länsimaisen poliittisen ajattelun tradition ennakkoluuloista ja ongelmallisista oletuksista. 

1900-luku ja moderniteetti eivät näyttäydy Arendtille ainoastaan umpikujina, vaan 

historiallisena katkoksena ja täten mahdollisuutena paitsi vapautua perinteisen länsimaisen 

metafysiikan kahleista, myös tilaisuutena ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja poliittista 

toimintaa uudella tavalla. Arendtin keskeinen tavoite onkin kritisoida länsimaisen tradition 

keskeisimpiä käsitteitä, kuten suvereniteettia, valtaa ja valtiota, ja perustella politiikan 

ennakkoehdot ontologisesti omaperäisestä näkökulmasta. 

 

Arendtin poliittinen ajattelu voidaan nähdä yrityksenä suodattaa ja elävöittää länsimaisen 

poliittisen ajattelun perinteestä sellaisia unohtuneita kokemuksia ja tapahtumia, jotka voisivat 

toimia inspiraationa myös nykypäivänä. Tavoitteenani on osoittaa, että Arendtin ajattelu 

tuleekin lukea yrityksenä luoda omaperäinen poliittinen teoria, joka on Arendtin 

konkreettinen vastaus hänen aikalaisdiagnoosilleen 1900-luvun poliittisesta ja 

yhteiskunnallisesta tilanteesta. Esitelmäni keskittyy Arendtin aikalaisdiagnoosin 

keskeisimpiin piirteisiin ja osoittaa, että Arendtin ajattelua tulee lukea suorana vastauksena 

tälle diagnoosille. 

 

 

Näkökulmia sosiaaliseen ontologiaa 
Arto Laitinen, Tampereen yliopisto (Arto.Laitinen@staff.uta.fi) 

 

Sosiaalinen ontologia on vasta hahmottumassa oleva filosofian alue. Esitelmässä tarkastellaan 

erilaisia näkökulmia siihen, ja verrataan sitä ”yhteiskuntateoriaan” laajempana 

yhteiskuntatieteellisenä tutkimusalueena. 

 

 

Sosiaaliset mekanismit tieteen ja korkeakoulutuksen tutkimuksessa 
Ilkka Kauppinen, Jyväskylän yliopisto (ilkka.j.kauppinen@jyu.fi) 

 

Tämän esitelmän lähtökohtana on se havainto, että sosiaalisilla mekanismeilla selittäminen ja 

siihen kytkeytyvä teorianmuodostus ovat kasvattaneet yhteiskuntatieteissä suosiotaan 

viimeistään 1990-luvulta lähtien. Tätä ilmentää esimerkiksi se, että sosiaalisilla 

mekanismeilla selittäminen koostuu erilaisista suuntauksista. Toisaalta lähtökohtana on 

havainto siitä, tieteeseen ja korkeakoulutukseen kohdistuvassa tutkimuksessa sosiaalisiin 

mekanismeihin pohjautuva tutkimus on suhteellisen vähäistä.  

 

Näistä lähtökohdista edeten tässä esitelmässä esitellään lyhyesti erilaisia sosiaalisilla 

mekanismeilla selittämisen tapoja. Erityisesti kiinnitetään huomiota Fligsteinin & McAdamin 

kenttien teorian ja sosiaalisilla mekanismeilla selittämisen väliseen suhteeseen ajankohtaisten 

esimerkkien kautta. Nämä esimerkit sijoittuvat tieteen ja korkeakoulutuksen 
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yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen alueelle. Samalla esitelmä toimii alustuksena ja kutsuna 

kehitteillä olevaan kirjaprojektiin, jonka tarkoitus on koota yhteen kansainvälinen 

kirjoittajakunta kehittelemään sosiaalisilla mekanismeilla selittämisen erilaisten traditioiden 

tarjoamia mahdollisuuksia tieteen ja korkeakoulutuksen tutkimiselle. 

 

 

Julkishallinnollisten projektien käsitteellinen hahmottaminen  

Niklas Luhmannin teorian avulla 
Juha Koskela, Lapin yliopisto (juha.koskela@ulapland.fi) 

 

Projekti on itsestään selvä kehittämistoiminnan muoto nykypäivän julkishallinnossa. 

Projekteja parjataan ja kiitetään, niistä innostutaan ja niihin petytään. Projektien 

paradoksaalisuus tunnistetaan, mutta silti projekteja pidetään usein välttämättömänä 

kehittämisen muotona. Yhteiskuntatieteellisesti projekteja on tarkasteltu muutamista 

näkökulmista. Teoreettisesti tarkastelukulmat vaihtelevat kapitalismin hengestä, 

verkostoajatteluun sekä tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden käsitteistöön. Esittelen lyhyesti 

aikaisempia teoreettisia näkökulmia julkishallinnon projektoitumiseen, jotta vaihtoehdon 

esittäminen mahdollistuu. 

 

Pääasiallisesti pohdin esityksessäni Niklas Luhmannin yhteiskuntateorian avaamia 

mahdollisuuksia käsitteellistää julkishallinnon projekteja uudella tavalla. Luhmannilaisen 

systeemiteorian näkökulma perustuu toisen asteen havaintoon, jossa pyritään näkemään ne 

erottelut, joista ensimmäisen asteen havainnot tapahtuvat. Tässä yhteydessä kyse on niistä 

kommunikaation odotusrakenteista, joiden varaan julkishallinnollinen projektijärjestelmä 

rakentuu. Lähestyn projekteja sisäisesti eriytyneen politiikan järjestelmän ja polyfonisten 

julkisten organisaatioiden hahmottamisen keinoin. Ehdotan projektien tutkimiseen 

käsitteistöä, joka valottaa projektia muun muassa keinona havainnoida kausaalisuhteita ja 

toimijoita päätöksenteon paradoksaalisuuden ja ympäristön kompleksisuuden 

vähentämiseksi. Käsitteistön avulla on tarkoitus tutkia julkishallinnon projektoitumista ja sen 

seurauksia politiikan kontekstissa. 

 

 

Sosiologinen mielikuvitus Erving Goffmanin tuotannossa 
Johanna Hämäläinen, Turun yliopisto (johham@utu.fi) 

 

Sosiologi C. Wright Mills (1916-1962) mukaan yhteiskuntatieteilijän tulisi löytää aktiivisesi 

uusia näkökulmia arjen tapahtumista. Metodillisesti tämä tarkoitti sosiologisen 

mielikuvituksen käyttämistä eli tutkijan luovaa otetta yhdistää erilaisia näkökulmia. Näin 

esimerkiksi kaikenlainen huomioiden tekeminen, kuvittelu, arvailu ja ristiriistaisten asioiden 

yhdistäminen saivat menetelmällisen luonteen.  

 

Erving Goffman (1922-1982) tutki kasvokkaisen vuorovaikutuksen rakentumista 

tavoitteenaan löytää yleisesti vuorovaikutusta ohjaileva säännöt ja järjestäytyneisyys. Erving 

Goffmanin aineistonvalintaa ja menetelmien käyttöä on kritisoitu systemaattisuuden 

puutteesta. Tämän lisäksi Goffman ei teoksissaan tarkasti selventänyt käyttämiään 

menetelmiä. Goffman on maininnut, että tilanteita tulisi tutkia mikroanalyysin keinoin, mutta 

jättää tarkemmin selventämättä, mitä nämä mikroanalyysin keinot ovat.  

 

Tässä esitelmässä tarkastellaan Erving Goffmanin tuotannoissaan käyttämiä menetelmiä ja 

verrataan niitä C. Wright Millsin sosiologisen mielikuvituksen käyttämiseen. Molempia 
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tutkijoita yhdistää pragmatistinen ote tilanteisiin ja tapahtumiin sekä luova ajattelu asioiden 

yhdistämisessä mutta voisiko Millsin sosiologinen mielikuvitus menetelmällisesti olla 

vastaus siihen, mitä Goffman olisi voinut tarkoittaa mikroanalyysin keinoilla. 

 

 

Terapiakulttuurista terapeuttiseen yhteiskuntaan – terapiakulttuurin 

sosiaalitieteelliset diskurssit 
Pekka Kuusela, Itä-Suomen yliopisto (pekka.kuusela@uef.fi) 

 

Tarkastelen esityksessäni terapiakulttuuriin liittyvää sosiaalitieteellistä tutkimusta, jota on 

tehty kulttuurisosiologiassa, naistutkimuksessa, psykologiassa, tunteiden sosiologiassa, 

mediatutkimuksessa ja työelämätutkimuksessa. Tavoitteena on muodostaa kuva siitä, mitä 

terapiakulttuurin kehyksellä voidaan ymmärtää ja miten tätä näkökulmaa on sovellettu 

viimeaikaisessa sosiologisessa tutkimuksessa yhteiskunnan ja ihmisten välisen sosiaalisuuden 

muutokseen. Kyse on tietynlaisesta näkökulmasta länsimaisten yhteiskuntien historialliseen 

kehitykseen ja psykologisen yksilön merkityksen kasvuun. Tarkastelulla ei ole ollut mitään 

suoraa yhteyttä sosiologian teoriaan tai yhteiskuntateoreettiseen tutkimukseen, mutta esim. 

Illouzin tarkastelulla on sidos kriittisen yhteiskuntatieteen perinteeseen ja Weberin 

rationaalisuuden muotojen erittelyyn, kun feministisellä perinteellä on puolestaan yhteys 

Foucaultin ja Rosen tuotantoon.  

 

Tutkimuksessa voidaan havaita kolme erillistä lähestymistapaa, joita nimitän (1) 

kulttuurikriittiseksi aikalaisdiagnoosiksi, (2) feministiseksi sosiokritiikiksi ja (3) terapeuttisen 

eetoksen käytäntöjen tutkimukseksi.  Kuvaan yksityiskohtaisemmin näiden diskurssien 

sisältöä. Lopuksi pohdin koko näkökulman mielekkyyttä kehyksenä. Tutkimukselle on ollut 

yhtäältä tyypillistä se, että se on sisältänyt kulttuurikriittisiä näkemyksiä auktoriteettien 

muuttumisesta, yksityiselämän muutoksesta ja moraalin tilasta. Tutkimuksessa on kuitenkin 

toisaalta myös korostettu tunteiden ilmaisun positiivisia vaikutuksia ja sen tuottamia 

muutoksia. Pääosa aihetta käsittelevistä kirjoista ja artikkeleista onkin tavalla tai toisella 

painottanut sitä, että kyse ei ole yksiselitteisestä ilmiöstä, vaan siihen liittyy monia puolia. 

Erityisesti koko ilmiötä yleisemmällä tasolla tarkastelevissa artikkeleissa on tuotu esille se, 

että tunteiden ilmaisun ja terapeuttisen tarkastelun myötä on syntynyt uusia subjektiivisuuden 

ja itseilmaisun (self-presentation) muotoja. Ne liittyvät erilaisten psykologisten tekniikoiden 

käyttöön. Samalla keskustelussa on ollut esillä esimerkiksi sukupuolen kulttuurinen merkitys, 

jota ilman terapiakulttuurin perinnettä on vaikea ymmärtää. 

 

 

Keskitason teoriat ja sosiologinen teorianmuodostus 
Tuukka Kaidesoja, Turun yliopisto (tuukka.kaidesoja@utu.fi) 

 

Robert K. Mertonin (1910–2003) mukaan keskitason teoriat (engl. middle-range theories) 

sijoittuvat empiirisessä tutkimuksessa välttämättömien työhypoteesien ja kaiken kattavien 

sosiologisten teoriajärjestelmien välisen jatkumon keskelle. Merton otti keskitason teorian 

käsitteen käyttöön vuonna 1947 Amerikan sosiologiayhdistyksen kokouksessa pitämässään 

puheessa, jossa hän arvioi kriittisesti opettajansa Talcott Parsonsin tapaa rakentaa ”totaalista 

sosiologista teoriajärjestelmää”. Keskitason teorian käsitteen avulla Merton pyrki esittämään 

ratkaisun sosiologisen tutkimuksen ydinongelmaan, joka koskee teorianmuodostuksen ja 

empiirisen analyysin kytkemistä toisiinsa. 
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Aloitan esitelmäni tarkastelemalla hieman keskitason teorian käsitteen taustaa ja Mertonin 

siitä esittämiä luonnehdintoja. Sen jälkeen käsittelen yksityiskohtaisemmin tapaa, jolla hän 

muotoilee tieteelliseen tutkimukseen ja kommunikaatioon liittyvän Matteus-vaikutuksen 

sosiaalisen mekanismin ja siitä yleistetyn kasautuvien etujen teorian. Esittelen myös hieman 

kasautuvien etujen teoriaan liittyvää myöhempää tutkimusta sosiologian eri alueilla. 

