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1 CROSSING BOUNDARIES WHEN MAKING SENSE OF AGENCY: ROOM FOR NEW POSSIBILITIES 

Coordinators: Jose Cañada, University of Helsinki (jose.a.canada@helsinki.fi), Satu Venäläinen, Uni-
versity of Helsinki (satu.venalainen@helsinki.fi), Miira Niska, University of Helsinki 
(miira.niska@helsinki.fi) & Antero Olakivi, University of Helsinki (antero.olakivi@helsinki.fi) 
 
Agency is not only a key concept in the social sciences but also an object of vast political interest. 
The concept is widely discussed, for instance, by political scientists, economists, sociologists and 
social psychologists. Furthermore, agency is examined from various meta-theoretical, theoretical 
and methodological perspectives. This workgroup discusses agency in relation to several sets of so-
cietal and scientific boundaries. We are especially interested in discussing the ways in which bound-
aries, such as those between human–nonhuman, individual–collective, micro–macro, national–
transnational, discursive–material and personal–political, are handled when making sense of 
agency. In the spirit of interdisciplinarity, we welcome presentations that either cross, or discuss, 
boundaries between different disciplines in the social sciences. 
 
ABSTRACTS: 
 
The labour of boundary-keeping and the absence of boundaries  
Hanna-Mari Ikonen, University of Tampere (hanna-mari.ikonen@uta.fi) 
 
In this presentation, I examine the boundary work done by self-employed people. Entrepreneurs 
make use of their own abilities and personality, and they often work from home or on premises 
carefully modified for entrepreneurial purposes. Their place of business can thus be an emotionally 
meaningful place that becomes opened up to the public. Boundary work concerns situations in 
which boundaries between domains such as private–public or work–other life are blurred, perme-
ated and crossed; consequently, boundary work also deals with the individuals’ subsequent prac-
tices and emotions.  
 
My case entrepreneurs – six self-employed individuals working either with others or alone – operate 
in the Finnish countryside and serve dog owners in one way or another: some offer accommodation 
(for dog hobbyists especially), while others are coaches of different dog sports. Once a person has 
transformed a hobby into a livelihood and a livelihood into a lifestyle, it is clear that the boundaries 
between work and other life (home, family, leisure time) become less clear. In the case of self-em-
ployed people, working with “a personal touch”, investing “the self” in the work, standing out from 
competitors, and pleasing customers all necessitate blurring boundaries, and these features form 
the core of their work. Often at the beginning of one’s entrepreneurial career, this conscious open-
ing of public-private boundaries does not cause ambiguous feelings; instead, it results in a sense of 
agency. However, a more nuanced analysis reveals that such individuals conduct boundary-keeping 
work that protects the self when family time, free time and entirely private space become threat-
ened. In this presentation, I depict the techniques through which work and other domains of life are 
kept separate, on the one hand, and, on the other hand, the methods used to bind the domains 
together due to the support they offer each other. 
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Agency and obedience: re-thinking Milgram’s experiment  
Kari Mikko Vesala, University of Helsinki (kari.vesala@helsinki.fi) 
 
Milgram’s experiments on obedience to authority is undoubtedly one of the most widely known and 
celebrated achievements in social psychology. Most often Milgram’s study is mentioned as a testi-
mony of human susceptibility and the power of social structural and situational forces over individ-
ual agency. Indeed, a key point in Milgram’s own theorizing was the absence of independent agency 
among obeying subjects, induced through the experimental setting. Recent work on Milgram’s set-
ting and the data generated by his team, however, give good grounds for re-thinking the interpre-
tations of agency in his experiments. Interestingly, these new studies have taken, for example, neo-
Meadian, rhetorical, and conversation analytical approaches to the issue, thus teasing out dialogue 
across the contested and defended boundary between mainstream substantialist social psychology 
and relational and constructionist approaches. The presentation discusses agency theorizing in as-
sociation with Milgram’s experiments in the light of these new contributions. 
 
Representations of agency in media texts  
Liisa Tuomi, University of Helsinki (liisa.tuomi@helsinki.fi) 
 
Music making is traditionally understood as masculine whereas listening is considered passive and 
feminine (Leppänen, 2003). Agency in music has been largely approached as an institutional action 
rather than to do with individuals (Aho, 2003). My approach to female music makers is that of indi-
vidual agents as many of them have claimed a strong foothold in Finnish music scene. I will use the 
concept of agency as a tool to analyse their construction in the media texts. This exploration is part 
of my PhD project: Construction of female pop singers in the media. The material is based on three 
case studies and drawn from three biggest newspapers, youth magazines and women's magazines 
in Finland during years 2007-2012. Data consist of total 348 articles of which 275 in newspapers, 47 
in youth magazines and 26 in women's magazines. Pop singers' in Finnish youth magazines Koulu-
lainen, Demi and Miss Mix are celebrated as highly driven and ambitious. They exercise choice, em-
body perfect figures and 'have it all'. These notions link agency to seemingly empowering consum-
erist values (Attwood 2009, Gill 2007, Duits & Van Zoonen 2007). It also disguises the fact that de-
spite the empowering ethos of Finnish youth magazines many of the articles enforce traditional 
gender binaries. How does this construction resonate with contemporary ideas of femininity and 
womanhood in Finland? 
 
Women in prison making sense of their violence: agency and gender in identity construction  
Satu Venäläinen, University of Helsinki (satu.venalainen@helsinki.fi) 
 
Agency of women who have used violence has been discussed by several scholars, who have claimed 
that commonly held understandings of women’s use of violence tend to minimize their agency. 
From a feminist viewpoint minimization of women’s agency has been seen as problematic because 
it can contribute to the sustenance of the naturalness of the link between gender categories and 
certain kinds of attributes, and can thus work to legitimize gender as a hierarchical system of differ-
ences. In order to develop more nuanced ways of viewing violent action perpetrated by women, 
attempts have been made to put forward theorizations of their relative autonomy as actors. Despite 
these attempts women’s violence is still generally accounted for in ways that reiterate dichotomous 
understandings of individuals’ actions and socio-cultural contexts they inhabit.  
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In my presentation I attempt to approach agency of women who have used violence from a less 
conventional angle. By employing the concept of identity, understood as inherently social and con-
textually bound, I attempt to bind together the social and the individual, as well as the discursive 
and the material, when talking about women and their violence. Instead of focusing analytically on 
agency in doing violence and ignoring the significance of the ways in which it is narrated, I aim to 
shift focus to examining agency in relation to the modes of making sense of violence perpetrated by 
women. Drawing on a poststructuralist/constructionist framework, I view sense-making of violence 
as activity in which cultural conceptions concerning gender and violence, and the discursive-mate-
rial positionings bound to them, are indexed and fitted into identity constructions, through which 
they may be reworked in various ways. In my presentation I discuss these views in dialogue with the 
material I have gathered for my PhD thesis, in which women in prison talk about violence they have 
committed. 
 
Hybrid agency in the context of biosecurity and epidemics  
Jose A. Cañada, University of Helsinki (jose.a.canada@helsinki.fi) 
 
Biosecurity policies are developed in relation to a very complex network of actors: from biological 
entities, such as humans, animals or viruses, to political organizations, such as countries or transna-
tional organizations. All these actors play an enormous role in the composition and implementation 
of such documents. One of the questions that my research tries to answer is: what actors have 
agency, and how is agency constructed, in the discourse present in biosecurity policy documents? I 
try to answer this question, by analyzing policy documents by the World Health Organization and 
the European Union. In my presentation I will introduce some preliminary answers. Relying on the 
concepts of hybrid and shared agency, which spring from theoretical approaches such as the Actor-
Network Theory, I analyze how human/non-human entanglements are constructed as necessary 
associations where agency cannot be understood in any other way than distributed among a huge 
array of actors playing different but overlapping roles in a given epidemic. Agency is born in the 
interaction of all the above mentioned elements. The irruption of an epidemic disease is constructed 
through the relationship that exists among actors such as viruses, animal and human populations, 
governments or health organizations. To conclude, I will try to point out how this way of construct-
ing agency represents a challenge for some traditional boundaries that tend to be presented as 
taken for granted. I will mainly focus on three different sets of boundaries: a) the trespass of the 
boundaries along the chain virus-animal-human- environment; b) the boundaries of international 
borders; and, finally, c) the boundaries between manmade and natural. 
 
Multifaceted subjectivity of people with traumatic brain injury  
Annamaria Marttila, University of Oulu (annamaria.marttila@oulu.fi) 
 
The subject of my doctoral study is the subjectivity of people with traumatic brain injury (TBI). The 
subject is studied in the framework of cultural sciences and via narration of TBI people. The aim is 
to describe how cultural knowledge affects learning using ia. the understanding of reality's individ-
uality. Subjectivity contains the dimensions of self and agency. The preliminary results indicate that 
cultural knowledge is crucial to TBI person's learning, self-knowledge and life control. In the narra-
tion of TBI people subjectivity takes shape not only contradictory and multi-level but also confusing 
and uncontrollable. The border of what is experienced as self and as non-self becomes blurry and 
moving. TBI people experience to separate from communally shared reality and/or to be forced to 
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reality inaccessible to others. This new reality is alien to oneself too: self or own subjectivity is mul-
tidimensional and contradictory. 
 
Among numerous symptoms in physics, cognition and emotional processes, TBI people can have 
problems in executive functions (perceiving situation, planning and realising action) as well as in 
initiative. Agency thus shows up both in slacken of performance (stagnation) and in rehabilitation 
act of changed performance.  
 
Own subjectivity has to be reconstructed newly. In this process TBI person utilises other people 
(close people and professionals) as well as discourses and cultural knowledge. TBI person needs to 
solve the dilemma between own feelings/sensations and conceptions/expectations of environment. 
Also own reactions and feelings appear often as strange and unfamiliar. In one hand, TBI person 
takes the role of a disabled person, on the other hand, she identifies with abled, healthy person.  
 
The study combines psychological and neurological viewpoints to anthropology. The problematics 
and terminology of medicine are fitted anthropological scope. Also the concepts 'body' and 'brain' 
are understood widely and from multiply perspectives. 
 
Who needs agency – And for what?  
Miira Niska, University of Helsinki (miira.niska@helsinki.fi) & Antero Olakivi, University of Helsinki 
(antero.olakivi@helsinki.fi) 
  
Social scientific debate on (the concept of) agency has burgeoned over the past two decades. A 
recurrent theme in this debate has been the critique against the idea of the neoliberal, masculine, 
capable, autonomous, and individual agent. Social scientists have emphasised that agency needs to 
be understood as relational and embedded: agency is constructed in complex relations and net-
works of interdependent (human and non-human) actors. However, while scholars have examined 
the nature of agency (i.e. “what is agency” and “who are agents”), less attention has been paid on 
the moral and political aspects of the concept (i.e. ”who needs agency” and “why is agency so inter-
esting at the first place”). Despite the critique against the neoliberal conceptions, many scholars 
seem to, at least implicitly, conceive relational agency to be either neutral or utterly positive con-
cept. In the latter case, designating agency to socially marginal actors (e.g. small children) seems 
morally worthy and politically progressive: by highlighting these actors’ (relational) agency, scholars 
highlight their ability and right to make their own decisions and to serve their own interests. One 
might thus get the (perhaps unintended) impression that relational agency empowers actors 
whereas neoliberalism subjugates them. The issue is of course much more ambiguous. In this 
presentation we reflect on the boundaries between agency as 1) a neutral/political concept and 2) 
serving self-interests/other-interests. 