Lopuksinostan esiin joitain teorianmuodostuksen menetelmiä ja heuristiikkoja, jotka liittyvät 

valitsemaani esimerkkiin keskitason teoriasta.  Esitelmän johtopäätöksenä on, että Mertonin 

keskitason teorian käsitteeseen liittyy omaleimainen näkemys sekä sosiologisten teorioiden 

että sosiologisen teorianmuodostuksen luonteesta, joka on edelleen huomionarvoinen. 

Joissain suhteissa Mertonin ajattelu kaipaa kuitenkin päivittämistä.  

 

 

35. MUUTTOLIIKESOSIOLOGIA 

Koordinaattorit / Coordinators: Lena Näre, Helsingin yliopisto (Lena.Nare@helsinki.fi) & 

Päivi Pirkkalainen, Jyväskylän yliopisto (paivi.pirkkalainen@jyu.fi)   

Työryhmäkuvaus / Workshop description: Eräs globalisaation näkyvimmistä ilmiöistä on 

ihmisten lisääntynyt liikkuvuus eri valtioiden ja maanosien välillä. Muuttoliikkeet 

muokkaavat yhteiskunnan rakennetta ja ovat sosiaalisen muutokseen alkuunpanijoita niin 

lähtömaissa kuin maahanmuuton kohdemaissa. Muuttajista löytyy esimerkiksi sotaa tai 

ympäristökatastrofeja pakenevia, perheen ja rakkauden perässä muuttavia sekä seikkailua tai 

parempia ura- tai työmahdollisuuksia etsiviä ihmisiä. Toiseen maahan enemmän tai 

vähemmän pysyvästi muuttavien ohella valtioiden rajoja ylittävät myös kausityöläiset, 

komennustyöntekijät ja elämäntapasyiden takia muuttavat ihmiset. Lisääntynyt liikkuvuus 

luo siteitä eri paikoissa asuvien ihmisten välille ja vaikuttaa sekä lähettäviin että 

vastaanottaviin valtioihin ja yhteisöihin monin eri tavoin. 

Muuttoliiketutkimukselle on tyypillistä käydä keskusteluja yli tieteenalarajojen, mutta aihetta 

tutkitaan myös nimenomaan sosiologisesta näkökulmasta. Sosiologisilla 

kysymyksenasetteluilla ja teorioilla on erityistä annettavaa muuttoliikkeiden tutkimukselle 

huomioimalla erilaisia valta-asetelmia sekä rakenteen ja toimijuuden välistä dynamiikkaa. 

Kysymykset, joita sosiologinen tutkimus analysoi liittyvät esimerkiksi maahanmuuttajien 

osallistumiseen niin työmarkkinoille, kansalaisyhteiskuntaan kuin politiikkaankin, uuteen 

yhteiskuntaan kiinnittymiseen, eriarvoisuuden mekanismeihin, syrjiviin käytäntöihin ja 

maahanmuuton politiikkaan ja hallintaan. Toisaalta muuttoliikkeet myös herättävät 

pohtimaan metodologisen nationalismin asettamaa haastetta sosiologisille käsitteille, 

teorioille ja metodeille, joita on perinteisesti kehitetty kansallisvaltiokehyksessä tietyn 

kansallisvaltion tarpeisiin. 

Työryhmässä pohditaan, minkälaista on sosiologinen muuttoliiketutkimus Suomessa ja 

kartoitetaan käynnissä olevaa tutkimusta. Työryhmään toivotetaan tervetulleiksi esityksiä, 

joissa kerrotaan käynnissä olevista empiirisistä tutkimuksista, analysoidaan 

muuttoliiketutkimuksen metodologisia kysymyksiä ja/tai lähestytään aihetta teoreettisesti. 

Esitysten kieli voi olla joko suomi tai englanti. 

... 
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Increased migration and mobility between different countries and continents is one of the 

most visible features of globalization. Migration affects societal structures and induces social 

change both in the sending and receiving regions. Some migrants flee wars and 

environmental disasters; some move for love or family reasons; for adventure or to find better 

work opportunities or career prospects. In addition to those who move abroad on a more or 

less permanent basis, there are also those who cross national borders as seasonal or posted 

workers, as well as those who migrate temporarily for lifestyle reasons. Increased mobility 

creates ties between individuals living in different places and has an impact on both the 

sending and receiving communities. 

Migration research is by nature multidisciplinary, but mobility and migration can also be 

studied from a sociological perspective. Sociological research designs and theories contribute 

significantly to migration research by taking into account issues of power and dynamics 

between structure and agency. Issues which sociological research can tackle include 

participation of migrants into labour markets, civil society and politics; integration into the 

new society; mechanisms of inequality; discrimination and politics of migration management 

and multicultural policies. Migration as a phenomenon also highlights the challenge of 

methodological nationalism for sociological concepts, theories and methods that traditionally 

stem from the context of the nation state, and which have often been developed to match the 

needs of a particular nation state. 

This workshop asks what sociological migration research is like, and explores current 

research on the subject in Finland. We welcome presentations that present on-going empirical 

research, analyse methodological issues in migration research and/or approach the subject 

from a theoretical angle. Presentations can be given either in Finnish or English. 

Abstraktit / Abstracts: 

Racialised Boundaries of Welfarism and Belonging: Young Unemployed 

Russians’ Uses of Whiteness in Finland  
Daria Krivonos, University of Helsinki (daria.krivonos@helsinki.fi) 

 

Even though it is well documented how Russians in Finland become the targets for 

discrimination, the topic of how Russians themselves become the holders of racist views 

towards other migrants in Finland has not yet received any attention. My interview data with 

unemployed young Russian-speakers in Finland demonstrates that they not only develop rich 

accounts of their own experiences of discrimination but also become perpetrators of racism 

towards other migrants, namely, refugees in Finland. My research participants invoke 

symbolic and racial boundaries against other migrants and construct themselves as “white” 

and “deserving” worker citizens, who worked hard for their residence and welfare benefits in 

Finland. I suggest that racialization of other migrants as having poor work ethic and wrong 

behavior is used as a defensive tactic against Russian-speakers’ own experiences 

marginalization and racism in Finland. My empirical case demonstrates how construction of 

spaces of white privilege helps discriminated migrants defend and advance their claims for a 

better reception vis-à-vis other groups.  Also, it shows how the moral imperative for labour 

and worker citizen identity become central for the discourse of citizenship, belonging and 

welfare.   
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CITIZENSHIP CONSTELLATONS – YOUNG FINNISH-RUSSIAN 

DUAL CITIZENS AS SOCIETAL AND TRANSNATIONAL ACTORS 
Jussi Ronkainen (Jussi.Ronkainen@mamk.fi) and Kari Saari;  

Mikkeli University of Applied Sciences                 

 

Finnish-Russian multiple/dual citizens have rapidly become the largest group of multiple/dual 

citizens in Finland. This citizenship combination carries a very unique status, which is shaped 

by the common history and geopolitics between the two countries. “Citizenship 

Constellations” -research project examines how young Finnish-Russian multiple/dual citizens 

see themselves as citizens of Finland and Russia, especially against the backdrop of tensions 

between the Russian Federation and the so-called Western world. More specifically, this 

project, which is funded by the Academy of Finland (2015 – 2019), looks at the social, 

linguistic, political, and ethnic affiliations and identities of young Finnish-Russian 

multiple/dual citizens.  

 

Research data consists of a large and representative survey for young Finnish-Russian 

multiple/dual citizens between the ages of 16 and 29. Based on this survey, we will conduct 

40 interviews with multiple/dual citizens residing in Finland and Russia. We will also analyze 

the citizenship laws and practices in Finland and Russia, and summarize the public debate 

affecting behind the current changes in legislation. 

 

This paper presents preliminary results on analysis of citizenship laws and practices in 

Finland and Russia, and socio-demographic statistics on Finnish-Russian multiple citizens 

living in Finland.  The empirical data and preliminary research results will be analyzed and 

compared with theoretical approaches of earlier studies of multiple/dual citizenship.                                                      

 

 

Voluntary Work as a Form of Social Capital and as a Tool for Inclusion 

and Integration 
Eeva Lindström, University of Helsinki (eeva.lindstrom@helsinki.fi) 

 

This paper emphasizes the importance of actively engaging people in the voluntary sector as 

a means to provide opportunities to find noteworthy activities during the often strenuous and 

difficult process of seeking asylum, as well as to show the importance of providing 

opportunities for individuals to start their personal integration processes into the Finnish 

society, as early as possible. 

 

This research examines the benefits of voluntary work as a form of social capital (Bourdieu 

1986) amongst immigrants residing in Finland, who have come to Finland as asylum seekers 

and who have actively been engaged in voluntary work in Finland within the last five years. 

The qualitative data for this case study has been collected from a grass-root level NGO that 

provides opportunities for asylum seekers to participate as active and equal subjects in 

voluntary activities, providing them opportunities to distance themselves from the 

stigmatized role of an asylum seeker, which can be described as a negative form of social 

capital, and to be seen as active subjects, rather than passive objects.  

 

In this paper I will aim to demonstrate the findings of the empirical data,  which was 

collected as semi-structured interviews, and to show how participating in voluntary work can 

be described as an activity that creates trust and mutual reciprocity amongst the participants, 
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which in turn allows one to foster the accumulation of social capital and, allowing asylum 

seekers to contribute to the Finnish society and to form networks, learning to trust and to 

understand the Finnish way of life, which in turn helps them to be a part of the Finnish 

society, which they are mostly excluded from, while waiting for their asylum claim to be 

processed. Within this study, this waiting phase will also be considered as a liminal state 

within the lived through experiences of the participants of this study. 

 

 

Migrant associations in the Finnish third sector:  Cases of two Somali 

youth associations 
Päivi Pirkkalainen (paivi.pirkkalainen@jyu.fi),   

Abdirizak Mohamed (abdirizak.moh@gmail.com);  

University of Jyväskylä 

 

This paper analyses the role of migrant associations in Finland in the light of recent changes 

in the third sector towards increasing managerialism and service provision role. This change 

in civil society in Finland has often been criticized for diminishing the democratic and 

advocacy function of associations as many become partners with the public sector or adopt 

logics of the private sector. These dynamics between different roles and functioning logics of 

associations are analysed in this paper through trajectories of two case study associations run 

by Somali youth in Finland. First aim of the paper is to analyse reasons and processes for the 

development of these organisations from voluntary based activities to established third sector 

organisations. Second aim is to examine to what extent associations that have become close 

partners of authorities in Finland are still able to carry out the advocacy function. The paper 

fills the gap on the Finnish third sector research which lacks the perspectives from migrant 

background organisations. So far research has focused on welfare sector and on certain types 

of civil society actors such as interest based organisations and movements. The paper is based 

on the empirical data consisting of interviews with leaders of migrant background youth 

organizations and their partners, authorities in the city administration and other funding 

institutions. The data has been collected in different phases in between years of 2009-2014. 

The method applied in this paper is a case study method. 