 

2 EHDOLLINEN JA MONISELITTEINEN TOIMIJUUS 

Koordinaattorit: Marja-Liisa Honkasalo, Helsingin yliopisto (marja-liisa.honkasalo@helsinki.fi), 
Anna Leppo, Helsingin yliopisto (anna.leppo@helsinki.fi) & Leila Jylhänkangas, Helsingin yliopisto 
(leila.jylhankangas@helsinki.fi) 
 
Yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa on viime vuosikymmeninä pohdittu useista näkökulmista ky-
symystä toiminnasta ja toimijuudesta. Monet ovat todenneet, ettei intentionaalisen yksilötoimijuu-
den käsite riitä hahmottamaan toiminnan moninaisia muotoja tai niitä tilanteita ja sidoksia, joiden 
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varassa toimijuus rakentuu tai estyy. Antropologisissa keskusteluissa yksilötoimijuuden käsitettä on 
jo pitkään kritisoitu etnosentrisyydestä. Tieteen ja teknologian tutkimus on radikalisoinut ymmär-
rystä toimijuudesta laajentamalla käsitteen koskemaan ei-inhimillisiä toimijoita kuten materiaalisia 
objekteja, teknologioita tai eläimiä ja näiden muodostamia verkostoja. Työryhmässä lähestytään 
toimijuutta moniselitteisenä ja jopa hämäränä ilmiönä Sosiologia-lehdessä (4/2014) aloittamamme 
keskustelun pohjalta. Toisin kuin rakenteen vastinparina usein esitetty kykenevä ja olosuhteita tie-
toisesti muuttava toimijuus, eletyn elämän toimijat ovat useimmiten kovin vajavaisia ja toiminta 
vahvasti tilannesidonnaista. Miten siis käsitteellistää toimijuuden moniselitteisyyttä?  
 
Erityisesti elämän haurautta tarkasteleva tutkimus asettuu kasvokkain yksilötoimijuuden käsitteen 
ongelmallisuuden kanssa. Hauraus ikään kuin tihentää kysymystä toimijuudesta ja sen ehdoista. Esi-
merkiksi sairauden tai ikääntymisen tutkimuksessa on vaikea ohittaa ”toimimoa”, apuvälineiden, 
lääketieteen teknologioiden, lääkkeiden, läheisten, ammattilaisten sekä terveydenhuollon organi-
saatioiden ja resurssien osallisuutta potilaan toimintakyvyn muotoutumisessa. Samaan tapaan eri-
laiset riippuvuudet ja elämäntarinaa hajottavat katkokset tekevät näkyväksi sitä miten toimijuuden 
säilyttäminen ja uudelleen rakentuminen edellyttää sekä sosiaalista että konkreettista, materiaa-
lista tukea. Työryhmään ovat tervetulleita teoreettiset ja empiiriset esitykset, joissa pohditaan toi-
mijuutta moniselitteisenä tai jossain mielessä jopa hämäränä. Toimijuuden käsitteen kriittinen poh-
diskelu ja toimijuuden ehtojen tai rakenteellisten edellytysten erittely on tärkeää yksilöä ja yksilön 
vastuuta korostavassa ajassamme. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Letkuissa – Teho-osastopotiluus, terveysteknologia ja prosessuaalinen toimijuus 
Johanna Uotinen, Itä-Suomen yliopisto (johanna.uotinen@uef.fi) 
 
Tarkastelen esityksessäni miten tehohoidossa olevan potilaan ja terveysteknologian suhdetta voi-
daan tarkastella toimijuuden käsitteen avulla. Tutkimukseni edustaa (terveys)teknologian kulttuu-
rista tutkimusta, jossa teknologian merkitykset nähdään tiettyjen ihmisten tietyissä käytännöissä, 
tilanteissa ja paikoissa tuottamina. 
 
Esitys perustuu seitsemän teho-osastolla työskentelevän lääkärin ja hoitajan keväällä 2011 tehdyille 
laajoille teemahaastatteluille sekä autoetnografiselle pohdinnoille. Näin muodostuvaa aineistoa 
olen analysoinut laadullisen sisällönanalyysin ja lähiluvun periaatteiden mukaisesti. Tällöin tarkas-
telun keskiöön asettuvat aineiston sisällöt, teemat ja merkitykset sekä näistä muodostuvat yleisem-
mät kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet. 
 
Toimijuus käsitteenä viittaa sosiokulttuurisesti välittyneeseen kykyyn toimia. Tällaisena se ei kuiten-
kaan taivu kovin hyvin kuvaamaan tehohoitotilannetta, jossa potilas harvoin on itsellinen ja autono-
minen toimija. Ehdotankin, että teho-osastolla hoidettavan toimijuus on prosessuaalista; henkilö-
kunnan toimissa ja puheessa tuotettua ja suhteessa terveysteknologioihin muodostuvaa. Näin tar-
kasteltuna potiluus-toimijuus näyttäytyy jatkumona, jossa erilaiset toimijuuden tilat vaihtelevat po-
tilaan tilanteen muutosten mukaan. Tässä jatkumossa on tunnistettavissa (ainakin) kolme erilaista 
toimijuutta: perusmääritelmän mukainen toimijuus, pieni toimijuus sekä sumea toimijuus. 
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Aivovammautuneen häilyvä subjektiviteetti 
Annamaria Marttila, Oulun yliopisto (annamaria.marttila@student.oulu.fi) 
 
Väitöstutkimuksessani tutkin aivovammautuneiden (traumaattisesti aivovaurioituneiden) koettua 
subjektiviteettiä kulttuuritieteellisestä näkökulmasta aivovammautuneiden kerronnan avulla. Ta-
voitteena on hahmottaa oppimisen kulttuurista määrittymistä mm. todellisuuden yksilöllisyyden 
tarkastelun kautta. Subjektiviteetti sisältää yksilön itseyden/minuuden ja toimijuuden ulottuvuudet. 
Tutkimuksen alustavien tulosten perusteella kulttuurinen tieto on ratkaisevaa yksilön oppimisen, 
itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kannalta. Aivovammautuneiden kerronnassa subjektiviteetti 
hahmottuu paitsi ristiriitaisena ja monitasoisena myös hämmentävänä ja hallitsemattomana. Raja 
itseksi ja ei-itseksi/maailmaksi/itsen ulkopuoliseksi koetun välillä hämärtyy ja “elää”. Vammautu-
neet kokevat erkaantuvansa yhteisesti jaetusta todellisuudesta ja/tai joutuvansa muille pääsemät-
tömään todellisuuteen, joka on itsellekin outo ja jossa itse tai oma subjektiviteetti sijaitsee moni-
ulotteisena ja ristiriitaisena. 
 
Aivovammautuneilla oireina voi olla mm. ongelmia toiminnanohjauksessa (tilanteen hahmotus, toi-
minnan suunnittelu ja toteutus) sekä aloitekyvyssä. Toimijuus näyttäytyykin sekä toimintakyvyn la-
maantumisena (pysähtyneisyytenä) että muuttuneen toimintakyvyn toteuttamana kuntoutumistoi-
mintona. 
 
Aivovammautuneiden subjektiviteetin rakentumisessa keskeisessä osassa ovat läheiset, kuntoutuk-
sen henkilöstö sekä apuvälineet ja lääkkeet. Tämä johtaa tietyllä tavalla itsestä vieraantumiseen. 
Subjektiviteetti rakentuu osana kulttuuria ja instituutioita, milloin siihen sulautuu vahvasti monia 
koetulle itselle ulkopuolisia tekijöitä ja raja itsen ja maailman välillä hämärtyy; itse tuntuu tuntemat-
tomalta ja häilyvältä. Diagnoosi ja lääketieteen diskurssi asettuvat osittain konsensukseen, osittain 
ristiriitaan vammautuneen kokemuksen kanssa. 
 
Oma reagointi ja toiminta eivät monesti vastaa niitä odotuksia, joita vammautunut itseensä kohdis-
taa ja joita häneen ympäristöstä kohdistuu. Kun vammautunut tukeutuu subjektiviteettinsa eheyt-
tämisessä tai uudelleenrakentamisessa ympäristöön, joutuu hän ratkaisemaan omien vierailta tun-
tuvien tuntemusten ja toisaalta ympäristön asettamien odotusten mukaisen ristiriidan. Aivovam-
mautuneena henkilö asettuu myös yhtäältä vammaisen rooliin ja luokkaan ja vastaa näihin odotuk-
siin. Ulkoisesti ja keskustelussa usein vammattomalta vaikuttavana hän toisaalta asettuu myös vam-
mattoman/terveen mukaiseen rooliin ja luokkaan ja vastaa näihin odotuksiin. Vammautuneet pyr-
kivät kuulumaan tilanteittain milloin vammaisen milloin vammattoman kategoriaan, mikä edelleen 
lisää hämmennystä omasta subjektiviteetista. 
 
Toimijuuden ehdollisuus muistisairauksissa 
Leila Jylhänkangas, Helsingin yliopisto (leila.jylhankangas@helsinki.fi) 
 
Ihmisten odotettavissa oleva elinikä on länsimaissa pidentynyt ja samalla kuolinsyyt ovat muuttu-
neet. Dementia ja Alzheimerin tauti ovat kivunneet yhä yleisemmiksi kuolemansyiksi. Elimistöä rap-
peuttaviin sairauksiin varautuminen on tarkoittanut usein sitä, että kuolemaan on alettu valmistau-
tua henkisesti yhä tietoisemmin. Itse kuolemisen ajasta on kuitenkin tullut aikaisempaa pitempi tuo-
den mukanaan mielikuvia ja pelkoja sairaalalaitoksessa tapahtuvan pitkän kuolemisen mahdollisuu-
desta. Todellisuudessa hyvinvointivaltion rakenteiden murenemisen johdosta ja laitospaikkojen vä-
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henemisen myötä potilaat ja heidän omaisensa joutuvat kuitenkin pärjäämään aiempaa itsenäisem-
min. Tällaisessa tilanteessa asiantuntija-apua ei ole aina saatavilla silloinkaan, kun ikääntyvä ja usein 
monista sairauksista kärsivä henkilö tarvitsisi ja toivoisi saavansa ympärivuorokautista hoitoa. 
 
Etnografinen tutkimukseni käsittelee muistisairaiden henkilöiden omaishoitoa, jonka oletetaan 
mahdollistavan kotona asumisen huolenpidon ja hoidon tarpeesta riippumatta. Suomessa todetaan 
vuosittain noin 13 000 dementian asteista muistisairaustapausta. Tarkastelen muistisairaiden ihmis-
ten ja heidän läheistensä toimijuuden paikkoja ja rajoja dementian aiheuttaman kärsimyksen kes-
kellä, kun toimintakyky alkaa vähitellen hiipua ja elämän loppuvaihe lähestyä. Olennaisina näyttäy-
tyvät ne tavat, joilla yhtäältä hoidettavana olemista ja toisaalta omaishoitajuutta kuvataan. Millai-
sissa asioissa muistisairauksista kärsivät henkilöt ja heidän omaisensa kokevat tarvitsevansa toisten 
apua ja miten erilaiset toimijuuden ehdot noissa tilanteissa rakentuvat? Tutkimukseni aineistot 
koostuvat dementiaa sairastavien ihmisten ja heidän omaishoitajiensa haastatteluista sekä muisti-
sairauksia käsittelevistä internetkeskusteluista. 
 
Potilaan toimijuus terveydenhuollossa 
Riikka Lämsä, Helsingin yliopisto (riikka.lamsa@helsinki.fi) 
 
Terveydenhuoltoon liittyvässä poliittisessa retoriikassa painotetaan nykypäivänä potilaan osallistu-
mista. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuskatsauksessa (2014) ihmisiä osallistetaan omien 
palvelujensa ja hoitonsa toteutukseen, seuraamiseen ja päätöksentekoon. Palvelujen käyttäjänä po-
tilas osallistuu myös niiden arviointiin. Teknologialla nähdään olevan tässä suuri rooli. Kiinnostavaa 
on, millaiseksi toimijuudeksi ja konkreettiseksi toiminnaksi retorinen tahtotila muuntuu siirryttäessä 
terveydenhuollon fyysisiin toimintaympäristöihin kuten poliklinikoille ja terveyskeskuksiin. Minkä-
laisia toimintaa välittäviä ei-inhimillisiä toimijoita tarvitaan? Entä minkälaisesta osallistumisesta ja 
toiminnasta potilaat itse ovat kiinnostuneita? 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaista toimijuutta vallalla oleva osallistamisen ideaali 
tarjoaa potilaalle. Kysymystä lähestytään monesta suunnasta: diskursiivisesti rakenteen eli tervey-
denhuoltoinstituution ja sen edustajien kuten ministeriön virkamiesten ja sairaaloiden hallinnoijien 
näkökulmasta. Toiseksi tarkastellaan etnografisesti sitä, minkälaiseksi potilaan toimijuus ruohonjuu-
ritasolla muodostuu ja minkälaisia toimijoita potilaan rinnalle tarvitaan. Kolmanneksi on kiinnos-
tuttu potilaiden ja potilasjärjestöjen näkemyksistä, minkälaista toimijuutta potilaalta voidaan ter-
veydenhuollossa edellyttää ja ovatko potilaiden edustajien näkemykset yhteneviä vai ristiriitaisia 
institutionaalisten odotusten kanssa. 
 
Tutkimus on suunnitteluvaiheessa ja suullisessa esityksessä pohdin toimijuuden ja osallistumisen 
käsitteiden välistä suhdetta ja käyn läpi tutkimuksen toteutusta. 
 
Terveydenhuollon ammattilaisten toimijuuden kontekstisidonnaisuus, jännitteisyys ja hauraus  
Sari Käpykangas, Työterveyslaitos (sari.kapykangas@ttl.fi) & Heli Heikkilä, Työterveyslaitos 
(heli.heikkila@ttl.fi) 
 
Julkisen sektorin vanhuspalveluiden kehittämiseen kohdistuu nyt ja tulevaisuudessa suuria muutos-
paineita. Terveys- ja hoivapalveluiden on uudistuttava vastaamaan käyttäjien tarpeita kustannuste-
hokkaasti, nopeasti ja laadukkaasti. Monissa vanhuspalveluorganisaatioissa tapahtuu samaan ai-
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kaan mittavia organisatorisia muutoksia. Arkinen hoivatyö on muuttunut teknisemmäksi uusien lait-
teiden ja välineiden myötä. Työntekijät joutuvat toimimaan entistä hektisemmässä, vaativammassa 
ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimialalla tunnistetaan työntekijöiden kehittämistoi-
mintaan osallistumisen tarpeellisuus sekä sen hyödyt. Työn-tekijät ovat palvelun kehittämisen par-
haita asiantuntijoita, koska he kohtaavat asiakkaat ja näiden muuttuvat tarpeet päivittäin. Kiinnos-
tavaa on, millaisin välinein voidaan tukea työntekijälähtöistä kehittämistä ja saada arjen pienetkin 
innovaatiot näkyviksi ja jaettaviksi.  
 
TOIMI-hankkeessa (2014–2016) kokeillaan ja seurataan kahden työntekijöiden kehittämistoimi-
juutta edistämään tarkoitetun menetelmän, kehitysvuoropuhelun ja Innovaattorin työkirjan, käyt-
töä ja jäljitetään käytön seuraamuksia neljässä vanhuspalveluorganisaatiossa.  
 
Hankkeessa tarkastellaan, miten työntekijöiden toimijuus rakentuu muuttuvassa vanhuspalvelu-
työssä, mihin kehittämistoimijuus kohdistuu ja voidaanko toimijuutta vahvistaa työntekijä-lähtöis-
ten kehittämismenetelmien tuella. Tutkimusaineisto koostuu työntekijöiden teemahaastatteluista 
ennen kokeilua ja sen jälkeen sekä kehittämismenetelmien käytön havainnoinnista tutkimuskoh-
teissa. 
 
Kehittämistoimijuudella tarkoitamme työntekijän kykyä säilyttää työn merkityksellisyyden kokemus 
muutostilanteessa sekä kykyä luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja. Aineiston analyysikehikko on 
muodostettu kirjallisuuden ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Kehikko koostuu kehittä-
mistoimijuutta ja sen kohdetta kuvaavista luokista. Esianalyysin perusteella työntekijöiden suhtau-
tuminen työtoiminnan muutokseen ja kehittämiseen vaihtelee yksilöllisesti. Kehittämistoimijuus ei 
sementoidu yhteen luokkaan, vaan sisältää vivahteita moniin ulottuvuuksiin. Kehittämistoimijuus 
tulee näkyväksi vuorovaikutuksessa, asiakaskontakteissa ja työpaikoilla tapahtuvassa sosiaalisessa 
kanssakäymisessä, joissa neuvotellaan työtavoista tai pohditaan organisaation muutostilannetta. 
Työntekijät voivat kohdistaa toimijuuteensa myös omaan työtapaansa tai hyvinvointiinsa. 
 
Esityksessämme tuomme esiin sekä kehittämistoimijuuden monipuolisuuden että haurauden ai-
neistoon nojautuen. Millaisena työntekijöiden kehittämistoimijuus ja sen vahvistuminen näkyy toi-
mialalla, joka perinteisesti mielletään hierarkkiseksi ja jota koettelevat monet muutokset sekä hen-
kilöstön ja esimiesten vaihtuvuus? Miten tutkimus tavoittaa kehittämistoimijuuden hauraammatkin 
puolet? 
 
Aikuisiän ADHD ja tarkkaavaisuustoimijuus 
Aleksi Hupli, University of Tampere (Hupli.Aleksi.M@student.uta.fi) 
 
Aikuisiän AHDH:n (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) toimijuutta kuvataan usein seuraavasti: 
henkilöllä, jolla on ADHD, on tarkkaavuuden ja toiminnan ohjauksen ongelmia, kuten vaikeuksia ajan 
hallinnassa ja suunnitelmallisuudessa sekä ylivilkkautta ja impulsiivisuutta, mikä ilmenee muun mu-
assa hakeutumisessa vaihteleviin töihin tai extreme-urheilun pariin (ADHD- liiton Aikuisen ADHD – 
nettiopas). Vaikka ADHD-tutkimuksen valtavirta pohjautuu geenitutkimuksiin ja kuvantamismene-
telmiin, ADHD- diagnostiikka perustuu pitkälti kyselypatteristoihin ja subjektiivisiin kertomuksiin 
diagnosoidun eri elämänalueilta, kuten kotoa ja koulusta. Yllämainittuja toimijuuden piirteitä esiin-
tyy jonkinasteisesti ajoittain kaikilla ja niiden luokitteleminen psykiatrisen sairausdiagnostiikan 
kautta onkin herättänyt myös runsaasti kritiikkiä medikalisaation muodossa. Se, miten vähän tark-
kaavaisuutta ja keskittymiskykyä ihmisellä pitää olla, jotta se voidaan luokitella häiriöksi, on vaikea 
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tarkasti määritellä eli raja ”normaalin” ja ”patologisen” tarkkaavaisuustoimijuuden välillä on hä-
märä. 
 
Diagnosointia vaikeuttaa usein myös muiden psykiatristen ja neurologisten häiriöiden samanaikai-
nen läsnäolo. Näistä diagnostisista vaikeuksista huolimatta ADHD:n lääkehoidossa käytettyjen psy-
kostimulanttien, kuten Ritalinin ja Concertan reseptimäärät ovat kasvaneet Suomessa huomatta-
vasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, vaikka niiden esiintyvyys on edelleen vähäistä muihin 
Pohjoismaihin verrattuna. Eri maiden diagnostisissa ja hoidollisissa käytänteissä onkin löydetty suu-
ria eroja ja yleisesti ottaen ADHD:n esiintyvyys on yleisempää länsimaissa eli tarkkaavaisuustoimi-
juus rakentuu eri tavalla eri ympäristöissä. Miten sekä diagnoosi, että siihen usein liittyvä psykofar-
makologinen hoito vaikuttavat itse diagnoosiin saaneiden toimijuuteen, on vähän tutkittu alue. 
Eräät tutkimukset ovat osoittaneet, että diagnosoitujen suhtautuminen on moniselitteinen: eräät 
näkevät lääkkeen tuovan oman toimijuuden paremmin esille, kun taas toiset eivät pidä toimijuut-
taan autenttisena lääkkeiden vaikutuksen alaisena.  
 
Sekä diagnoosia, että siihen liittyvää lääkehoitoa voidaankin tarkastella tarkkaavaisuustoimijuutta 
ohjaavina teknologioina ympäristössä, joka vaatii yksilöiltä entistä enemmän tarkkaavaisuutta ja 
keskittymiskykyä. Psykostimulantit ovatkin myös levinneet varsinkin ”terveiden” opiskelijoiden pa-
riin ja hämärtäneet rajaa terapeuttisen ja neurotehostamiseen tarkoitetun käytön välillä. Voidaankin 
kysyä, jos meillä kaikilla olisi mahdollisuus tehostaa tarkkaavaisuustoimijuuttamme erilaisten tek-
nologioiden, kuten psykofarmasian, transkraniaalisen magneettistimulaation tai DBS- hoidon (deep 
brain stimulation) avulla, mitkä tämän yhteiskunnalliset seuraamukset olisivat ja olisivatko nämä 
pelkästään suotuisia? 
 
Yhteiskunnallinen hallinta, itsestä huolehtiminen ja yksilöllinen ruumis 
Riikka Perälä, Helsingin yliopisto (riikka.perala@helsinki.fi) 
 
Esitelmässä tarkastellaan yksilöllisen toiminnan ja yhteiskunnallisen hallinnan välistä suhdetta 
Michel Foucault’n ”itsestä huolehtimisen” (care of the self) käsitteen ja siitä käydyn viimeaikaisen 
tutkimuskeskustelun valossa. Toimijuus mielletään foucault’laisessa viitekehyksessä usein erilaisten 
diskurssien ja hallintateknologioiden vaikutukseksi, jotka varsinkin vallitseviksi puhetavoiksi jähmet-
tyessään uusintavat yhteiskunnallista valtaa erilaisten yksilöihin ja heidän ruumiisiinsa kohdistuvien 
hallintateknologioiden kautta. Viimeaikainen tutkimus on nostanut kuitenkin esille myös ruumiilli-
suuteen sisältyviä yksilöllisen emansipaation mahdollisuuksia. 
 