 

 

Using biographical methods in migration and labour studies: advantages 

and challenges 
Sonila Danaj (sonila.danaj@jyu.fi), 

Erka Caro(erka.e.caro@jyu.fi); 

University of Jyväskylä 

 

Qualitative methods are favoured when scholars are interested in receiving detailed accounts 

of the experiences of a particular target group from the micro perspective. In our Academy of 

Finland project “Industrial Citizenship and Labour Mobility in the EU: a Migrant Centered 

Study of Estonia-Finland and Albania-Italy Labour Mobility” PI Dr. Nathan Lillie, we used a 

biographical approach, which implies the collection and analysis of detailed narratives of life 

histories of the population under study, usually by in-depth, interviews. The interview itself 

has three phases. In the first one a single question is asked letting the interviewee tell his/her 

story. In the second phase the interviews probes the respondent on the main themes already 

mentioned allowing them to extend their account. In the third phase, theory based questions 

are asked. In the presentation we intend to discuss the advantages of doing biographical 
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interviews in the study of migration, as well as the challenges this method might pose for 

researchers. We found this approach is particularly suited for transnational migration 

research, offering a way of empirically capturing and reconstructing the diverse, complex, 

and transformational character of the migration experience. It also helps to contextualize 

migrants’ experiences by encouraging them to reflect on their past and current education, 

employment, working relations, migrant identity, household and migration paths, as well as 

on their future plans regarding these domains. However, asking people to speak about their 

life stories is a far from easy task. Issues like trust, comfort, perceived expectations of the 

researcher, reputation and personality might affect the quality of the interview and the 

account, especially when research covers sensitive topics such as irregular migration, 

informal employment, and the legalization of stay in the host country. The positionality of the 

researcher, their gender, nationality and language of communication also seem to have an 

impact on the accessibility and the narratives of the migrants. 

 

 

Student-migrants’ as a new form of flexible labour -   

Employers in the service sector in Finland 
Olivia Maury (olivia.maury@helsinki.fi) 

Lena Näre (lena.nare@helsinki.fi) 

Jukka Könönen (jukka.kononen@helsinki.fi); 

University of Helsinki    

 

A migrant division of labour is emerging in Finland especially in the low paid labour market 

sectors, such as cleaning where migrants are clearly over-represented. Why and how do 

certain migrants appear as suitable and attractive labour force for the demands on the labour 

markets and for individual employers? There are only few studies which address the 

perspective of employers in recruitment of migrant labour in Finland (see e.g. Könönen 2011; 

Näre 2013). In the Finnish migration research, the focus has mainly been on employment of 

permanent migrants, which overlooks the fact that also migrants with temporary statuses 

work in Finland. This paper analyses the position of student-migrants in the labour market. 

The analysis focuses on the education-migration nexus as one example of how immigration 

legislation produces particular commodification of labour, and the ways in which migrants 

with a precarious status appear from the perspective of Finnish employers. The analysis 

brings together interview data from two research projects and draws on 28 qualitative 

interviews with Finnish employers in the low-paid service sector. We point at the legally 

restricted position of student-migrants and analyse how it affects their employment relations. 

Moreover, we demonstrate how this nexus connects to a larger pattern of processes of 

precarization in the labour markets. 

 

 

Established and Emergent Migration Challenges in Finnish Education:

The Key Dilemmas of Migration and Misrecognized Multidimensional

Mobilities
David M. Hoffman (david.hoffman@jyu.fi), Sirpa Korhonen and Melina Aarnikoivu;

University of Jyväskylä; Driss Habti, University of Eastern Finland 

 

In a cross-cutting nexus analysis, the authors analytically illuminate and empirically ground 

the complexities related to contemporary migration which come into view within 21st century 
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Finnish education as a social institution, set of organizations and a profession. Specifically, 

What Hoffman (forthcoming) identifies as misrecognized multidimensional mobilities that 

currently manifest across Europe, as global power relations are simultaneously transformed 

and reproduced in ways which daily elude the grasp of higher education actors and – by 

definition – the communities they serve. Higher education, as a focal nexus, opens up a view 

to comparative social dynamics that few other institutions can match, as the nexus or – 

following Mill’s 1959 problematization – the intersection par excellence that allows 

contemporary social scientists the opportunity to rethink history, biography and what these 

might mean in 21st century Finnish society.  

 

Drawing on recently completed studies, as well as our research-in-progress, our nexus 

analysis is grounded by, contrasts and problematizes: 

 

• a mixed-methods comparative analysis of higher education institutions 

within and across the globe’s most affluent and advanced networked 

knowledge societies; with  

• field work in Iraqi Kurdistan where next generation scholars live with the 

consequences of decisions made within the context of refugee and asylum 

programs in Finland; to 

• ethnographic research in CERN that looks beneath the oversimplified, 

uncritical valorization of ‘internationalization’ discourse and the mobility of 

the scientific elite; to  

• the health care sector, as it plays out across the Russian/EU border and 

finally focusing on  

• the way in which transnational scholarly precariousness – as a global 

phenomenon– plays out within what is often uncritically billed as ‘the 

world’s most advanced education system’. 

 

Reflecting on the type of critique entailed in Mill’s (1959) Sociological Imagination, the 

authors advance a critically-framed policy analysis that spotlights the six unresolved 

leadership dilemmas within and across education, in general and Finnish education in 

particular which explain contemporary migration’s misrecognized multidimensional 

mobilities. 

 

 

Kumppanuutta vai kontrollia? Kotoutumisen edistäminen monialaisena 

yhteistyönä - näkökulmana poliisin työ 
Sari Vanhanen, University of Jyväskylä (sari.m.vanhanen@gmail.com) 

 

Kansainvälinen liikkuvuus ja moninaistuva asiakaskunta haastavat eri alojen ammattilaisia  

tarkastelemaan asiantuntemustaan. Tämä vaikuttaa ammatillisiin osaamisvaatimuksiin ja 

näkyy työn arjessa. Monialainen yhteistyö nähdään keskeisenä työmuotona kotouttavassa 

työssä. Mukana voi olla viranomaisten, eri ammattialojen, järjestötoimijoiden ja etnisten tai  

uskonnollisten yhteisöjen edustajia. Tavoitteena on avoimen vuoropuhelun ja luottamuksen  

rakentaminen. Yhteistyöllä nähdään olevan yksittäisiä toimijoita laaja-alaisempia 

mahdollisuuksia ratkoa uusia ja muuttuvia ongelmia sekä rakentaa uudenlaista, jaettua  

asiantuntijuutta.  

 

Vätiöskirjautkimukseni taustalla on viidessä EU-maassa 2009-2011 toteutettu “Immigrants, 

Police and Social work” -tutkimus- ja kehittämishanke, jossa analysoitiin poliisin ja 
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sosiaalityön yhteistyötä maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisessa (FI, SE, NL, ES, UK). 

Molemmilla on työssään samansuuntaisia tavoitteita: toisaalta aktiivisen kansalaisuuden, 

osallisuuden ja turvallisuuden edistäminen, toisaalta syrjäytymisen ja konfliktien 

ehkäiseminen yksilö- ja yhteisötasolla. Hankkeessa yhteistyömuotojen analyysi toi esiin 

paitsi toimivia käytäntöjä, myös eri osapuolten välisiä jännitteitä. Samalla koettiin 

tarpeelliseksi vahvistaa yhteistyökäytäntöjä. Toimin em. hankkeessa projektipäällikkönä.  

 

Omassa, meneillään olevassa tutkimuksessani keskityn poliisin työhön, jota tarkastelen  

paikallisten esimerkkien avulla, kysyen: 1) Millaista monialaista sidosryhmäyhteistyötä 

poliisi tekee maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi paikallistasolla? sekä 2) 

Muokkaako monialainen yhteistyö heidän työtään ja ammatillista asiantuntemustaan?  

 

Tutkimus tarkastelee poliisin kokemuksia monialaisesta sidosryhmäyhteistyöstä Suomessa.  

Lisäksi liitän tutkimukseen yhden Ruotsissa em. hankkeessa kootun kuvauksen (case Hjällbo)  

ja sen tämänhetkisen analyysin yhteistyössä Göteborgin yliopiston kanssa. Aineisto 

muodostuu yksilö- ja fokusryhmähaastatteluista.  

 

Teoreettisesti tutkimus linkittyy monialaisen yhteistyön, ammatillisen asiantuntemuksen sekä 

kotouttavan työn tematiikkaan. Tutkimuksen (yhtenä) pohjana on symbolinen 

interaktionismi, jonka mukaisesti yhteiskunnallinen järjestys rakentuu sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa yhä uudelleen. Paikallistason kuvausten kautta tutkimus tuo esiin 

moninaistuvan yhteiskunnan ja työelämän ajankohtaista tilannetta pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion kontekstissa.  

 

Teen väitöskirjaani jatko-opiskelijana Jyväskylän yliopistossa. Käytännössä työskentelen 

Turussa, jossa toimin samalla verkostotutkijana Siirtolaisuusinstituutissa. Sosiologipäivien 

työryhmässä esittelen tutkimukseni lähtökohtia sekä alustavia huomioita aineiston pohjalta. 

 

 

Restricting the space of regularity - resulting in irregular migration 
Elina Todorov, University of Tampere (elina.todorov@uta.fi) 

 

When having a look at the national law drafting and public debate or to the case law of the 

European Court of Human Rights, the state attention seems to be focused on referring to 

economic and security-related reasons when states pursue their restrictive immigration 

policies and narrow the space of regularity. As a consequence, the state is in fact generating  

forms of irregular and undocumented migration. In times of economic hardship human rights  

are tend to be provided only to a limited extent, although economic grounds are not grounds  

strong enough to make limited human rights action acceptable. Accordingly, fear of 

threatened national security or terrorism together with sensed security may have changed  

and respectively had implications to the state immigration legislative proceedings.  

 

In my paper I strive to describe, how the irregular forms of migration are produced via states’ 

restrictive immigration policies and legislation. Irregular migrants aka undocumented 

migrants are in reality living outside the scope of a state’s human rights protection and thus  

they are extremely vulnerable individuals. In this paper I observe the problematic legal and 

human right status of such an irregular alien, especially in the context and as a consequence  

of security-related and economic issues referred to by the states. Therefore, I will analyse the 

difficulties that may arise from this irregular status of an individual and how the state should 

follow the international human rights obligations. Respectively, I will analyse the balancing 



 
199 

of competing interests, such as the state’s width of the margin of appreciation in 

(im)migration issues and other national interests and the competing interests of a single 

individual such as basic human rights. 

 

In this paper I observe inter alia the following questions: Does state security or economic 

situation overrule universal human rights? What explains restricted state legislation and 

policies? Will there in the future be more irregular migration due to states’ immigration 

proceedings, policies and legislation? 

 

36. SOSIAALINEN ERIARVOISUUS / SOCIAL INEQUALITY  

Koordinaattorit / Coordinators: Jani Erola, Turun yliopisto (jani.erola@utu.fi); Elina 

Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto (elina.kilpi-jakonen@utu.fi); Mikko Niemelä, Turun yliopisto 

(mikko.niemela@utu.fi) 

 

Työryhmäkuvaus / Workshop description: Työryhmässä käsitellään sosiaalista 

eriarvoisuutta määrällisen tutkimuksen näkökulmasta. Eriarvoisuudella tarkoitetaan tässä 

mitä tahansa sosiaalisen stratifikaation muotoa, joka luo systemaattista eriarvoisuutta 

erilaisten sosiaalisten ryhmien välille. Tutkimuskohteena voi olla koulutus (ml. 

koulutusvalinnat, ylin saavutettu koulutus, aikuiskoulutus), työmarkkinat (ml. luokka-asema, 

tulot, työttömyys, työn mielekkyyteen liittyvät tekijät) tai muu eriarvoisuuden muoto 

(esimerkiksi omistusasuminen, teinivanhemmuus, homogamia). Tutkittavat sosiaaliset 

ryhmät voivat perustua mm. perhetaustaan, koulutustasoon, sukupuoleen, 

maahanmuuttajuuteen, etnisyyteen tai siviilisäätyyn. 

Työryhmään toivotaan tutkimuksia, jotka tutkivat eriarvoisuuden ylisukupolvisuutta tai sen 

kumuloitumista elämänkaaren aikana, sekä tutkimuksia, jotka pyrkivät selittämään 

sosiaalisten ryhmien välisiä eroja. Kansainvälisesti vertailevat tai pitkittäistutkimukset, jotka 

tutkivat yhteiskunnallisten rakenteiden ja instituutioiden (kuten etuus- ja palvelujärjestelmän) 

vaikutusta eriarvoisuuteen, ovat myös tervetulleita. 

... 

The working group focuses on quantitative research examining social inequality. By social 

inequality we mean any form of social stratification that creates systematic inequality 

between different social groups. The research may relate to education (including educational 

choices, highest educational attainment, adult education), labour markets (including social 

class, earnings, unemployment, quality of work) or another form of inequality (for example 

home ownership, teenage parenthood, homogamy). 

The social groups researched may be based on social origin, education, gender, migrant 

status, ethnicity or marital status, for example. The working group invites presentations that 

examine the intergenerational transmission of inequality or how inequality accumulates over 

the life course, as well as presentations that aim to explain differences between groups. 

Cross-nationally comparative and longitudinal studies that examine the influence of social 

structures and institutions (such as the tax-benefit system and public services) on inequality 

are also welcome. 



 
200 

Abstraktit / Abstracts: 

Peruskoulujen lohkoutuminen ja yhteiskuntaluokat 
Piia Seppänen, Turun yliopisto (piia.seppanen@utu.fi);  

Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto, (sonja.kosunen@helsinki.fi) 

 

Peruskoulujen erilaistuminen kaupungeissa, lasten valikointi kouluihin, perheiden 

koulushoppailu, oppimistulosten erot ja kaupunkisegregaatio ovat olleet julkisen ja 

akateemisen keskustelun polttopisteessä viime vuosina. Julkisessa keskustelussa usein 

väitetään, että kaupunkikoulujen välinen segregaatio on yhtä suuri ja koulutuspoliittisesti 

voittamaton kuin asuinalueiden välinen sosiaalinen segregaatio. Samoin yleinen puhetapa 

pitää lasten valikointia tiettyihin opetusryhmiin neutraalina ja ongelmattomana, koska 

pääsykoe on kaikille sama ja valikoitumisvaihtoehdoista tiedotetaan. Tässä esityksessä 

tarkastelemme näitä väitteitä empiirisin tutkimustuloksin, joiden keskiössä ovat 

yhteiskuntaluokka ja ne politiikat, joilla lapset sijoittuvat peruskouluihin.  

 

Tarkastelemme kaupunkikoulujen oppilaaksiottoa ja sitä, mitä tähän mennessä 

koulutussosiologian, kaupunkisosiologian ja koulutuspolitiikan kentillä risteävin tutkimuksin 

on saatu selville eri yhteiskuntaluokista tulevien lasten sijoittumisesta peruskouluihin. 

Perustamme esityksemme kaupunkisosiologiaan paikantuviin tutkimuksiimme sekä kirjassa 

Lohkoutuva peruskoulu – Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka 

(2015, toim. P. Seppänen, M. Kalalahti, R. Rinne & H. Simola) julkaistuun tutkimukseen. 

Esityksen tutkimusaineistot ja menetelmät käsittävät oppilasrekisterejä, väestötietoja, 

postikyselyjä ja perheiden haastatteluja pääosin kahdesta kaupungista, Espoosta ja Turusta.  

 

 

Alueellinen eriarvoisuus ja nuorten hyvinvointi 
Sakari Kainulainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (sakari.kainulainen@diak.fi); 

Mika Gissler, THL, NHV Nordic school of Public Health (mika.gissler@thl.fi); 

Reija Paanen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (reija.paananen@diak.fi); 

Anne Surakka, Diakonia-ammattikorkeakoulu (anne.surakka@diak.fi); 

Tiina Ristikari, THL (tiina.ristikari@thl.fi) 

 

On tunnettu tosiasia, että Suomi on pinta-alaltaan laaja maa, missä hyvin- ja pahoinvointi on 

eriytynyt maantieteellisesti. Tarkasteltaessa hyvinvointia suuralueittain, havaitaan, että Itä- ja 

Pohjois-Suomi eroavat Etelä-Suomesta ja erityisesti Länsirannikon alueista. Tämä yleinen 

kuva muuttuu kuitenkin epäselvemmäksi ja mosaiikkimaiseksi sitä enemmän, mitä pienempi 

on tarkasteluyksikkö. Niin sanottujen hyvien alueiden sisältä löytyy maakuntia, kuntia ja 

kuntien osa-alueita joissa on paljon huono-osaisuutta ja päinvastoin. Nämä rakenteet 

näyttävät olevan hyvin pysyviä ajassa. Toisin sanoen yhden kunnan nuorten hyvinvoinnin tai 

pahoinvoinnin tila näyttää muuttumattomalta. Miten tämä alueellinen ja rakenteellinen tausta 

heijastuu ihmisen elämään? Tarkastelemme tätä yhteyttä esityksessämme, jossa 

hyödynnämme ainutlaatuista vuonna 1987 syntyneiden seuranta-aineistoa. Liitämme siihen 

tietoja asuinkunnan tilasta (huono-osaisuus, väestö, työelämä) lapsuudessa ja nuoruudessa 

sekä lisäksi aggregoituja tietoja kouluista siltä ajalta, kun nuoret olivat 8. tai 9. luokalla 

(kouluterveyskysely). Tarkastelemme sitä missä määrin asuinkunnan sosiaalinen tilanne ja 

koulun palvelut ja ilmapiiri näyttäytyvät nuorten aikuisten elämässä ja erityisesti heidän 

saamien tukien ja palveluiden käytössä.    
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Accumulation of social disadvantages in poverty pockets 
Teemu Vauhkonen, University of Turku (teemu.vauhkonen@utu.fi); 

Johanna Kallio, University of Turku (jomkall@utu.fi) 

 

We analyze the regional accumulation of social disadvantages in urban regions in Finland. 

Previous research of regional differences on social disadvantages has mainly compared 

municipalities and rural regions to urban regions. Finnish studies of social segregation within 

urban regions has measured regional differences in large regional units. We analyze both 

regional differences and neighborhood effects on social disadvantages in smaller regional 

units than before. Our main research questions are (1) what kind of differences there are in 

social disadvantages between urban regions? and (2) does neighborhood have influence on 

accumulation of social disadvantages? 

 

We answer to our questions by analyzing the high quality survey data (ATH) from six biggest 

cities of Finland which offer unique opportunity to analyze regional accumulation of social 

disadvantages. We measure social disadvantage by using both objective and subjective 

indicators and the regional differences and neighborhood effects are examined by analyzing 

them by post code areas. Neighborhoods are categorized by unemployment rate, general 

income and educational level of the inhabitants. The large variety of indicators of social 

disadvantages allows us comprehensively analyze the accumulation of them. As a main 

research method we use areal clustering and multi-level modelling. Our research brings new 

information of the areal differences in the level that has not been measured before in Finland. 

 

 

The effect of early parental death on children’s tertiary education 
Sanna Kailaheimo, University of Turku (sanna.m.kailaheimo@utu.fi); 

Jani Erola, University of Turku (jani.erola@utu.f)i 

 

We study the relationship between parental death during childhood and youth and children’s 

tertiary education. The role of the social background as a determinant of adult status has been 

widely studied during the previous decades. The studies have shown that children inherit 

resources from their parents and wider social background and that the positive effects of 

different resources accumulate over the life course. The intergenerational impact of parental 

death has been relatively little analyzed topic, some studies showing negative (e.g. Jonsson & 

Gähler 1997; Fronstin et al. 2001; Amato & Anthony 2014), others (Lang & Zagorsky 2001; 

Acock & Kiecolt 1989) no negative effects for children’s education.  

 

In this paper we focus on the relationship between the timing of parental death and children’s 

tertiary education, applying sibling fixed effect models and high quality Finnish Census Panel 

data, consisting of 49 732 children born between 1980 and 1988. According to our results, 

parental death has the most negative impact on children’s future educational attainment when 

children are young. Lowered long-term family income did not explain the negative effects 

and the re-partnering of the widow increased the negative effect slightly. Therefore we can 

conclude: parents’ presence is more important than their presents. 
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Childhood socioeconomic position and educational track predict depression 

in late adolescence and early adulthood: a Finnish population based 

register study 
Kaarina Korhonen, University of Helsinki (kaarina.korhonen@helsinki.fi); 

Hanna Remes, University of Helsinki (Hanna.Remes@helsinki.fi); 

Pekka Martikainen, University of Helsinki (pekka.martikainen@helsinki.fi) 

 

Earlier research suggests that both childhood socioeconomic position (SEP) and educational 

attainment are associated with adulthood depression and that lower educational level operates 

as a social pathway from low childhood SEP to adulthood depression. However, little is 

known how childhood SEP and own educational track predict depression already in youth 

when important educational transitions take place and the socioeconomic trajectories of 

individuals begin to diverge. We estimated the relative effects of childhood SEP and 

educational track on the risk of depression at age 17–23 using longitudinal population-based 

register data on Finnish adolescents born in 1986–1990 (n=60,829). The study population 

was followed over two educational transitory stages, firstly at age 17–19, and secondly at 20–

23 years covering years 2003–2011. We identified incidence of depression from various 

administrative health care registers. Analyses were conducted using Cox regression. 

 

We found that childhood SEP was strongly associated with the risk of depression, and that 

educational track almost fully mediated these associations. Men and women with no post-

comprehensive education had an up to 2-fold risk of depression compared with those on 

academic track (age 17–19) or university track (age 20–23). Moreover, women on vocational 

track had a 20-per-cent higher risk of depression than women on academic/university track. 

These effects were mainly independent of childhood SEP. The results show that the choice of 

educational track constitutes a social pathway from childhood SEP to late adolescence and 

early adulthood risk of depression, and thereby the life-course processes previously shown in 

adults are in fact already observed at a much young age, before the establishment of 

adulthood SEP. 

 

 

Homicide as a climax of social marginalization? /  

Henkirikos sosiaalisen marginalisaation huipentumana 
Karoliina Suonpää, Helsingin yliopisto (karoliina.suonpaa@helsinki.fi) 

 

Suomessa kuolee vuosittain yli sata ihmistä kuolemaan johtavan väkivallan uhrina, ja 

henkirikokset aiheuttavat mittaamatonta kärsimystä uhreille ja heidän läheisilleen. Heikon 

sosiaalisen aseman ja väkivaltarikollisuuden välinen yhteys on todettu monissa tutkimuksissa. 

Mertonin (1938) klassisen paineteorian mukaan rikollisuutta syntyy, kun kulttuuri asettaa 

vaurauden kaikkia koskettavaksi tavoitteeksi, mutta sosiaalinen rakenne mahdollistaa 

tavoitteen saavuttamisen vain harvoille. Agnew’n (1995) kehittämä yleinen paineteoria 

nostaa myös yksilökohtaiset turhautumista aiheuttavat tekijät sosiaalisen rakenteen rinnalle: 

esimerkiksi epäonnistuminen koulutuksen hankkimisessa saattaa lisätä rikoskäyttäytymisen 

riskiä.  

 

Tässä tutkimuksessa selvitän, miten henkirikoksista epäillyt eroavat muista 

väkivallantekijöistä. Edustavatko kuolemaan johtavan väkivallan tekijät kaikkein 

syrjäytyneintä ryhmää erilaisilla sosioekonomisen aseman mittareilla tarkasteltuna? 

Sosiaalisen paineteorian pohjalta voisi ennustaa, että väkivallan yhteys huono-osaisuuteen on 
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sitä vahvempi, mitä vakavammasta väkivallasta on kyse. Vertailen henkirikoksesta epäiltyjen 

tulotasoa, aiempaa rikoshistoriaa, koulutustasoa ja vanhempien vankeustuomioita muihin 

väkivallan tekijöihin Tarkastelen myös sitä, eroavatko miehet ja naiset toisistaan näiden 

taustatekijöiden osalta. Tutkimus on osa henkirikollisuutta käsittelevää väitöskirjaani. 

Tutkimuksen tavoite on tarjota uutta tietoa kuolemaan johtavan väkivallan syistä ja antaa 

välineitä henkirikosten vähentämiseen tähtäävän sosiaali- ja päihdepolitiikan rakentamiseksi. 