Filosofi ja esteetikko Richard Shustermanin mukaan yksilön ruumis ei ole koskaan vain ”paikka, jo-
hon yhteiskunnallinen hallinta piirtyy”, vaan myös mahdollisuus uusien olemisen tapojen etsimi-
seen, itsestä huolehtimiseen sekä myös nautinnon lähde; piirteitä, johon Shusterman viittaa käsit-
teellään ”somaesthetics”. Esitelmässä Shustermanin väitettä ja sen avaamia mahdollisuuksia ym-
märtää yksilöllisen toimijuuden mahdollisuuksia tarkastellaan empiirisen aineiston avulla, jossa yh-
teiskunnan marginaalissa elävät huumeidenkäyttäjien kertovat erilaisten yhteiskunnallisten hallin-
nan teknologioiden (korvaushoitolääke, ruiskujen ja neulojen vaihto) merkityksestä omalle elämäl-
leen. Keskeiset tarkasteltavana olevat kysymykset ovat: 1) miten ja millä ehdoilla nämä teknologiat 
ovat auttaneet haastateltavia; 2) minkälaisia itsestä huolehtimisen ja uudelleen olemisen tapoja ne 
ovat heille tarjonneet; 3) milloin teknologioiden vaikutukset ovat olleet taas pikemminkin negatiivi-
sia ja rajoittavia? 
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Pakon ja halun repimänä: kysymys akateemisesta toimijuudesta 
Kirsti Lempiäinen, Lapin yliopisto (kirsti.lempiainen@ulapland.fi) 
 
Akatemiaan on kaiverrettu urapolkuja tai trajektoreja, joita väitelleiden nuorten tutkijoiden ajatel-
laan seurailevan. Olen tutkinut nuoria väitelleitä tutkijoita Liverpoolin, Milano-Bicoccan ja Tampe-
reen yliopistoissa, ja kiinnostukseni kohteena on ollut erityisesti se, millaisina nuoret tutkijat näke-
vät työllistymismahdollisuutensa yliopistossa sekä laajemmin se, millaista toimijuutta työllistyminen 
näyttäisi edellyttävän.  Tuloksena esitän, että akateeminen toimijuus ja palkkatyötoimijuus ovat 
usein ristiriidassa toistensa kanssa. Kun akateemisessa toimijuudessa vannotaan tutkimuksenteon 
pitkäjänteisyyteen ja eettisiin periaatteisiin, palkkatyöllistyminen saattaa edellyttää näistä periaat-
teista luopumista. Nuorten tutkijoiden olisi pakko saada elätettyä itsensä tai perheensä tai hankit-
tava toimeentulo, jotta perheen perustamista voisi edes ajatella, mutta tämä pakko ei välttämättä 
sovi akateemisiin haluihin ja intohimoihin, kuten kiireettömään kirjan kirjoittamiseen. 
 
Vaikka toiminta saa erilaisia muotoja eri yliopistoissa, samanlaisuus ihmisten pyrkimyksissä ja toi-
mintatilanteissa on eroja suurempaa. Näyttää siltä, että toimintaa ehdollistavat rakenteet ovat 
eriarvoistavia yliopistosta riippumatta: toimijat toimivat parhaansa mukaan siten, kuin heiltä edel-
lytetään, mutta tätä ei väistämättä palkita. Erityisesti väittelyn jälkeen, kun mitään omaa paikkaa ei 
vielä ole, toimijuus lähenee pikemminkin olosuhdetta, lähes pelkästään muiden ehdoilla toimimista, 
kuin intentionaalista erillistä vahvaa toimija-asemaa. Nuoret tutkijanaiset ja -miehet asetetaan 
ikään kuin teinin asemaan ja ehdolliseen paikkaan: he ovat reservissä mahdollista palkkaamista var-
ten; toisin sanoen he ovat mahdollisesti tarpeellisia mutta eivät välttämättä. 
 
Suhdetoimijuus palveluverkostoissa 
Laura Seppänen, Työterveyslaitos (laura.seppanen@ttl.fi) & Hanna Toiviainen, Helsingin Yliopisto 
(hanna.toiviainen@helsinki.fi) 
 
Toimijuus on dialoginen prosessi, joka toteutuu toimijoiden osallistuessa ja kiinnittyessä erilaisiin 
yhteisiin toimintoihin (Emirbayer & Mische 1998). Oman ja yhteisen toiminnan suhde, tai laajemmin 
yksilön suhde sosiaaliseen ja materiaaliseen ympäristöönsä on läsnä monin eri tavoin yhteiskunta-
tieteissä. Toimijuus käsitteenä on eräs tapa ymmärtää tätä suhdetta. Niin kutsuttu ’suhdekäänne’ 
useilla tieteenaloilla ohjaa kiinnittämään huomiota suhteisiin ja siihen, miten yksilöä korostavassa 
ajassamme voidaan vahvistaa yksilön ja yhteisen hyvän suhdetta (Taylor 1977). 
 
Lähestymme toimijuuskysymystä työn tutkimusta ja kehittämistä yhdistävällä otteella. Työ on yhä 
enemmän kytköksissä erilaisiin suhteisiin ja näin ollen työn kohteet (Engeström, 1987) ovat aiempaa 
monimutkaisempia ja laajempia. Erikoistumisen ja työnjaon myötä lisääntynyt yhteistyön ja verkos-
toitumisen tarve työn muutostrendi. Verkostoituminen tarjoaa mahdollisuuksia ymmärtää parem-
min yhteisiä työn kohteita sekä oppia ja uudistaa työtä, mutta onnistuakseen se vaatii erityistä osaa-
mista. 
 
Anne Edwardsin suhdetoimijuuden (relational agency) käsite kuvaa kohteellista osaamista, jota yh-
teistyö tai verkostoituminen tarvitsee. Suhdetoimijuus tarkoittaa kykyä tunnistaa, tutkia ja työstää 
tietoa, motiiveja tai osaamista, joita toiset toimijat tuovat yhteisen kohteen parissa työskentelyyn. 
Heidän on voitava tulkita niitä ja käyttää näitä tulkintoja hyväksi omassa toiminnassaan kohteen 
kanssa (Edwards, 2009). Suhdetoimijuus on yksilön arkea lähellä oleva mekanismi, jolla työn kohde 
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voi laajeta. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian mukaisesti suhdetoimijuutta muokkaavat dy-
naamisesti yksilöiden motiivien ja intentioiden ohella työtoiminnoissa historiallisesti ja yhteiskun-
nallisesti muodostuneet käytännöt ja välineet sekä tilanteiden asettamat olosuhteet. 
 
Esityksessämme kysymme, millaisissa palveluverkostojen käytännön tilanteissa suhdetoimijuutta 
esiintyy, millaista se on luonteeltaan, ja mitä se kertoo yhteistyön ja verkostoitumisen haasteista ja 
mahdollisuuksista. Empiirinen aineisto on viidestä erilaisesta palveluverkostosta, joiden yhteistoi-
mintaa käsitteellistettiin suhteessa niiden kohteisiin (Seppänen ym. 2014): 1 Raideliikenteenhallinta 
(kohteena junaliikenteen sujuvuus), 2 Valvottu koevapaus (kohteena vankien kuntoutuminen rikok-
settomuuteen), 3 Globaalin yhtiön suunnittelu (kohteena teollisuuden asiakashankkeet), 4 Sosiaali-
työn eropalvelut (kohteena useita palveluja käyttävät eronneet lapsiperheet) ja 5 Liiketoiminnan 
tukipalvelut (kohteena tuotannollisten esimiesten työhyvinvointityö). Poimimme jo raportoiduista 
tuloksista tapauksia tai tilanteita, joita tulkitsemme suhdetoimijuuden käsitteen avulla. Suhdetoimi-
juuden empiirinen tutkiminen konkreettisissa työtoiminnoissa avaa ikkunan verkostoyhteistyön ja 
sen kehittymisen ymmärtämiseen ja samalla tuo näkökulmia toimijuutta koskevaan yhteiskuntatie-
teelliseen keskusteluun. 
 
Iäkkäiden alkoholinkäyttö ja kotihoidon työntekijöiden toimijuus  
Riitta Koivula, Christoffer Tigerstedt, Anni Vilkko, Kristiina Kuussaari & Satu Pajala  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (riitta.koivula@thl.fi) 
 
Suomalaisen vanhuspolitiikan tavoitteena on iäkkäiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään. 
Väestön vanhetessa myös iäkkään väestön alkoholinkäyttö on lisääntynyt. Vanhenevan ihmisen al-
koholinkäytöstä voi seurata monenlaista hoidon ja hoivan tarvetta. Esityksessäni pohdin kotihoidon 
työntekijöiden toimijuuden rakentumista alkoholia käyttävien iäkkäiden kodeissa. 
 
Tutkimus pohjautuu Jyrki Jyrkämän toimijuuden teoreettis-metodologiseen viitekehykseen. Ai-
neisto on kerätty eräältä pääkaupunkiseudun kotihoidon alueelta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 
teemahaastatteluja. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 13 kotihoidon työntekijää ja heidän esi-
miestään. Toimijuutta analysoidaan kuuden ulottuvuuden – osaamisen, haluamisen, kykenemisen, 
täytymisen, voimisen, tuntemisen – yhtyeenkietoutuvana tilanteellisena prosessina.  
 
Kotona asuvien iäkkäiden alkoholinkäytön yhteydessä aktualisoituvat toisaalta iäkkään itsemäärää-
miseen ja toisaalta työntekijöiden työturvallisuuteen ja hoitovelvollisuuteen liittyvät kysymykset. 
Työntekijä kohtaa arjessaan ennalta arvaamattomia tilanteita, joissa hänen aiottu toimintansa es-
tyy. Kotihoidon työntekijän toimijuutta rakentavat materiaaliset, relationaaliset ja sisäistetyt käy-
tännöt.  
 
Esitys perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella käynnissä olevaan Ikääntyminen, alkoholi ja 
palvelutarpeet kotihoidossa -pilottitutkimukseen (2014–2015), joka on osa laajempaa Suomen Aka-
temian vuosille 2012–2015 rahoittamaa tutkimusprojektia ”Alkoholinkäytön haitat muille: vaikutuk-
set terveyteen, hyvinvointiin ja kestävyysvajeeseen” (no 259289). 
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Uuden puettavan teknologian suunnitteluprosessi toimijuuden muokkaajana  
Riikka Matala, Lapin yliopisto (rmatala@ulapland.fi) 
 
Uuden puettavan teknologian muotoiluprosessi erityisesti sen varhaisessa vaiheessa on toiminnan 
muotoilua ja toimijuuden määrittelyä. Puettava teknologia ihmisen kehon lähimpänä ympäristönä 
vaikuttaa siihen, millaiseksi sen käyttäjän toimijuus muokkautuu. Olli Pyyhtinen ja Sakari Tamminen 
(2007) kuvaavat, miten Bruno Latourin mukaan teknologian objekteja on mahdotonta käsittää otta-
matta huomioon ihmistoimijoita, ja toisaalta erilaiset tekniset välineet ja materiaalisuudet ovat 
olennaisesti muokkaamassa inhimillistä toimintaa. Ihminen teknologiaa käyttäessään muokkautuu 
aikaisemmasta poikkeavaksi hahmoksi, mikä voi tarjota uusia yllättäviä toimijuuden tiloja. Samalla 
voi myös syntyä teknologian myötä toimintaa rajoittavia tiloja. Teknologia ”taipuu” tietynlaiseen 
toimintaa. Vastaavasti teknologiaa käyttävä ihminen ”taipuu” teknologian kanssa yhdenmukaiseksi 
voidakseen hyötyä siitä. Tämä tapahtuu sillä erolla, että ihminen on ”taipuisampi” kuin ihmisen 
luoma teknologia. Tämän vuoksi teknologian suunnittelussa ja muotoilussa määritellään teknolo-
gian ohella myös sen käyttäjän toiminnan tilat ja toimijuuden mahdollisuudet. 
 
Muotoiluprosessi aloitetaan halutun toiminnan kuvittelusta ja kuvaamisesta uuden teknologian 
suunnittelussa. Skenaariotyökaluilla tai konseptoimalla käyttäjän toimintaa hahmotetaan teknolo-
gian käyttöä. Apuna tässä prosessissa usein hyödynnetään tietoa aikaisemmista vastaavantyyppi-
sistä teknologioista ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Lisäksi kerätään tietoa teknologisen tuotteen tai 
palvelun käyttäjästä ja käyttöympäristöstä. Toisinaan tehdään vain tarvekartoitus, ja toisiaan teh-
dään laaja taustatutkimus esimerkiksi työtehtävään liittyvistä vaatimuksista. Suunnitteluproses-
sissa, vaikka siinä tutkitaan toimintaa, toimintatiloja ja ihmisiä, ei juurikaan tehdä toimijuuden hah-
mottamista. Kuitenkin suunnittelussa annettuja määrittelyjä tulkiten tuotetaan myös toimijuuden 
ehtoja ja rajoituksia.  
 