 

 

Erilaiset aineistot, erilaiset tulokset? 
Sakari Kainulainen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (sakari.kainulainen@diak.fi) 

 

Syksyllä 2015 Helsingin Sanomat julkaisivat laajan artikkelin köyhyysnäkemyksistä. 

Artikkelin taustalla oli tutkijoiden ja Helsingin Sanomien toimittajien yhteistyöstä, missä 

datajournalismin keinoin kannustettiin ihmisiä heräteartikkelin avulla vastaamaan tutkijoiden 

laatimaan kyselyyn. Kysely oli toteutettu sähköisesti siten, että linkki kyselyyn oli 

heräteartikkelin (28.6.) yhteydessä ja siihen saattoi vastata kuka tahansa internetissä linkin 

löytänyt henkilö. Köyhyyskyselyyn vastasi noin 10.000 ihmistä. Tarkistusten jälkeen 

aineiston N oli 9800. Vuotta aiemmin oli toteutettu vastaavalla menetelmällä yksinäisyyttä 

käsitelevä kysely, jossa vastaajia oli yli 33.000 ja lopulliseen aineistoon hyväksyttyjä 

vastauksia oli 28.000. Köyhyyskyselyä hyödyntävä artikkeli osoitti suorasukaisesti 

rikkaiden/hyvin toimeentulevien ja köyhien/huonosti toimenetulevien näkemyksiä toisistaan. 

Oletettavasti tulosten esittämistapa nosti laajaa keskustelua sosiaalisessa mediassa (Twitter, 

Facebook) siitä pitävätkö tulokset paikkaansa. Myös tutkimuksen johtajaan oltiin yhteydessä 

tulosten osalta. Kommentoivat arvioivat, että tulokset olivat valikoituneita ja analyysia 

oltaisiin tehty, jos ei tarkoitushakuisesti, niin ohuen empiirisen näytön pohjalta. 

Menetelmällisesti oltiin sitä mieltä, että ylipäätään näin kerättyä aineistoa ei voida käyttää tai 

yleistää muualle kuin esimerkiksi Helsingin Sanomien lukijoihin tai vielä suppeammin 

ainoastaan näytteenomaisesti kyselyyn vastanneisiin ihmisiin. Köyhyyskyselyssä ja 

Yksinäisyyskyselyssä on pyritty käyttämään sellaisia kysymyksiä, joita on käytetty myös 

muissa tutkimuksissa, erityisesti tutkijoiden omissa aiemmissa tutkimuksissa. Tämän vuoksi 

on mahdollista arvioida sitä kuinka erilaisia tai samanlaisia tutkimustulokset ovat riippuen 

siitä onko kyselyt toteutettu perinteisellä satunnaisotannalla vai laajan lukijakunnan omaavan 

Helsingin Sanomien välityksellä. Esityksessä tarkastellaan esimerkkien avulla tuloksia 

Suomen Akatemian rahoittamassa Webe-aineistossa ja kahdessa Helsingin Sanomien 

aineistossa. 

 

 

Miten kasautuva epävarmuus näkyy palkansaajien työuralla? 

Satu Ojala, Tampereen yliopisto (Satu.Ojala@uta.fi); 

Pasi Pyöriä, Tampereen yliopisto (Pasi.Pyoria@uta.fi) 

 

Työelämän epävarmuutta on tutkittu paljon sekä määrällisesti että laadullisesti. Vähemmälle 

huomiolle ovat jääneet pitkittäistutkimukset siitä, mitä yhden ajankohdan koettu epävarmuus 

tarkoittaa tulevalla työuralla. Samalla epävarmuutta on usein tutkittu jonkin yksittäisen 

osatekijän näkökulmasta. Tässä tarkastelemme kuitenkin eri epävarmuuspiirteiden 

kasautumista samoille henkilöille sekä heidän työuransa etenemistä. Mukana on myös eri 

taloussuhdanteiden vertailu 1980-luvulta tähän päivään. 

 

Aineistona ovat Tilastokeskuksen palkansaajaväestöä edustavat työoloaineistot vuosilta 1984, 

1990, 1997, 2003 sekä 2008 sekä niihin liitetyt rekisteritiedot työllisyydestä ja 
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työttömyydestä. Jokaisessa työoloaineistossa on 3.000 – 4.500 vastaajaa. Seuraamme 

palkansaajien vuotuisia työ- ja työttömyyskuukausia kunkin työoloaineiston keruuta 

seuraavana kolmena vuonna.  Epävarmuutta tarkastelemme neljällä tekijällä: työsuhteen 

määräaikaisuudella, aiemmalla työttömyydellä, työsuhteen jatkuvuuteen kohdistuvalla 

uhkalla sekä heikolla uudelleentyöllistymisuskolla. Tarkastelemme myös, mitkä taustatekijät 

(ikä, sukupuoli, koulutustaso, toimiala lähtötilanteessa), ennakoivat eri epävarmuustekijöiden 

kertymistä samoille henkilöille. Menetelminä ovat yleistetyt estimointiyhtälöt (gee, 

generalized estimating equations).  

 

Tulosten mukaan työsuhteen määräaikaisuus ennakoi työttömyyttä ja alhaisempaa työllisyyttä 

kaikkein vahvimmin, ennen kaikkea talouslamaoloissa. Aiemmin koetulla työttömyydellä on 

myös selvä, heikentävä yhteys myöhempään työuraan. Subjektiivisemmilla mittareilla eli 

koetuilla uhkilla tai heikolla työllistymisuskolla vastaavia tuloksia ei löydy. Kaikkien näiden 

yhtäaikainen kasautuminen ennakoi kuitenkin huomattavaa heikennystä henkilön tuleviin 

työ- ja työttömyyskuukausiin.  

 

On samalla tärkeää huomata, että nämä havainnot koskevat suhteellisen niukkaa 

vähemmistöä kaikista palkansaajista (noin kymmenesosaa 1990-lukua lukuun ottamatta). 

Epävarmuus ei ole tullut työoloaineistojen valossa mitenkään kaiken kattavaksi, ja 

työoloaineistojen palkansaajilla on itse asiassa kaikkein eniten työkuukausia 2000-luvun 

kolmen vuoden seurannoissa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto ja Suomen 

Akatemia. 

 

 

Family Formation, Early Career and Parental Resources 
Heta Pöyliö, University of Turku (heta.poylio@utu.fi); 

Irene Prix, University of Turku (irepri@utu.fi); 

Zachary Van Winkle, Humboldt University, (zachary.van.winkle@wzb.eu) 

 

Why do some highly educated women delay family formation, and how are parental 

resources and early career development involved in this decision? The second demographic 

transition has introduced new roles of women, and at the same time educational expansion 

has increased the upward mobility of women This research combines these two phenomena 

and examines whether parental resources, i.e. income and socioeconomic status of the 

parents, moderate the association between women’s early career development and family 

formation. 

 

The relation between parental resources and timing of marriage has weakened over time, and 

education is seen as a strong factor in the stratification of family formation. Informed by risk 

aversion theory, we hypothesise that highly educated women who have low parental 

socioeconomic resources prefer obtaining higher occupational status and income level before 

entering parenthood to compensate the lack of parental resources. Couples with high parental 

resources do not need to postpone childbirth, because parental resources available to them 

secure their livelihood after the birth. Further, we assume that the influence of the family 

background is universal but shaped by the institutional context: 1) Finland has defamiliarised 

policies and high female labour market participation, resulting the effects of parental 

resources and career development to be relatively weak. 2) Germany’s labour market is 

segmented with low female participation, and only emerging defamiliarisation, so the effects 

of career are high independent of parental resources. 3) USA has no defamiliarising policies, 
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but rather unsegmented labour market with high female labour participation, so career effects 

will be high and moderated to a large extent by parental resources. 

 

We use longitudinal data from Finland (register data), Germany (Socio-Economic Panel) and 

the USA (Panel Study of Income Dynamics). Further, we analyse family formation processes 

holistically by combining sequence and cluster analysis with multinomial logistic regression 

techniques.  

 

 

Retirement patterns and inequalities in earnings-pensions replacement 

rates in Finland 
Aart-Jan Riekhoff, University of Tampere (Arie.Riekhoff@staff.uta.fi); 

Noora Järnefelt, Finnish Centre for Pensions (Noora.Jarnefelt@etk.fi) 

 

The transition from employment to retirement is usually marked by a reduction in income. 

After all, even though pension systems aim at providing a sufficient income after exiting the 

working life, replacement rates of pensions are in most cases lower than pre-retirement 

earnings. In Finland in 2014, for example, the average gross pension replacement rate was 

around 56% for both men and women (OECD, 2016). However, in the context of the Finnish 

pension system, which is to a great extent characterized by occupational schemes, the level of 

this replacement rate differs per individual and is largely determined by one’s employment 

and earnings history. In other words, pension levels differ by sector and depend on the timing 

and trajectory of retirement. This paper aims to look at income development around the age 

of retirement in Finland from a longitudinal perspective. Employing register-based data from 

the Finnish Centre for Pensions, we analyse the yearly income levels of a cohort born in 1948 

from the age of 57 to 65 (N = 53703), using multilevel linear regression models. The study 

takes into account that change is non-continuous and that retirement constitutes a break in the 

development of individual income. It investigates to what extent the size of that break 

depends on gender, sector of employment, and retirement trajectory. Eight distinct retirement 

trajectories have been identified using sequence analysis on monthly sources of income for 

the same age bracket, which enables creating typologies that take into account the timing and 

route of labour market exit. The results indicate that there are significant inequalities related 

to gender, sector and retirement trajectory, not only in earnings and the development of 

earnings before retirement, but also in the pension replacement rates. 

 

 

Income based social stratification in terms of life satisfaction in Ireland 

during the period of economic crisis 
Mikko Weckroth, University of Helsinki (mikko.weckroth@helsinki.fi); 

Teemu Kemppainen, University of Helsinki (teemu.t.kemppainen@helsinki.fi) 

Danny Dorling, University of Oxford (danny.dorling@ouce.ox.ac.uk) 

 

The literature investigating the relationship between income and life satisfaction has been 

dominated by economics and psychology, sharing a rather individual and atomistic focus. 

Thereby, as sociologist have remained distant to the otherwise increasing academic interest 

on subjective measures of well-being the social stratification of life satisfaction remains 

mainly unexplored.  Additionally, another understudied field within the income vs. happiness 

literature is to focus on a period of economic turbulence instead of debating on a long-term a 

consequences of economic growth.  This analysis aims to contribute to both of these 
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questions as we use time series data from European Social Survey for describing the changes 

in life satisfaction in different income classes (deciles) in Ireland between 2004 and 2014. We 

make initial analysis with each income decile separately but later on we simplify the analysis 

and apply tripartite categories of the top decile (10th) as “upper class”, deciles 6 to 9 as 

“middle class”, and 1 to 5 as “lower class” 

 

First, the analysis shows that national aggregate of life satisfaction in Ireland followed rather 

closely the macroeconomic measure of GDP showing a significant drop 2008 onwards. This 

decrease in subjective well-being was however unequally experienced between different 

classes as the lowest decile experienced the most severe drop in life satisfaction although 

other deciles below mean (2-5) also experienced negative yet more modest drop. The highest 

decile however experienced opposite effects being the only class showing an increase in life 

satisfaction after 2008. In order to explain this divergence we apply controls for demographic 

composition, subjective economic hardship of households as well as the effect of 

unemployment. Including these variables to the model slightly reduces the differences but 

they however remain salient and statistically significant.   

 

Results suggest that is mostly the rank of income, which affects the social structuration of 

society in terms of evaluative measure of life satisfaction. Moreover, the consciousness of 

relative income rank in society appears to be triggered and intensified by a period of 

economic turbulence. These results make this analysis extremely topical as the economic 

crisis initiated in 2008 in Europe is in many countries very much ongoing and some national 

and international governments are planning to implement similar “austerity measures” which 

were applied in a case of Ireland. The policy dimension of these results however remain to be 

discussed.         