Työryhmässä esittelen työn alla olevaa väitöskirjani artikkelia, jossa kuvaan toimijuuden muokkaa-
mista uuden puettavan teknologian skenaario- ja konseptointityöskentelyssä. Tutkin visuaalisen esi-
merkkiaineiston avulla sitä, miten muotoiluprosessissa suunniteltuun tuotteeseen tai palveluun si-
sällytetään valtaa, määräyksiä, käytäntöjä ja käsityksiä. Tutkin artikkelissani sitä, miten muotoilu-
prosessi inhimillisenä toimintana ei ole viatonta tai neutraalia, vaan siinä on pyrkimys sovittaa tek-
nologia ihmisen tarpeisiin, ja samalla siinä mahdollisesti sovitetaan sitä käyttävän ihmisen toiminta 
teknologian kanssa yhteen sopivaksi. 
 
Koneen mahti ja tahti 
Mikael Kivelä, Helsingin yliopisto (mikael.kivela@helsinki.fi) 
 
Tämä esitys keskittyy tunnustelemaan ei-inhimillisten toimijoiden osallistumista kommunikaatioon 
yliopisto-opetuksessa. Pyrkimyksenä on elokuusta 2012 jatkuneen kenttätyön aikana aineellisen 
'ympäristön' osallistumisesta kasvokkaisvuorovaikutukseen tehtyjen havaintojen hivenen rote-
vampi teoreettinen tarkastelu. Tarkastelun lähtökohtana ovat Edwin Sayesin vuodentakaisessa 
artikkelissaan Actor-Network Theory and methodology: Just what does it mean to say that nonhu-
mans have agency? (SSS vol. 44, no. 1) ei-inhimillisten toimijoiden toimijuudelle esittämät neljä ka-
tegoriaa. Näistä neljästä erityisesti 1) välittäjinä tai välikäsinä (engl. mediators) ja 2) kokoontumina 
(gatherings) toimiminen tuntuisivat äkkiseltään resonoivan Minerva-Torilta kerättyn havainnointi- 
ja videoaineiston kanssa. Toki on jossakin määrin perusteltavissa tarkastella ei-inhimillisiä toimijoita 
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myös yhteiskunnan olemassaololle välttämättöminä edellytyksinä ja moraalisten tai poliittisten yh-
distelmien (associations) jäseninä, kuten Sayes ehdottaa. Työ on kuitenkin tätä kirjoittaessa niin al-
kuvaiheessa, että yksityiskohtaisempi kommentointi jäisi kovin ohueksi ja väkinäiseksi. 
 
Menetelmällisen tarkastelun kannalta erityisen kiinnostavaa Minerva-Torin osalta on koettaa pai-
kallistaa toimijuutta joihinkin kokonaisuuden yksittäisiin osasiin. Erityisesti tieto- ja viestintäteknii-
kan saralla tarkasteltaessa toimijuutta kykynä vaikuttaa verkoston toisiin toimijoihin kartoituksessa 
keskeisiksi tuntuvat nousevan reitittimen tai äänentoistojärjestelmän signaaliprosessoinnin kaltai-
set tekniset laitteet. Niiden keskeisyys perustunee usein joukkoon tavoitteita, suunnitelmia ja orga-
nisaation toimintatapoja, joille tarkastelun tapa voi olla epäherkkä. Tekniset laitteet eivät Minerva-
Torilla tee toiminnan mahdollisuuksista hauraita vaan pikemminkin liukasliikkeisiä ja arvaamatto-
mia. Tämä arvaamattomuus syineen ja ratkaisuineen kiteytyy elegantisti Kirsi Kunnaksen runossa 
Herra Pii Poo, jossa joustavuus ja välikäsistä luopuminen auttaa välttämään tragedian. Koska yhden 
toimintatavan itsepintainen toistaminen vei Pii Poon lopulta junan alle, tämä esitys pyrkii jättämään 
elintilaa myös muille käsitteellistämisen tavoille. Michel Serres'n ehdotus teknisistä kvasi-subjek-
teista on yksi vaihtoehto, mutta missä määrin se tavoittaa vaikkapa sosiaalisten järjestelmien tason? 

 

3 ELÄMÄ TIETOKANNOISSA 

Koordinaattorit: Ilpo Helén, Itä-Suomen yliopisto (ilpo.helen@uef.fi), Marja Alastalo, Itä-Suomen 
yliopisto (marja.alastalo@uef.fi) & Karoliina Snell, Helsingin yliopisto (karoliina.snell@helsinki.fi) 
 
Pyydämme esitelmiä, jotka koskevat laajojen henkilötietokokoelmien kokoamisen sekä niiden sisäl-
tämän informaation käytön ja kierrättämisen yhteiskunnallisia ehtoja, käytäntöjä ja vaikutuksia. Täl-
laisia kokoelmia ovat muun muassa väestö- ja muut henkilörekisterit, sosiaali- ja terveydenhuollon 
toiminto- ja asiakastietorekisterit, lääketieteelliset näytekokoelmat erityisesti biopankit) sekä eri-
laisten palvelutuottajien (esim. Google, Facebook, S-ryhmä) ylläpitämät asiakkaiden ja jäsenien net-
tiasiointijäljistä koostuva ”big data” -kannat. Työryhmässä painotetaan informaation digitalisoinnin 
ja tietokoneiden laskentatehon mahdollistaman tiedonkeruun, -varastoinnin ja -kierrättämisen asia-
yhteyksiä ja vaikutuksia: Millä tavoin massamittaisen rekisteri- ja tietokantainformaation keruu, 
käyttö ja kierrätys vaikuttavat institutionaalisiin käytäntöihin hallinnosta asiakastyöhön? Mitkä ovat 
informaation keräämisen, varastoinnin ja kierrättämisen sekä niiden sääntelyn tekniset, juridiset ja 
poliittiset ehdot? Mikä asema digitaalisen henkilötiedon keruulla, käytöllä ja kierrättämisellä on asi-
akkaiden, potilaiden ja kansalaisten elämässä? Millaista ”rakenteisuutta” digitaalinen varastointi ja 
kierrättäminen edellyttävät tiedolta? Miten tämä vaikuttaa ymmärrykseen ja tietoon elämisen edel-
lytyksistä niin lääketieteellisessä, sosiaalisessa, taloudellisessa kuin yksilöllisessäkin mielessä? 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Minuuden hakkerit – Etnografiaa Quantified Self -harrastajien matkalta päivitettyyn ruumiiseen  
Harley Bergroth, Turun yliopisto (hamber@utu.fi) 
 
Läntisissä yhteiskunnissa on jo pitkään havainnoitu rituaalinomaisen itsetarkkailun lisääntymistä 
osana terveys- ja hyvinvointitietoisia elämäntapoja ja tehokkuuskulttuuria. Viime vuosina tämä ke-
hitys on kanavoitunut esimerkiksi puettavan teknologian (wearable technology) markkinoiden voi-
makkaana kasvuna. Puettava teknologia viittaa käyttäjistään monimuotoista dataa kerääviin 
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(äly)laitteisiin ja sovelluksiin. Jo arkipäiväisiksi muodostuneista sykemittareista on siirrytty esimer-
kiksi unen tai mielialan mittaukseen ja kvantifiointiin. Hyvinvoinnin ja minuuden (self) pelkistyminen 
numeroihin ja dataan koskettaakin jollakin tasolla yhä kasvavaa ihmisjoukkoa. 
Tässä esityksessä tarkastelen Quantified Self -ilmiötä: ihmisruumiin toiminnan ja suorituskyvyn tek-
nologisvälitteistä mittaamista ja optimointia. Aihe on osa biohakkerointia käsittelevää väitöskirja-
projektiani. Pohdin sitä, miten itsetarkkailu ja -optimointi terapeuttisena minätekniikkana ja toimin-
tana suhteutuu ruumiinpolitiikkaan ja ruumisnormeihin suomalaisten Quantified Self-harrastajien 
arkipäivässä. 
 
Ruumiin optimointia itsetarkkailuteknologian välityksellä on havainnoitu foucault’laisena biovaltana 
ja hallintana, sillä ruumista työstettäessä tehdään samalla minuutta. Monille Quantified Self -har-
rastajille data on olemukseltaan objektiivisena näyttäytyvä väline matkalla sekä teknisessä että mo-
raalisessa mielessä parempaan, päivitettyyn ruumiiseen ja minuuteen. Arvottamisen käytäntöjen 
uusintamisen – ja mahdollisen haastamisen – merkitys teknologiantutkimuksen kohteena korostu-
nee (lähi)tulevaisuudessa entisestään, kun ruumiisiin ja ympäristöihin sulautuva teknologia alkaa 
tiedon keräämisen ja varastoinnin ohella analysoimaan keräämäänsä dataa ja diagnosoimaan ruu-
miita ja minuuksia. Teknologia on suunnittelun kautta kuitenkin erottamattomasti kytköksissä poli-
tiikkaan. Olenkin kiinnostunut tietokannoissa rakentuvien elämien ja minuuksien yhteyksistä ja vai-
kutuksista sosiaalisen eriarvoisuuden järjestymiseen.  
 
Tutkimuskohteena Quantified Self suhteutuu väitöskirjani monipaikkaiseen, sekä kentällä että In-
ternetissä toteutettavaan etnografiaan, jossa tutkin myös radikaalimpaa teknologisvälitteistä ruu-
miinmuokkausta. Teoreettisesti ammennan myös teknologiantutkimuksesta ja ruumiinsosiologi-
asta: sosiaalisen hallinnan ja vastarinnan diskursiivisten ulottuvuuksien ohella väitöskirjassani kes-
kitytään terapeuttisten ja ruumiillisten minätekniikoiden materiaalisuuteen sekä sosiaalisuuden ja 
eriarvoisuuden muotoutumiseen ”ihmisten ja asioiden internetin” välityksellä.    
 
Tietokannoissa elämisen ja sairastamisen käsitteitä 
Karoliina Snell, Helsingin yliopisto (karoliina.snell@helsinki.fi) 
 
Tässä esitelmässä perehdyn erilaisiin käsitteisiin, joita monet sosiaalitieteilijät ovat käyttäneet ana-
lysoidessaan yleisesti digitaalista yhteiskuntaa ja tietokantoja sekä erityisesti terveystietoja ja lää-
ketieteen digitalisoitumista. Esimerkiksi Solove on, pohtiessaan teknologiaa ja yksityisyyttä, käyttä-
nyt käsitettä digital dossier kuvaamaan niitä tietovarantoja, joita yksilöstä kerääntyy niin julkisten 
kuin yksityisten toimijoiden tietokantoihin. Waldby taas on viitannut käsitteeseen digital archive, 
kuvatessaan sitä, kuinka lääketieteellisen teknologian kehittymisen kautta ihmistä ja tämän ruu-
mista käsitellään kasvavassa määrin juuri digitaalisten arkistojen kautta ja kuinka potilas itse asiassa 
muotoutuu näistä tiedoista. Haggerty ja Ericson puolestaan käyttävät termiä data double ilmentä-
mään, kuinka tietovirroista ja -kannoista muodostuu tai uudelleen kootaan ihmisestä erillinen ’kak-
soiskappale’, johon voidaan kohdistaa toimenpiteitä kuten seurantaa, markkinointia tai erilaisia in-
terventioita. Lupton on muodostanut moniakin käsitteitä kuten digital patient experience economy, 
digitally engaged patient ja digital cyborg assemblage pohtiessaan sitä, kuinka potilaita aktivoidaan 
tuottamaan tietoa itsestään ja miten näistä tiedoista muodostetaan hyödykkeitä, ja kuinka poti-
laasta ja ruumiista muotoutuu uudenlainen digitaalisten teknologioiden ja tietokantojen kautta. 
Marxilaisesta traditiosta taas on kummunnut käsite social labour, jolla on viitattu siihen työhön, jota 
ihmiset tekevät tuottaessaan tietoa tietokantoihin ja esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Tällä käsit-
teellä on taas kytköksiä Waldbyn käyttämään termiin clinical labour, jolla hän tarkoittaa esimerkiksi 
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potilaiden työpanosta lääketieteelliseen tutkimukseen. Pohdin mm. näiden käsitteiden lähtökohtia 
sekä käyttömahdollisuuksia erityisesti suhteessa omaan tutkimusalueeseeni eli yksilöllistettyyn lää-
ketieteeseen. 
 