 

 

Sick leave from work and voting booth? A register-based study on health 

and turnout 
Mikko Mattila, (mikko.mattila@helsinki.fi), 

Hanna Wass, (hanna.wass@helsinki.fi), 

Hannu Lahtinen, (hannu.lahtinen@helsinki.fi), 

Pekka Martikainen, (pekka.martikainen@helsinki.fi); 

University of Helsinki 

 

Voting is a highly unequal for of political action, characterized by sharp differences between 

socioeconomic groups. Lately, a growing body of research has indicated that also poor health 

and disability may cause bias in turnout. Based on individual-level register data with 

information on sickness allowance episodes and voting in Finnish parliamentary and 

municipal elections, we examine the effect of the timing of sick leave vis-à-vis elections. We 

expect that whereas illness immediately prior to Election Day constitutes a very concrete 

obstacle from voting, especially long-term sickness episodes begin weaken cognitive and 

motivational resources required for participation. The results show that no consisted pattern 

can be found concerning the effect of sickness allowance days right before the elections. One 

to seven days of sickness allowance days experienced in the year preceding elections 

decrease voting, but the effect is quite small. A more pronounced drop in turnout occurs 

among those individuals who had received sickness absence allowances for over 90 days. 

Health problems also have a cumulative impact on voting. Multiple sickness allowance spells 

over several years decrease the probability of voting more than health problems experienced 

only during the year prior to the elections. Taken together, our findings suggest that long-



 
207 

term illness effectively undermines the prerequisites for equal electoral participation, which 

in turn may have severe consequences for political representation.  

 

 

Yksinhuoltajuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen Euroopassa /  

Single Parenthood and Social Inclusion in Europe 
Camilla Kantola, Turun yliopisto, camilla.kantola@gmail.com 

 

Tutkimuksessa selvitetään suhteellisen köyhyyden määritelmään pohjautuen normaaliin 

elämänmuotoon osallistumista yhteiskunnallisen osallistumisen kautta Euroopassa. 

Tärkeimpänä tutkimuskysymyksenä on se, osallistuvatko yksinhuoltajat yhteiskunnallisesti 

samalla tavoin ja yhtä paljon kuin muut perhemuodot. Lisäksi tarkastelen sitä, onko 

yksinhuoltajaäitien ja -isien osallistumisessa eroja. 

 

Tutkimus on osa laajempaa väitöskirjatutkimustani, jossa tarkastellaan yksinhuoltajien 

sosioekonomisen aseman ja taloudellisen toimeentulon muutoksia kansainvälisesti 

vertailevasta perspektiivistä Suomeen ja Iso-Britanniaan painottuen. 

 

Tutkimuksen aineistona toimii eurooppalainen hyvinvointiaineisto European Social Survey 

(ESS), jota on kerätty vuodesta 2002 lähtien. Aineisto tarjoaa väestötason tietoa koetusta 

hyvinvoinnista ja osallistumisesta yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin aktiviteetteihin. 

Tarkasteltavina osallisuuden muotoina tässä tutkimuksessa ovat vapaa-

ajanviettomahdollisuudet, järjestöosallistuminen sekä työssäkäynti. 

 

Analyysissä verrataan yksinhuoltajia ja muita perhemuotoja, mutta myös yksinhuoltajien 

sisäisiä ryhmiä esimerkiksi yhteishuoltajuuden ja lapsiluvun mukaan. 

 

 

Toimeentulotuen saajien sairastavuus lääkekäytön perusteella 
Lekander K, Helsingin yliopisto, Kansaneläkelaitos (kaarlo.lekander@helsinki.fi); 

Ahola E, Kansaneläkelaitos (elina.ahola@kela.fi); 

Hiilamo H, Helsingin yliopisto (heikki.hiilamo@helsinki.fi); 

Aaltonen K, Kansaneläkelaitos (katri.aaltonen@kela.fi) 

 

Toimeentulotukea maksetaan pienituloisuuden perusteella, mutta sen taustalla voi olla myös 

terveysongelmia. Tutkimuksessa tarkasteltiin täysi-ikäisten toimeentulotukea saaneiden 

sairastavuutta verrattuna tulotasoltaan vastaavaan muuhun väestöön Helsingissä vuonna 

2010. 

 

Aineistona käytettiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja Kelan rekisteritietoja. 

Sairastavuutta tarkasteltiin lääkekorvausoikeus- ja lääkeostotietojen avulla. Tarkemmin 

tarkasteltiin mielenterveysongelmia, sydän- ja verisuonisairauksia, astmaa ja 

keuhkoahtaumatautia sekä diabetesta. Esiintyvyysosuuksien vertailemiseksi muuta väestöä 

kuvaava aineisto vakioitiin painokertoimin vastaamaan toimeentulotuen saajien aineistoa. 

Vakioitavana olivat ikä, sukupuoli, henkilökohtaiset veronalaiset tulot, maahanmuuttajatausta 

ja opiskelijastatus. Psyykenlääkkeiden käyttöä suhteessa toimeentulotuen saamisen kestoon 

tarkasteltiin logistisella regressioanalyysilla.  

 



 
208 

Toimeentulotuen saajilla oli yleisemmin vaikeisiin tai pitkäaikaisiin sairauksiin myönnettäviä 

lääkekorvausoikeuksia (19,5 %) kuin muulla väestöllä (14,9 %). Samansuuntainen ero näkyi 

psyykensairauksien korvausoikeuksissa (6,2 % vs. 3,9 %) ja lääkeostoissa (33,7 % vs. 14,2 

%), sydän- ja verisuonisairauksien korvausoikeuksissa (5,0 % vs. 4,2 %) ja lääkeostoissa 

(20,9 % vs. 13,2 %), astman ja keuhkoahtaumataudin korvausoikeuksissa (3,2 % vs. 2,1 %) ja 

lääkeostoissa (10,9 % vs. 5,4 %) sekä diabeteksen korvausoikeuksissa (3,6 % vs. 2,4 %) ja 

lääkeostoissa (6,1 % vs. 3,4 %). Psyykenlääkkeiden käyttö oli sitä yleisempää mitä 

useamman kuukauden toimeentulotukea oli vuoden aikana saanut. Yhteys oli 

samansuuntainen riippumatta maahanmuuttajataustasta. Toimeentulotukea 1–3 ja 10–12 

kuukautta saaneiden tilastollisesti merkitsevät ristitulosuhteet olivat 2,78 ja 5,27 

(kantaväestö), 2,44 ja 7,79 (OECD-maista saapuneet), 2,31 ja 3,57 (entisestä Neuvostoliitosta 

saapuneet) ja 2,04 ja 5,10 (muut), kun vertailuryhmänä olivat toimeentulotukea saamattomat 

helsinkiläiset.  

 

Lääkekäytön mukaan toimeentulotukea saaneet sairastavat enemmän kun tulotasoltaan ja 

muilta ominaisuuksiltaan vastaava väestö. Toimeentulotuen saaminen ei kerro vain 

taloudellisista ongelmista, vaan myös terveysongelmista. Toimeentulotuen tarpeen 

vähentämisessä on kiinnitettävä huomiota erityisesti mielenterveysongelmien hoitoon. 

 

37. BECOMING BODIES, BECOMING SOCIETIES 

Coordinators: Salla Sariola, Turun yliopisto  (salla.sariola@utu.fi); Harley Bergroth, Turun 

yliopisto (hamber@utu.fi) 

Workshop description: Recent theorisation on the body by authors like Margaret Lock, 

Judith Farquhar and Annemarie Mol has problematized the idea of a universal human body, 

the body proper. They have argued that it would be more appropriate to talk about the body in 

plural, as bodies, or the body multiple. This idea brings light to a blind spot in which the 

social is rendered the subject of analysis but the body is taken for granted and ignored. This 

session explores the possibility for the idea of a non-universal body, one that is contingent on 

time and space. How are bodies lived in different social, material and political contexts, and 

across different times? What does this idea of the body multiple do for the possibility of 

understanding and (re)negotiating health, medicine, subjectivity and societies? 

We welcome empirical, theoretical and transdisciplinary papers that illuminate ways of 

understanding how the human body is sociomaterially constructed and not excised from 

subjectivity. On the most basic level this session questions the body-mind divide. It also 

challenges the simplistic notion that the body is the final frontier of what makes an individual 

who en masse make a society. Of particular interest are papers that discuss how bodies are 

collectively and actively performed, lived and shaped through globalised measurements, 

standards and policies, medical definitions and technologies as well as self-help and DIY 

practices. Language of the session is English. 
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Abstracts: 

Kind of like life and liveability – Or what we rarely talk about when we 

talk about men 
Lina Bonde, University of Helsinki (lina.bonde@helsinki.fi) 

 

“My breasts were never the problem, for me it was the blood. I knew I was gay before I knew 

I was a man. It was only a diagnose.“ -Interviewees Stockholm/Copenhagen 2014  

 

I met four men. I drank a lot of coffee. I interviewed four men that biologically were born 

women. They let me fall into parts of their reality, as long as we had coffee they talked. They 

told me stories of menstruation and diagnoses, stories about non-binary bodies. Looking at 

the transmen in an environment that produces the definition of normality, diseases and 

vulnerability, one may ask with which voices they speak and who is interprets their voices. 

The interpretation creates categories of diagnoses and a distinguish line between healthy and 

sick bodies. By looking at the negotiation of belonging among transmen in Denmark and 

Sweden, I want to argue that the everyday struggle among transmen show upon an mportance 

of talking about inclusion and exclusion from an alternative perspective. They told me about 

the blood, but they also told me about the sexual identity and about the love; about the things 

that happen on the boarders of recognition. As Haraway puts it “We have, finally, no clear 

and distinct ideas. The various contending biological bodies emerge at the intersection of 

biological research and writing, medical and business practices, and technology... “ (1988: 

596). Applying the theoretical framework of Haraway on the definitions of a healthy or sick, 

in this case diagnosed, body the question of how men are made into patients or neglected the 

right to a diagnose is analysed.  

 

This is what I have to offer, a text that is research that is poetry that is bodies that is a balance 

on the boarder of (un)recognition. I use the concept of liveable lives of Butler in order to 

show upon the bodies that are not. Furthermore I wish to highlight the need of sensitive 

research methods. By involving myself in the field I came to question the body of the 

researcher and the body of knowledge. Inspired by Kate Altork, Nina Lykke and Marie 

Bruvik Heinskou, I am looking for a poetical sociology to grasp the need for an innovative 

language in order to understand gendered bodies in contemporary health discourses. This is 

just the beginning. It is less than four hundred wor(l)ds. 

 

 

DREAMING THE FUTURE: TEMPORALITIES, BODIES AND SELVES 

IN YOUTH ACTIVATING WORKSHOPS 
Elina Paju, University of Helsinki (elina.paju@helsinki.fi) 

 

In my paper I discuss the different aspects of temporalities in the practices of youth activating 

workshops. The discussion is based on my ethnography in the workshops designed for those 

over 15-year-old young people who are outside of employment and education. Many of these 

young people are interpreted by the authorities to yet lack the skills and capacities to hold on 

to regular work or education. These skills are divided into practices of taking care of one’s 

body and knowing oneself. 

 

Drawing from the discussions on temporalities in feminist studies (cf. Grosz, but also 

Deleuze 1994) I suggest that the future is reached in the embodied living of the present. 
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However, the practices and ideology of the workshops make a distinction between the body-

in-the-present and self-in-the-future. Dreaming as a practice in the workshops serves 

specifically as a way to cut through time-space in order to create and govern one’s self as a 

continuous, linear temporal duration. By fixing the future in the imaginary and in the creation 

of a self, the future is cut out of the lived, embodied experience of the workshop participants. 

At the same time, the effects the body has on the experienced duration and hold of time, is 

not taken into consideration. In my presentation I will concentrate on analysing the future, 

present and past as intertwined and flexible. The body affects the passing and duration of 

time and is itself affected by it. I will discuss the idea of intertwining temporalities and bodies 

through two examples from my field, the case of years-long experience in fixing mopeds side 

by side with a father and the case of cut wrists. Both of these examples illuminate the ways in 

which time consists of overlapping aspects of past, present and future and the ways the body 

is both created through them and creates them. Through the analysis of these cases I conclude 

that future is not a rational aspiration but is made through living as an embodied being in the 

world. 