Sosiaalityötä pyydystämässä – asiakastietojärjestelmiin kadotettu data 
Paula Saikkonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (paula.saikkonen@thl.fi) 
 
Sosiaalityön toimintatapoja määritellään lainsäädännössä ja se on usein vuorovaikutustyötä, jota 
asiakastietojärjestelmät muokkaavat että ohjaavat. Sosiaalityö on myös kuntatasolla tuotettua ja 
hallinnoitua sosiaalipalvelua. Näin sosiaalityö tarjoaa mahdollisuuden tutkia instituutioiden, hallin-
non ja käytännön työn välistä dynamiikkaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL) on viime 
vuosien aikana kehitetty AVAIN-mittaria, jonka tavoitteena on osoittaa sosiaalityön vaikutuksia tai 
niiden puutetta. Mittari on rakennettu yhdessä sosiaalityön ja sosiaaliohjaajien kanssa ja sitä on 
testattu useilla paikkakunnilla, erilaisissa aikuissosiaalityön yksiköissä. Mittarin testausvaiheessa on 
havaittu sen voimakkaasti käytännön työtä ohjaava vaikutus. Mittari pohjautuu realistisen arvioin-
nin viitekehykseen ja tapauskohtaiseen arviointiin.  
 
Mittaria on käytetty myös THL:n Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? -tutkimushankkeessa. 
Siinä on kolmella, AVAIN-mittarin testaukseen osallistuneella paikkakunnalla tutkittu sitä, minkä-
laista tietoa kuntapäättäjät hyödyntävät tehdessään sosiaalityötä koskevia päätöksiä. Kuntapäättä-
jiksi on katsottu sosiaali- ja terveyslautakunnan luottamushenkilöt ja sosiaali- ja terveystoimen joh-
tavat viranhaltijat. Heitä on haastateltu. Teemahaastattelujen lisäksi aineistona on käytetty lauta-
kuntien pöytäkirjoja ja niiden liitteitä. Alustavan analyysin perusteella aikuissosiaalityön palveluita 
seurataan lähinnä toimeentulotuen asiakkuuksien määränä ja muilla melko karkeilla suureilla (esim. 
toimeentulotuen määrä kuntalaista kohden). Toimeentulotuen seuranta ei kerro juuri mitään sosi-
aalityön tai laajemmin sosiaalipalveluiden onnistumisesta tai epäonnistumisesta hyvinvoinnin tuot-
tajana tai huono-osaisuuden lieventäjänä.  
 
Osassa Suomen kunnista toimeentulotukea voi hakea sähköisesti, kaikissa ei. Kaikissa kunnissa on 
kuitenkin siirrytty enemmän tai vähemmän etuuskäsittelyyn, josta toimeentulotuen maksatus hoi-
detaan. Kunnat myös itse päättävät, minkälaisia komponentteja ne asiakastietojärjestelmiinsä sa-
massakin tietojärjestelmässä sisällyttävät tai jättävät ulkopuolelle. Tämä vaikuttaa siihen, minkä-
laista dataa tuotetaan ja edelleen siihen, minkälaista tietoa on mahdollista tuottaa. Samaan aikaan 
valtakunnallisella tasolla kehitetään KanTa ja KanSa järjestelmiä. Kunnissa tehdään itsenäisiä pää-
töksiä ja valtakunnallisesti pyritään yhtenäisiin malleihin (esim. Tikesos). Tiedon tuotannon ja tieto-
järjestelmien roolia käytännön aikuissosiaalityöhön on Suomessa tutkittu melko vähän. Esityksessä 
pohdin, miten nämä edellä esitetyt tekijät vaikuttavat sosiaalityön käytäntöihin ja minkälaisia on-
gelmia tutkimushankkeemme perusteella voidaan ennakoida.  
 
Rekisteritietovarantojen tutkimuskäytön metodologisia kysymyksiä  
Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto (marja.alastalo@uef.fi) 
 
Erilaisissa yhteiskunnallisissa yhteyksissä muodostettujen tietovarantojen – kuten julkishallinnon re-
kisterien ja transaktiodatan – käytön uskotaan sisältävän lupauksen yhteiskuntatieteelliselle tutki-
mukselle ja uudelle yritystoiminnalle. Suomessa on viime vuosina järjestetty lukuisia seminaareja, 
joissa on pohdittu tällaisen datan käyttömahdollisuuksia. Ajatus rekisterien ja transaktiodatan tut-
kimuskäytöstä on alkanut houkuttaa paitsi laskentakapasiteetin myös otanta-aineistojen katojen 
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kasvun myötä ylittää tutkijoiden sietokyvyn. Toistaiseksi rekisteriaineistoihin on kuitenkin kohdistu-
nut erittäin niukasti metodologista tutkimusta. Rekisteri- ja transaktiodatojen tuotantoprosessia ei 
ole pilkottu ja käsitteellistetty samalla tavoin kuin otantaperustainen tiedontuotanto, vaan sen 
myötä avautuneita uusia mahdollisuuksia on juhlittu. Rekisteridataa on toisinaan kutsuttu jopa ob-
jektiiviseksi aineistoksi. Hahmottelen esityksessäni ehdotusta käsitteelliseksi jäsennykseksi rekiste-
ritietovarannoista: nimeän ja luonnehdin erilaisia rekisterityyppejä. Erittelen sitä, miten niiden kir-
jauskäytännöt vaihtelevat ja mitä seurauksia tällä kirjauskäytäntöjen vaihtelulla datan statukselle. 
Käytän esimerkkeinä kahta julkishallinnon rekisteriä, väestötietojärjestelmää ja lastensuojelurekis-
teriä. Esityksessäni avaan tällaisten rekisteritietovarantojen heterogeenisuutta ja pohdin tästä tie-
tovarantojen heterogeenisuudesta seuraa niitä aineistonaan käyttävälle tutkimukselle. 
 
Rakenteistetun datan valta 
Ilpo Helén, Itä-Suomen yliopisto (ilpo.helen@uef.fi) 
 
Esitykseni on yritys käsitteellistää ihmisten elämää koskevien digitaalisten, jatkuvasti ja jopa reaa-
liajassa koostuvien tietokantoja sekä niiden sisältämän informaation käyttöä ja kierrättämistä yh-
teiskunnallisena hallintana (Foucault, Rose, Dean ). Avainteemani on rakenteistettu data, ja pohdin 
sitä, millaisia yhteiskunnallisia valtasuhteita ja vallankäyttöä tuollainen datan edellyttää ja tekee 
mahdolliseksi. Esitän viisi väitettä. Ne koskevat yhtäältä sitä, mitä ihmiselämää koskevan datan ”ra-
kenteisuus” tarkoittaa digitaaliaikana, sekä toisaalta sitä, millaisen yhteiskunnallisen vallan muodon 
tietokantadatan ”rakenteisuus” edellyttää ja mahdollistaa. Pohdin myös ”epärakenteistetun” tie-
don asemaa ja kohtaloa tässä asetelmassa. 

 

4 FROM WELFARE TO WORKFARE- LABOUR AND PRECARITY IN A MOBILE WORLD 

Coordinators: Lena Näre, University of Helsinki (lena.nare@helsinki.fi), Daria Krivonos, University 
of Helsinki (daria.krivonos@helsinki.fi) & Miika Tervonen, University of Helsinki (miika.tervo-
nen@helsinki.fi) 
 
Since 1990s egalitarianism as a central principle of Nordic welfare states has been called into ques-
tion by labour market reforms that have eroded the universalist basis of the welfare state. These 
neoliberal policy reforms, officially called ‘activating labour market policies’, have meant a move 
from welfare to workfare, where welfare benefits are no-longer only means-tested, but based on 
work-ability and -activity. Youth are a particular group targeted in these activating labour market 
policies. Egalitarianism is also called into question by restricting welfare services from groups of 
people who do not have permanent residence permit in the country, or whose status in the country 
is precarious due to lacking social insurance, or official registration in the municipality of residence. 
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) and the Academy of Finland project ‘Insecure Lives – Precarious Labour and Irregular Migra-
tion in Finland’ (INSECURE, 2015-2018). The workshop language is English. 
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ABSTRACTS: 
 
Conceptual analysis of precarity – What input the precarity as concept might offer to our under-
standing of labour market?  
Tiina Soininen, University of Eastern Finland, Karelian Institute (tiina.soininen@uef.fi)  
 
Theories of precarity and precarity as a sociological concept are getting more and more room in the 
current sociological discussions of, not only, labour and work, but also, in relation to other instances 
of society like immigration, social security institutions, and education. However, the precarity as a 
concept differs in many ways from, for example, the traditional understanding of labour in the la-
bour research (both in social and economic fields). Precarity may not be reduced to traditional un-
derstanding of labour market statuses, short-term employment, nor institutional welfare gaps. The 
idea is more linked to those untouchable tendencies of changes in Western societies. It seems to 
put on agenda the feelings of insecurity of individuals, and thus, it might be a view point that gives 
the ’traditional’ labour research some new insights. In empirical research the precarity needs deli-
cate research methods which, however, create ambivalence for the use of the term and understand-
ing of it in the field of labour research. In my presentation I will approach conceptualization of pre-
carity from other direction. I will analyse the concept in the light of critical realism, and place the 
theoretical and empirical finding of precarity in the framework of micro and macro levels of society 
and in objective-subjective continuum. As a methodological tool I will also analyse the differences 
and contradictions of precarity in relation to those traditional ways of understanding labour market.  
This way I aim in approaching more targeted conceptual placing of the phenomenon and fit the 
concept more concretely to other labour research. With this conceptual analysis I also aim in under-
standing of what these sociological and theoretical notions of precarious employment might bring 
into labour economics and labour market structural research. The presentation is based on an article 
draft. 
 
On the borders of Life and Work. Immigration controls as mechanisms of precarisation of Labour 
and Immigration  
Jukka Könönen, University of Helsinki (jukka.kononen@helsinki.fi)  
 
In migration research, precarity has been mainly utilized as a generalized descriptive term for mi-
grants' vulnerable and insecure working conditions. There is a broader tendency to analyse precarity 
as a specific sociological (class) category. However, the preceding discussion on precarisation in the 
post-operaist framework has highlighted the profound transformations in organisation of capitalist 
production and consequent precarisation of labour and life. Thus precarity can be understood as a 
multidimensional situation characterized by a tension between a struggle for autonomous life and 
the erosion of Fordist institutions.  
 