 

 

Touch as an affective practice 
Marjo Kolehmainen, University of Tampere (Marjo.Kolehmainen@uta.fi) 

Taina Kinnunen, University of Eastern Finland (tkinnun@gmail.com) 

 

This presentation discusses touch, especially from the perspective of affect theories. Body is 

central to the recent work on affect, where the body’s capacity to affect and become affected 

is a recurring theme. Many scholars indeed view affect as questioning the boundary between 

mind and body, or nature and culture. Whilst it is questionable whether touch itself can be 

categorized as an affect, touch can be conceptualized as an embodied affective practice. 

Touch is literally about opening into something quite other. Touch makes our bodies more-

than-one, as one cannot touch without being touched. Touch questions the modern western 

conception of the body as individual and autonomic and highlights its relational character.   

 

The term affective practice highlights that affect is a dynamic process. As relational, shifting 

and flexible these practices are, we assume that these practices are forms of social meaning-

making and indicative of power relations. These practices become, for example, gendered. 

We hence approach affective practices as socially produced and not just as manifesting 

individual reactions. Therefore, our theoretical deliberation is combined with an empirical 

case example, which consists of touch biographies. They highlight both the ways in which 

affects become patterned and reiterative and the ways in which affect relates to trans-

subjective, collective experiences. Instead of labelling the descriptions proffered by touch 

biographies as simple social constructions that rely on the cultural conventions of narration, 

they are seen as drawing attention to the diverse ways of attuning to and recognizing the 

social as it happens. 

 

 

The Intangible Bodies of Population Genetics 
Venla Oikkonen, University of Helsinki (venla.oikkonen@helsinki.fi) 

 

Population genetics – the study of genetic variation within and between populations – has 

engendered biotechnologies that are highly culturally resonant. For example, discourses 

surrounding national genome projects often invoke the idea that nations are internally 

coherent, genetically rooted entities. Similarly, commercial genetic ancestry tests have 
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reinforced the assumption that individual lives arise from prehistoric molecular lineages. 

Scholars working on the social impact of population genetic technologies (e.g. Amy 

Hinterberger, Kim TallBear, Jenny Reardon) have provided insightful critiques of these 

developments. Yet population genetics also destabilizes culturally cherished ideas of 

embodiment and agency by rendering bodies as curiously intangible. My presentation 

explores this simultaneous naturalization and destabilization by turning to the ontology of 

bodies in population genetics. 

 

I propose that the population genetic understanding of bodies is based on a contradiction. For 

population genetics, bodies are both insignificant and yet absolutely pivotal. While bodies are 

mere vehicles, the means by which molecular material is passed on to future generations, they 

are also the engine of the evolution of difference: it is through the movement of bodies in 

evolutionary time and space that genetic variation between human populations emerges. 

Furthermore, while bodies are manifestations of global evolutionary history, their usefulness 

for population genetics lies in their historically and geographically localized existence. This 

conceptual multiplicity renders the bodies of population genetics fundamentally elusive: as 

liminal entities positioned between multiple temporalities and spatial orders, they refuse to be 

pinned down unambiguously. I suggest that this reading of population genetic bodies sheds 

new light on the role of population genetic knowledge in society. It also helps us rethink the 

connections between bodies, communities, and global and local dynamics of belonging. 

 

 

Am I the Body I Am? – Self-tracking and the Organization of Selves 
Harley Bergroth, University of Turku (hamber@utu.fi) 

 

In the affluent west, recent years have seen a proliferation of various self-tracking devices in 

everyday lives. These devices, referring to near-body wearable trackers and sensors, have 

become a mainstream form of proactive and preventive health care as ideally people can track 

various aspects of their daily lives, such as activity levels, heart rate, sleep patterns and 

recovery, and improve their bodies and lives based on this datafied self-knowledge. 

 

This presentation is based on a PhD article manuscript in progress. Drawing from STS and 

cultural studies of the body, it discusses the connections between tracker devices, bodies and 

‘selves’ within late capitalist body politics that promotes bodies-as-productive-machines and 

bodies as (ever becoming) projects. Research data consists of 16 thematic interviews with 

Finnish self-trackers, observations in related events and autoethnographical reflections.    

 

I argue that by tracking technicalities of bodies, self-trackers often seem to track moralities of 

‘selves’, especially in relation to the un-able pathological ‘other’ within one’s own body. 

Through their ability to purify self-knowledge and to organize multiplicities of selves, 

trackers may be seen to materialize the organization of productivity-driven societies. The 

devices direct actions and lives when worn, as well as over distance, as they form a relation 

to the self and grab bodies affectively. As these technologies institutionalize in social and 

material environments, it is crucial to further investigate their political essence and 

mechanisms of activating some bodies while producing de-activation and (self-)alienating 

experiences for others. 
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Gender and experimentation in India:  

medical research, controversies and social movements 
Salla Sariola, University of Turku (salla.sariola@utu.fi) 

 

In 2013 in a well-timed protest, Indian activists influenced the way in which new drugs tested 

on humans are conducted in India. Experimentation by international pharmaceutical 

companies had increased in the country since 2005 without equivalent capability for their 

ethical regulation. Mobilizing around a vaccine study during which 7 minor girls died, the 

movement was deeply concerned about the ways in which women in particular became the 

subject of medical research, which they saw as a continuation of violence against women in 

India. In a spirited public debate the activists lobbied for tighter governance of these tests. 

 

Based on ethnographic research conducted in 2011-2013 into the social movement and 

regulatory changes, in this paper I chart a gendered history of medical research in India. 

Using two case studies of medical controversy as the starting point the paper shows how local 

notions of gender and widespread gender inequalities manifest in the way in which women’s 

bodies became subjects, or rather, objects of scientific experimentation.  The examples 

suggest that experimentation on women’s bodies is not value-neutral and detached but 

gendered and guided by social values and norms of the society where it is implemented.  

 

The presentation thus puts forward an analysis of gendered experimentation that does not 

splice ‘the social’ and ‘the body’, but makes use of a new materialist theorizing of science, 

technology and their regulation that renders them intertwined and historically contingent. The 

paper explores the roles of HPViruses, cancer, the cervix, research participation, violence 

against women, caste, class, the state, activism and bioethics in these controversies and how 

the two controversies were lobbied towards a more ethical future.  

 

 

Studying the collection and use of human body parts: Methodological 

reflections 
Mianna Meskus, University of Helsinki (mianna.meskus@helsinki.fi) 

 

Scholars interested in both ‘analytics of government’ and the ethnographic study of various 

mundane practices as targets of government often struggle with the following question: If the 

governmentality-perspective is applied to make sense of specified everyday practices, is it 

really fitting as an analytical tool box, for the job? Recently, a debate has arisen in the journal 

Foucault Studies on the relevance of ethnographic methodologies to the study of (neoliberal) 

practices of government (Brady, 2014, 2015; Dean, 2015). In this debate, Mitchell Dean 

offers a view that ‘It would appear that today “questions of method” are less about meeting 

Foucault on something like his methodological home turf, that of genres of historical writing 

and analysis, or of textual exegesis and discourse analysis, and more about qualitative 

methodological techniques of interviews, focus groups, observations, participation, fieldwork 

and so on.’ 

 

I take this discussion as the context in which to rehearse the methodological argument of my 

forthcoming book, tentatively titled Biopolitics, Ethics and Stem Cell Science. The book is 

about scientific labor with human-derived pluripotent stem cells and their biomedical 

promises. Given that a major part of the data comprises of fieldwork and interviews, one of 

my ongoing exercises of thinking-with-Foucault is how to relate my ethnographically 
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oriented analysis of an ‘art of science’ to contemporary ‘art of government’; particularly to 

forms of biopolitics enforced through EU directives and conventions on the acceptable 

scientific and commercial use of human tissues and cells.  

 

This presentation summarizes and reflects upon my take on the debate on the ‘questions of 

method’ as it comes to drawing from and applying Foucault’s ideas on biopolitics and 

governmentality in empirical research on biomedicine and the human body. The main point I 

make concerns the notion that the body is the final frontier of what makes an individual. 

Explored in the context of my data, Foucault’s (2003) notion of the human body as ‘one pole’ 

or the ‘finishing line’ of biopolitics becomes fruitfully problematized. It is evident that as an 

object of biomedicalized government, the body opens up or breaks down into bits and parts 

that draw together a host practices from basic laboratory research to EU regulation on human 

dignity. 

 

38. WORK AND PRECARITY IN A MOBILE WORLD 

Coordinators: Lotta Haikkola, University of Helsinki (lotta.haikkola@helsinki.fi); Daria 

Krivonos, University of Helsinki (daria.krivonos@helsinki.fi) 

Workshop description: Since late 1980s, neoliberal policy reforms and labour market 

restructuring have transformed work and labour. The introduction of so called activating 

labour market policies has meant a move from welfare to workfare, meaning that social 

benefits are conditional and require participation in measures, transforming particularly 

young people and long term unemployed into easily exploitable and sometimes free labour. 

Migrant groups are often in insecure and precarious situation in the labour market due to 

multiple regulatory and discriminatory frameworks. Rapidly transforming and segmenting 

labour market often means that workers feel the need to be flexible and always adaptable. 

Many scholars have described the current condition as intensification and normalization of 

insecurity and precarity in working life, and life in general, making it hard for individuals and 

communities to build and imagine secure futures. 

This workshop invites abstracts which analyse these developments. We welcome papers 

based on empirical research as well as more theoretically informed analyses. The workshop is 

organised by two research projects based at the Department of Social Research, University of 

Helsinki: Migrant Youth Employment – Politics of Recognition and Boundaries of Belonging 

(RECOGNITION, 2014-2017). 

Abstracts: 

Translocal labour market as a game: Agency of Estonian migrant workers 

in the Finnish construction sector 
Markku Sippola, University of Jyväskylä (markku.m.sippola@jyu.fi) 

 

Many classic works on labour migration - such as Michael Piore's (1979) Birds of Passage - 

regard migrants as mere objects of the segmented labour market. Also, a classic theory of 

labour markets, the Labour Process Theory (LPT), is criticized to take social structures as 

given and to pay less attention to workers' subjectivity. This analysis seeks to challenge such 
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accounts of labour migration by utilising notions developed by Michael Burawoy (1979; 

1985).  

 

This case study uses the stories of 20 Estonian construction workers to explain workers' 

agency in the translocal labour market between Estonia and Finland. The fact that it is easy to 

commute from Estonia to Finland - this fact made Alho (2013) to use the term ‘translocal 

labour market' - besides leads to a dual allegiance of the workers to home and host country 

employers, also invests them with a certain independence of the coercive extraction of effort 

so long as the workers are able to 'exit' (see Burawoy 1985, 105). In my data, there are 

several accounts that exhibit the workers' ability to opt out and return to Estonia for a while if 

labour conditions in Finland considerably deteriorated. 

 

On the other hand, the Estonian workers are likely to generate their own consent to the 

Estonian or Finnish employer operating in the Finnish construction industry by engaging 

themselves in 'making out' games. By Burawoy's (1979, 10) definition, 'making out' means a 

game "in which the goal [is] to make a certain quota and whose rules [are] recognized and 

defended by workers and management alike". The Estonians coming to work in the Finnish 

labour market soon learn the rules of the 'game' and start emphasizing their capacity to 

produce more and better quality than their Finnish counterparts do. This is a kind of game 

accepted alike by both the employees themselves and their contractors, which seems to place 

the Estonians in a higher position in the labour market in which they are traditionally 

regarded as peripheral labour force. However, some Estonian workers question such an 

engaging in the 'making out' games. 