The presentation is based on my PhD research, which concentrates on the interrelations between 
migrants' precarious legal status and precarious work in the Helsinki metropolitan area. For my re-
search, I have interviewed migrants with non-permanent legal statuses and service sector employ-
ers. Asylum seekers, non-EU students and undocumented migrants form a flexible labour force in 
low-paid service sector. However, work is a contradicting experience for migrants: regardless of ex-
ploitation and precarious working conditions it forms an essential means against precarity. Work is 
a necessary source of income but can also function as a way to guarantee the right of residence. 
Insecure residency status with limited social rights makes migrants more vulnerable to exploitation 
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and increases dependency on employers. In immigration precarity is fundamentally connected to 
conditionality of rights and deportability and thus cannot be reduced to the working conditions.  
In the presentation I discuss migrants' particular position as a part of general processes of precari-
sation. I argue for the importance of including the role of borders and hierarchisation of legal sta-
tuses in the discussion of precarisation and migration. Analysis of migrants’ struggles in the context 
of immigration controls and differential inclusion enables a perspective to the precarization of work 
and life.  
 
Highly educated young adults’ mobility in the increasingly precarious EU labour market  
Anna Simola, University of Helsinki (anna.simola@helsinki.fi)  
 
The paper examines working life trajectories of young university educated adults from Northern 
(Finland, Denmark) and Southern (Italy, Spain) Europe who move within the EU in search of jobs, 
and who face precarious employment conditions in the country they migrate to. It questions the 
premise of many previous studies perceiving highly educated western Europeans as privileged and 
desired “talent”. It refers to a study carried out in Brussels with a job market that is internationally 
attractive but also extremely competitive. Due to the high volume of young skilled job seekers mov-
ing to Brussels from all around Europe, the city offers an opportunity to examine the variety of ways 
in which precarity shapes the lives of mobile Europeans in this shared context. Drawing from inter-
view data (N=30), it analyses how the experiences of inclusion in, and exclusion from the labour 
market alternate in the lives of young adults, and how they negotiate their positioning in the market 
in relation to this constant social and spatial movement. Addressing the complex intersection of 
precarious employment and intra-EU mobility, the paper sketches the shifting boundaries of the 
free movement of labour in the EU, and illustrates the way in which young jobseekers are positioned 
in the labour market in terms of attributes such as age, nationality, gender and class, among others. 
It is argued that the extremely precarious job market in Southern European countries, as well as the 
failure of their welfare system to answer to these challenges, unequally position young adults mi-
grating from these countries also in the labour market of the receiving country. Nevertheless, the 
increasingly precarious labour market position of young adults all around Europe also questions 
more generally the ideal of labour mobility as an answer to the European youth unemployment 
crisis.  
 
Governmentality of Sex Work: Building the Nation through Governing Sex  
Anastasia Diatlova, University of Helsinki (anastasia.diatlova@helsinki.fi)  
 
Sex work, while not illegal in Finland, is made precarious through social, political and judicial regu-
lations. These regulations not only affect the environment in which sex work is done, but also con-
tribute to the process of nation building. Nira Yuval-Davis (1993) writes that the role of women in 
biological, cultural and symbolic reproduction, female body as a metaphor of the nation, and gender 
relations in society are all important factors in production and reproduction of the nation. As the 
nation is constructed through inclusion and exclusion, sex work, in which gender, sexuality, class, 
ethnicity and race often intersect, plays an important part in this process. Through regulation of sex 
work and sex trade, especially as it relates to migrants, the national ideal of womanhood and gender 
can be created and reaffirmed.  
 
Using Michel Foucault’s (1991) theory of governmentality, which suggests that power does not re-
side in the state, but is diffused throughout the social body, I will discuss the process of nation-
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building through regulation of sex work and sex trade in Finland. Using data from interviews with 
lawmakers, law enforcers, industry insiders, researchers and social service providers, I will discuss 
how regulation of migration and sex work contribute to the creation and understanding of ‘Finnish-
ness’. My preliminary analysis suggests that interviewees discuss sex work regulation in terms of its 
ability to shape and influence sexual and gendered norms that are seen as intrinsically Finnish.  
 
Ideal employment model in a sudden structural change area – Case Salo  
Sini Pallasvuo, University of Turku (sini.pallasvuo@utu.fi), Minna Ylikännö, University of Turku 
(minna.ylikanno@utu.fi) & Sari Kehusmaa, Social Insurance Institution of Finland (sari.ke-
husmaa@kela.fi)  
 
In recent years, the unemployment rate in Salo have risen significantly due to the many layoffs car-
ried out by corporations in Salo. The most recent, extensive layoff occurred in 2012 when Nokia 
Corporation closed down its mobile phone factory. Due to the great loss of jobs in Salo during the 
past years, the government has classified Salo as a sudden structural change area until the end of 
year 2015.  
 
The aim of this research, which is part of “Sudden structural changes – case study of Nokia plant 
closing in Salo” research project, is to evaluate an employment model in a sudden structural change 
area (Salo) in the framework of evaluation research and Brian Rush’s (1996) ideal system model. By 
interviewing professionals, we answer to the following questions: What would an ideal employment 
model be like in the area of sudden structural change? How does Salo’s current employment model 
differ from the ideal employment model in case Salo’s employment model isn’t considered ideal by 
the interviewee? Furthermore, our aim is to evaluate the success of the EU funded projects designed 
to help the employees who were laid off by Nokia and its subcontractors to find new work. In this 
context we are interested in the possible inequalities deriving from targeting funding differently to 
different groups of unemployed. This kind of an evaluation study, at least regarding the EGF funding, 
has never been conducted.  
 
For the qualitative data we will interview eight to ten professionals from the ELY Centre of South-
west Finland, from city of Salo and from other organizations, who have knowledge of employment 
services and EU funding, especially EGF funding. The interviews will be conducted during January 
and February 2015. The results of the research will be published spring 2015. In the presentation 
the theoretical background and the preliminary results are presented for the participants of the 
workshop.  
 
Finnish labour market relations during the Eurocrisis: neo-mercantillist economist policy as a 
wedge in the labour movement  
Paul Jonker-Hoffrén, University of Turku (paul.jonker-hoffren@utu.fi)  
 
Current economic policy orthodoxy in Finland dictates that the Finnish labour market requires struc-
tural reforms and for the sake of competitiveness, wage increases should be at most marginal. Alt-
hough this orthodoxy has been criticized for many years from various schools of thought, Finnish 
policy is still based on these ideas. The central tenets of reform and competitiveness are supported 
by nearly all parties in the Finnish political spectrum.  
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This paper discusses Finnish labour market relations and their outcomes, i.e. collective agreements, 
in the period 2007-2015. During this time, we have seen both the ‘death’ of the centralized incomes 
policy (TUPO) and the revival of centralized collective bargaining. I argue, in the case of Finland, that 
the Economic and Monetary Union has strengthened the focus of Finnish economic policies on the 
export-sectors.  
 
That focus nonetheless has similar effects to earlier policies of periodic devaluation of the markka. 
I discuss the historical effect of devaluation on purchasing power for those not the export industries 
and make a comparison with German economic policies (domestic and export-oriented), where it is 
extensively documented that the focus on export-competitiveness has drained domestic demand 
through weak domestic purchasing power.  
 
The analysis shows, that by making a strategic partnership with the representatives of employers, 
export-sector labour unions weaken the position of non-export sector unions. This is most visible 
seen in the wage gap between these sectors. Although labour market partners frequently invoke 
the German model as something to emulate, there are important factors why Germany managed to 
implement a neo-mercantillist policy and why Finland will only weaken its domestic sector.  
 
Student-migrant-workers: experiences of precarious labour in Finland  
Olivia Maury, University of Helsinki (olivia.maury@helsinki.fi)  
 
Student migration is one of the fastest growing migrant groups today (Raghuram 2013). In research 
it has to most extent been discussed in relation to politics of education (e.g. Cai & Kivistö 2011) and 
in terms of accumulation of human capital (e.g. Balàz & Williams 2004). However, little focus has 
been put on aspects outside the education field such as on the experiences of work done by students 
holding a student’s residence permit. This paper addresses the issue of student-migrant-workers 
(Nielson 2009) from extra-European countries in Finland as a specific type of cheap labour force 
produced namely through the characteristics of the student’s residence permit. The analysis is made 
from a critical perspective on borders, which today are flexible and porous rather than functioning 
solely as dividing lines between nation-states (Mezzadra & Nielson 2013). I observe this by analysing 
interviews with people coming from different sub-Saharan African countries to Finland in order to 
study. I argue that non-European students holding a student’s visa form an easily exploitable labour 
force. This labour force is by no means disconnected from differentiation based on race. Thus racism 
figures as an important aspect in the informants’ experiences of work and in everyday life. By locat-
ing the research in a context of migration in contemporary capitalism, this paper sheds light on a 
specific collective subjectivity - the student-migrant-worker - that capital tries to utilise.  
 
Gendered work-citizenship insecurities: from au pair through studying to work  
Daria Krivonos, University of Helsinki (daria.krivonos@helsinki.fi)  
 
The paper examines interaction between Russian youth employment in Finland and immigration 
controls in the production of gendered migrant statuses and employment relations. Following Brid-
get Anderson’s work (2013), I argue that immigration controls are not a neutral framework sorting 
individuals by intentions and identities into categories, rather they produce status more generally 
and shape labour markets in a particular way. My interview data with young Russian migrants shows 
that immigration controls together with practices of citizenship produce a gendered status of an au 
pair-student-worker in Finland. This migrant path is a result of active engagement with immigration 
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controls when corresponding visas provide young migrant women with the easiest entry and stay in 
Finland. Under the veil of “cultural exchange” and a typical youth strategy of “exploring life”, au pair 
programme meets the demand for care and domestic work in Finland while becoming one of the 
gendered migration paths to Finland. Young Russian women have little choice but taking the most 
available migrants statuses — like au pair or student — and jobs for the sake of continuing their 
residency in Finland. Thus immigration controls play a central role in shaping life strategies and pre-
carious labour, based on temporariness and dependence on the family/employer.  
 
A contract you can’t refuse?: Arguments against the initiative for workfare in Finnish social media  
Juha-Pekka Lauronen, University of Helsinki (juha-pekka.lauronen@helsinki.fi) & Heikki Hiilamo, 
University of Helsinki (heikki.hiilamo@helsinki.fi)  
 
In 2014 an initiative for workfare was introduced in Finland to combat social exclusion and poverty 
among the long-term unemployed and marginalized youth. The initiative is based on the political 
claims for reciprocal legitimation for social security. The initiative is a part of the active social policy 
program, but it is not clear how it relates to pre-existing scheme on rehabilitative work. The aim of 
our research project is to study the debate about and arguments against the initiative for workfare 
("osallistava sosiaaliturva") and the municipal pilots related to that in Finnish social media.  
 
The municipal workfare pilots tested people’s acceptance in six different locations in Finland and 
the task force of Finland’s Ministry of Social Affairs and Health is preparing a final report on the 
pilots. In general the participants welcomed the pilots. However, in social media the poor and un-
employed, which is the target population of the reform, have strongly criticized the initiative. In 
extreme cases conditional social security has been associated to forced labor.  
 
Our analysis is conducted in the context of Scandinavian workfare development: transformation 
from universalism to conditionality. The purpose is to find out what kind of arguments the target 
population uses when confronting the principles of workfare and reflect those arguments to the 
report of the task force on the pilots. This big data is collected from two conversation groups in 
Facebook “Kuka kuuntelee köyhää” (Who listens the poor) and “Ei pakkotyölle” (No forced labor) 
and from Finnish government’s conversation forum “Ota kantaa” (Take a stand). Argument types 
are searched by content analysis and examined by argumentation analysis. Personal experiences of 
people are crucial in the text. The project is expected to get broad understanding of the debate and 
worries.  
 