 

 

Disrupted biographies and uncertain futures – Young adult migrants' 

experiences of labour market activation 
Lotta Haikkola, University of Helsinki (lotta.haikkola@helsinki.fi) 

Daria Krivonos, University of Helsinki (daria.krivonos@helsinki.fi) 

 

The paper explores how activation measures are experienced by young unemployed migrants 

in Helsinki, Finland and analyses these experiences in the context of young people's 

fragmented school-to-work transitions in post-Fordist societies. Activation refers to workfare 

policies that focus on enhancing the 'employability' of the unemployed through skills 

enhancement and make benefits dependent on participation. Our ethnographic fieldwork in 

the employment office, career counseling for young people, integration services and language 

courses has shown that young people's skills and education, including higher education 

degrees gained outside Finland are perpetually devalued, misrecognized and overlooked by 

institutional agents. Then, young people are required to participate in long-term language and 

educational programmes and unpaid work trials, aimed at providing young people with 

Finnish education and Finnish work experience and thus making them ‘employable’ in the 

Finnish labour market. They are invited to get a new vocational training in Finland, which is 

promised to be a channel to a stable position in the Finnish labour market – even though this 

stability can be never achieved. In addition to a general observation on young people’s 

fragmented paths to the labour market and careers in neoliberal capitalism and post-Fordist 

societies, we see our participants’ fragmentation of biographies and uncertain futures as 

based particularly on their migrancy and the nationalist construction of the Finnish education 

and labour market. We argue that activating employment services do not only point to the 

neoliberal understanding of labour, (un)employment and skills, but also should be understood 

as having a nationalist framework. 
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FINNISH ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES AND LONG-

TERM UNEMPLOYED YOUTH. THREE DIFFERENT STORIES OF 

ACTIVATION. 
Sami Ylistö, Jyväskylän yliopisto (sami.ylisto@jyu.fi) 

 
Active labour market policies (ALMPs) are government programmes that intervene in the 

labour market to help the unemployed find work. ALMP includes on-the-job training, 

rehabilitative work experience, employment subsidies in the public and private sector, and 

other so called activation measures.  The effectiveness of ALMPs has raised questions since 

many ALMP evaluations have concluded that they have only a modest or even negative 

labour market outcomes. Regardless of the modest labour market outcomes, ALMP measures 

could result in significant increase in participants’ well-being, improvement on self-

governance skills, and they may also have other rehabilitative effects. These effects are 

poorly acknowledged in academic research that mainly concentrates on ALMPs’ labour 

market outcomes. This is why I have adopted a wider approach to ALMP measures that 

includes labour market outcomes but also the changes in individuals’ well-being. 

 

In this research I evaluate ALMP measures from the participating youth’s point of view. The 

data consists of 57 hours of recorded interviews with 28 participants. The data was analysed 

by narrative typology based on Vladimir Propp’s structural analysis of narratives. With 

structural analysis I have formed three different narrative types describing youth participation 

for ALMP measures and effects which they have had in participants’ life. In the first story 

type participants have usually gained significant increase in both well-being and employment 

probability. In the second story type participants have usually gained increase in short-range 

well-being, but they also have negative experiences. In this story type ALMP measures have 

not resulted in increasing employment prospects and participants are repeatedly taking part to 

ALMP measures. The third story type represents ALMP measures which have gone wrong 

and resulted in negative effects for participating youth. Thus, ALMPs are not only helping 

participating youth, but could also demoralize them. 

 

39. POLITICAL SOCIOLOGY 

Coordinators: Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto (eeva.luhtakallio@uta.fi); Maija 

Jokela, Tampereen yliopisto (Jokela.Maija.E@student.uta.fi) & Georg Boldt, Tampereen 

Yliopisto (georg.boldt@uta.fi) 

Workshop description: Austerity, migration, populist and radical tendencies, as well as 

repeatedly breaking armed conflicts around the world bring political dynamics in the center 

of everyday sociability in multiple ways. In the Finnish context, changes both in street 

demonstrations, voting patterns, and political debate seem fast and in part dramatic. 

Political action is not limited to overt manifestations in the streets or votes in parliamentary 

settings, but mobilizes online and through networks that are maintained and expanded 

through the use of social media.  Global issues affect local agency and local actions can reach 

a global audience. Politics happens at coffee tables as well as in media spotlight. 
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Political sociology examines these locations, moves, and dynamics through studies 

addressing social movements, the civil society, participation and non-participation, rhetorics 

and justifications in political argumentation, and dynamics and structures of power. 

How can sociological imagination help us in revealing the roots, reasons and possibilities for 

politicization? Where can and is politics and the political found?  The working group invites 

presentations that address empirical, methodological or theoretical questions relevant to 

political sociology. 

The sessions will be held in English if the presentators or the audience include non-Finnish 

speakers. 

Abstracts: 

TORSTAI 17.3. 

 

Changing party support pattern on precinct level in Finland 2003-2015 
Jukka Pietiläinen, University of Helsinki 

 

The areal support of political parties is fairly constant phenomenon and even if on individual 

level the voting choices may vary significantly, on the regional level the support of parties 

changes only moderately. 

 

However, in Finnish society the support of different parties has changed significantly during 

the last decade, not only because of The Finns party but also because the support of Left 

Alliance has moved away from working class suburbs to middle-class suburbs and is closely 

linked with support of the greens rather than with social democrats or the Finns.  

 

In different parts of Finland the changes have been going on in different pace and the political 

geography on regional level has changed significantly during last decade. The traditional 

support areas of different parties have preserved in most cases. 

 

 

Jakamisen politiikka 
Markku Lonkila, Jyväskylän yliopisto (markku.lonkila@jyu.fi) 

 

Esityksessäni tarkastelen jakamista (sharing) sosiaalisissa verkostopalveluissa esimerkkinä 

uusista, digitaalisen median mahdollistamista liikehdinnän ja aktivismin käytännöistä. 

 

 

Feminist and personal politics in contemporary Russia 
Inna Perheentupa, University of Turku 
 

Feminism and feminist activism have become more popular in Russia, especially among 

young urban adults after Pussy Riot performed its famous feminist punk prayer in 2012. At 

the same time traditional ideas of gender and sexuality dominate the Russian public discourse 

and the possibilities for civic participation have severely been limited with new laws and 

restrictions during the last years.  
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‘Personal is political’ is one of the key concepts of feminism, a slogan used especially by the 

second wave feminists. This article traces the connection between personal and political in 

the stories of Russian feminist activists. I ask, what has politicized Russian feminists and how 

is personal present in their everyday activism and activism present in their everyday? Further, 

I examine how feminist activism is being embodied through a case of social activist theatre. I 

also look for possible therapeutic references the activists give their feminism. 

 

The article is based on an ethnographic data and 40 interviews conducted with feminists and 

experts of gender politics in St. Petersburg and Moscow during autumn 2015. The feminists 

interviewed for this study describe feminism as a lens, through which they start observing the 

social reality around them in a profoundly new way.         

 

 

Finnish squatting movement in the 2000’s as a political movement 
Maija Jokela, University of Tampere 

 

On the first decade of 2000’s there was, on a Finnish scale, an unprecedented wave of 

squatting. It was influenced by an international squatting/autonomous movement that has 

been a part of left-libertarian radicalism in Europe since the 1970’s. The previous Finnish 

squatting movements were few and had a clear aim, such as providing affordable housing for 

young people or a place for alternative music, which they pursued through negotiations as 

much as through squatting. The new squatting movement of the 2000’s used a more radical 

rhetoric according to which squatting was valuable in itself as both symbolic and practical 

resistance to capitalism and the privatization of urban space. The squatters nevertheless 

negotiated with the City of Helsinki Youth department for an autonomous social centre.  

 

My presentation is based on a case study on the social centre Satama which was located in 

Kalasatama, Helsinki, from 2009 to 2011. Satama became a target of heavy political and 

bureaucratic actions from the City of Helsinki due to an encampment of East European roma 

people on Satama’s yard, leading eventually to the dissolving of the rental agreement 

between the activists and the Youth board and the eviction of the social centre and the 

encampment. The case of Satama can be seen as a culmination point to the movement whose 

activity has since diminished compared to the beginning of the millennium.  

 

In continental Europe as well as in the UK, the squatting/autonomous movements have a long 

history and, despite the tightened legislation against squatting and controversies it still at 

times raises, they are established and relatively legitimate political movements. In Finland, 

the autonomous squatting movement has remained at the very margins of social movements 

and small in size. Why is that the case? And how should the actions of Satama and squatters 

in general be understood – how are they political? 

 

 

It’s not Religion, it’s Politics:  

The Continuum between Political Awakening and Violent Extremism 
Karin Creutz, Centre for Research of Ethnic Relations and Nationalism 

 

Violent jihadi radicalisation has been a topical question during the early 21st century. The 

phenomenon is shown as grotesque and incomprehensible in the public imaginary, but 

scrutinising the movement from within, it bears strong resemblance with other forms of 
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political mobilisation. Even though the focus largely has been on religion, it seems to play a 

less significant role as motive for joining ISIS. Rather, religion plays a symbolic role in 

connection to some ideological aspects, such as solidarity towards the umma and the notion 

of the caliphate. Issues that affect leaving Finland to join ISIS are besides the individual’s life 

situation, such as economic difficulties, relational problems etc., a detached relation towards 

the Finnish society and a strong political awakening. World politics have become the core of 

life, and a feeling of insufficiency – of not doing enough – fuels the need to partake in the 

conflicts. Responsibility for and solidarity towards oppressed Muslims is perceived as 

legitimising use of violence. 

 

The data consist of in-depth interviews with families and close friends of persons who have 

left Finland to join ISIS, with supporters of violent jihadi groups and persons who have 

considered joining violent jihadi groups. The background of the young Finns who have joined 

ISIS is diverse – with differences in socio-economic background, level of education, 

representing different ethnic groups and religious background and from different parts of 

Finland 

 

 

Transforming Conflict in Syria? 
Sanna Olli, University of Helsinki (sanna.olli@hotmail.com) 

 

The traditional political solutions have failed to halt the ever worsening Syrian conflict. 

Conflict transformation may, however, well be able to offer not only a solution but a 

sustainable long-term solution to the conflict. Vivienne Jabri (1996) recommends the use of 

Anthony Giddens' structuration theory to produce the foundation for conflict transformation 

approach. Structuration theory produces an understanding of the society and locates the 

conflict producing structural contradictions which can then be targeted and transformed. 

While Giddens' theory is heavy and allencompassing, and which indeed produced more 

information that I was able to include in my Master's Thesis, I do argue for its use in complex 

cases in which obtaining information can be tricky, such as Syria. Transforming a conflict is 

to affect the patterns of action, to its intended and unintended consequences and so on. As the 

actions structurate both the structures and agencies, one needs to understand what impact 

individual actions have for the whole. This understanding structuration theory produces.  

 

In the Syrian case that some of the main feeders of the conflict are the lack of productive co- 

operation and leadership skills. These deficiencies are a result of the break up of many of the  

traditional societies in the past 150 years, and the exploitative regimes that have acquired 

those powers, among other factors. Structuration theory enables us to locate these factors and 

examine their roots offering a base for other actors to form a more concrete plan for 

transforming those patterns so that their destructive outcomes can be turned into more 

productive ones. 

 

 

National Political Cultures and Global Isomorphism: Civil Society, State 

and Politics of Climate Change in Indonesia, India and Finland 
Eeva Luhtakallio, Anu Lounela & Tuomas Ylä-Anttila 

 

In this paper, we wish to examine how civil society actors interpret the state responses to one 

particularly global political problem (climate change) in three very different countries 

(Indonesia, India and Finland), asking one seemingly simple question: Which aspects of the 
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political process around climate change seem to reflect more or less unique characteristics of 

national political cultures and institutions, and which ones seem to reflect isomorphic features 

of global politics in their similarity across three extremely different cases? We focus on the 

relationship between civil society and the state – perhaps the most important defining feature 

of political culture. How politics is conceived, what kind of a role the civil society has in 

everyday political practices and communication, and how this affects the ways in which 

different societal institutions interact –these are the crucial questions to ask in order to say 

what ”politics” is in different contexts. In order to answer these questions, we draw from 

interviews (N=49) of civil society actors involved in climate politics, as well as from 

secondary sources on the history, organization, and current practices of climate activists in 

the three countries. 