Activation on the ground – young clients, activation policies and employment offices  
Lotta Haikkola, University of Helsinki (lotta.haikkola@helsinki.fi)  
 
Activation/workfare has been part of European labor market policies as a result of the neoliberal 
turn in the 1980s, and targeted especially young people. The current financial crisis has again 
strengthened the morally loaded concern over young people out of work or without a registered 
activity (“NEETs”), describing them as passive, lacking motivation and in need of active support in 
finding education and work. In Finland, youth unemployment is also increasingly linked to a risk of 
permanent social exclusion. Together these concerns resulted in a perceived need for stronger ac-
tivation policy, leading to a government flagship project “Youth Guarantee”. It included some new 
measures in training and employment, promises individualized services and continued the work-
for-welfare policy definitions.  
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Based on participant observation during client-officer meetings in employment offices, this paper 
looks at what happens when Youth Guarantee and workfare policy in general are put in practice in 
the public employment service. Activation produces multiple instances of misrecognition when the 
policy goals of activation (avoiding passivity) and personal goals of young people (finding an educa-
tional program/getting a paid job) clash during the appointments. The officers work towards activa-
tion and assume that young clients strive to maximize their benefits through participation. This re-
sults in almost random suggestions to pursue different educational careers than previously, unfore-
seen admissions to courses and comments on the clients’ failure to fulfil the many requirements to 
qualify for benefits. The process is framed with a sense of hurry and lack of control. The policy goal 
of activation and the embedded idea of marginalization frame service provision, but mask the young 
clients’ individual needs and interests, contrary to the promise of Youth Guarantee.  
 
Precarious Experience Denied?  
Mikko Jakonen, University of Jyväskylä (mikko.jakonen@jyu.fi)  
 
As an outcome of the precariat movement activism at the beginning of the new millenium, the con-
cept of precarity has gained a lot of interest during the past ten years among sociologists, philoso-
phers and political scientists mainly in Europe, United States and Japan. Empirical studies have 
shown how the precarious, untypical labour is actually becoming more and more typical - even some 
major European statistics prove this to be the case. Yet, there still exists a rather strong denial con-
cerning the “reality” of the precarity argument according to which the precarization and insecurity 
of the work and life is combined with a new sort of command of the capital over the workforce. In 
short, the experience of the precarity voiced out by the precariat movement and empirical socio-
logical research on precarity has been denied and neglected in the mainstream social and political 
discourse.  
 
In this paper I will shed light on reasons, logics and politics of the denial of the precarious experience. 
The article starts with a short history to the rise of the precariat movement and research in Europe. 
After this general introduction, I move to the description of the advent of the precariat movement 
in Finland. This is important, since it seems that the strong rejection of the precariat movement and 
precarity argument in Finland was connected to the nature of the Finnish precariat movement as an 
autonomous, independent and more or less Marxists social movement. Eventually, I will analyse the 
reception of the precariat movement and their argument in Finnish media with two examples. The 
first one concerns the reception of the EuroMayDay Parade in 2006 in two Finnish major newspa-
pers and the second one the publication and reception of the manifesto of the Finnish precariat 
movement in 2009. In the end I will reflect the impact of the precariat movement to Finnish political 
and academic discourses on the changes of work and society, and consider more general reasons 
for the denial of the precarious experience.  
 
Coping in intersections  
Elina Turunen, University of Helsinki (elina.turunen@helsinki.fi)  
 
By coping strategies I mean ways by which people try to survive immaterial and material problems 
combining different means and making choices. Based on a review on coping in poverty, coping is 
diverse ways of getting by that has no unequivocal definition. It seems to be good to assess it at 
least in relation to gender, class and race.  
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Coping seemed to be based on rather social than economic orientation. Networks and attachment 
to society helped coping. It was hindered by physical distances and requirement of reciprocity lead-
ing to isolation. Positive change is possible when one has enough economic and social resources to 
drag oneself forward. Different illnesses and disabilities, physical as well as mental (and sometimes 
caused by work), seem to make coping more difficult and hinder people from solving their problems.  
 
Intersectional factors affect coping. These factors defining social position have also been proposed 
as axis of precarisation (Könönen 2013). How should different disabilities be treated in research 
related to work? Can they be seen as intersectional factors? People can be touched by different axis 
at the same time, but the conditions of production are same for all. One-sided view on the political 
subject of precarisation (e.g. as single man, urban artist or creative worker) has been criticized by 
feminists (Fantone 2007). How is uncertainty of work affecting people of older age or with different 
kinds of disabilities? Is it only a question of outdated education or health? Or seen from the other 
side, how being a parent differs from caring for other close relatives? 

 

5 HYVINVOINNIN JA ERIARVOISUUDEN MEKANISMIT 

Koordinaattorit: Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto (juho.saari@uef.fi) & Maria Ohisalo, Itä-Suomen 
yliopisto (maria.ohisalo@uef.fi) 
 
Työryhmässä tarkastellaan erilaisia hyvinvoinnin ja hyvinvointivaltion muutokseen liittyviä sosiaali-
sia mekanismeja. Hyvinvointiin liittyviä työryhmään soveltuvia teemoja ovat sekä resurssipohjai-
seen että koettuun hyvinvointiin ja niiden muutokseen liittyvät määrälliset ja laadulliset tutkimuk-
set. Vastaavasti hyvinvointivaltioon ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä soveliaita teemoja ovat kol-
lektiiviset ja institutionaaliset muutokset, politiikkaprosessit ja tapahtumaketjut, sekä diskurssiava-
ruudet ja mielipiteet. Keskeinen yhdistävä teema on eriarvoisuus. Tarkastelut voivat kohdistua jo-
honkin osajärjestelmään (esimerkiksi eläkkeet, työttömyysturva tai terveydenhuolto, ruokapankit) 
tai -ilmiöön (esimerkiksi yksinhuoltajuus, työttömyys, köyhyys tai asunnottomuus). Uusia mielen-
kiintoisia avauksia voi liittyä esimerkiksi Suomen suhteellisen aseman muutokseen, instituutioiden 
hallittuun tai hallitsemattomaan sopeuttamiseen, resurssipohjaisen ja koetun hyvinvoinnin vuoro-
vaikutukseen, toimintakykyjen tutkimukseen, (sosiaalisten) innovaatioiden ja hyvinvointipolitiikan 
rajapintoihin tai köyhyyspolitiikan eri teemoihin. Työryhmään soveltuvat myös vertailevat tutkimuk-
set ja Euroopan unionin tai globaalin hallinnan muutokseen liittyvät esitykset siltä osin kuin ne liit-
tyvät edellä mainittuihin teemoihin. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Sosiaaliset verkostot ja kuolleisuus  
Timo Anttila1 , Tomi Oinas1, Jussi Tanskanen1, Tomi Kankainen1, Petri Ruuskanen1 & Jouko Nätti2 

1Jyväskylän yliopisto (timo.e.e.anttila@jyu.fi) 
2Tampereen yliopisto (jouko.natti@uta.fi) 
 
Sosiaalisten verkostojen ja terveyden välinen tutkimus on ollut laajamittaista parin viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Tutkimusten tuottama perussanoma on että sosiaaliset verkostot ja aktiivinen 
toiminta niissä edistävät subjektiivisesti koettua terveyttä ja vähentävät kuolleisuusriskiä. Tutkimuk-
sissa on kuitenkin nostettu esiin, että sosiaalisen verkostojen eri muodot tulisi ottaa paremmin huo-
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mioon terveysvaikutuksia arvioitaessa. Erottelemme analyysissa sosiaalisen pääoman tutkimuk-
sessa sovelletut sitovien (bonding) ja yhdistävien (bridging) sosiaalisten verkostojen muodot. Mää-
rittelemme läheisten ystävien muodostaman verkoston sitovaksi. Osallistuminen järjestötoimintaan 
tai vapaaehtoistoimintaan muodostaa yhdistävän sosiaalisen verkoston. Tutkimuksemme tavoit-
teena on tarkastella sosiaalisia verkostojen että sosiaalisen aktiivisuuden yhteyttä kuolleisuuteen.  
Aineistona on Tilastokeskuksen Elinolotutkimus 1994 ja siihen liitetty rekisteriseuranta vuoteen 
2011 sisältäen tiedot henkilöiden kuolinvuodesta ja kuolinsyistä (n= 8650). Alustavien tulosten pe-
rusteella sekä sitovan että yhdistävän sosiaalisen verkostopääoman mittarit ovat yhteydessä kuol-
leisuuteen. 
 
Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015 
Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (pasi.moisio@thl.fi) & Mikko Niemelä, Turun yliopisto 
(mikko.niemelä@utu.fi) 
 
Vuonna 2010 tuli Suomessa voimaan laki, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulee teetät-
tää perusturvan riittävyyden arviointi joka neljäs vuosi. Tehtävää varten on asetettava riippumaton 
asiantuntijaryhmä, joka vastaa itsenäisesti arvioinnin käytännön toteuttamisesta. Taustalla oli tut-
kimustieto, että pitkällä aikavälillä perusturvan taso on heikentynyt merkittävästi suhteessa keski-
palkkoihin 1990-luvun jälkeen. On lopulta poliittinen kysymys, kuinka yhteiskunnan vaurastuminen 
tulisi heijastua perusturvan tasoon. Määräaikaisen arvioinnin on tarkoitus tuottaa puolueetonta tie-
toa tätä kysymystä koskevaan poliittiseen päätöksentekoon Suomessa. Ensimmäinen arviointira-
portti julkaistiin 2011. Ministeriön toimeksiannosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kutsui koolle 
perusturvan riittävyyden II arviointiryhmän toteuttamaan järjestyksessä toisen perusturvan riittä-
vyyden arvioinnin. Arviointiryhmä julkaisee raporttinsa 26. helmikuuta 2015.  
 
Perusturvan riittävyyden II arviointiryhmä päätyi toteuttamaan arvion perusratkaisuiltaan samalla 
tapaa kuin ensimmäinen arviointiryhmä. Perusturvan riittävyyden kehitystä ja siihen vaikuttavia te-
kijöitä tarkastellaan ajanjaksolla 2011–2015. Arviointi kattaa yksittäisten perusturvaetuuksien, asu-
misen tukien ja toimeentulotuen lisäksi pienituloisten kotitalouksien toimeentulon riittävyyteen vai-
kuttavien tekijöiden kokonaisuuden. Arvioinnissa tarkastellaan myös perusturvan ja verotuksen 
muutosten vaikutuksia tulonjakoon ja työnteon kannustavuuteen. Perusturvan riittävyyttä arvioi-
daan malliperhelaskelmien avulla suhteessa vähimmäiskulutuksen viitebudjetteihin, hintojen ja 
palkkojen kehitykseen, väestön näkemyksiin riittävyydestä sekä kansainvälisesti vertaillen. Käytössä 
on neljä malliperhettä (yksinasuva, pariskunta, yksinhuoltaja ja lapsiperhe), joiden tulonmuodos-
tusta tarkastellaan 10 eri elämäntilanteessa mm. työtön, eläkkeellä, opiskelija, keski- ja pienipalk-
kaiset jne. Tuloja tarkastellaan ennen ja jälkeen asumismenojen. Asumismenoja tarkastellaan nel-
jällä eri tasolla. Empiirisesti tarkastellaan etuuksien kohdentumista tuloluokkiin sekä perusturvan 
varassa elävien kotitalouksien määrän ja köyhyyden kehitystä. Kaikki malliperhelaskelmat ja lainsää-
dännön tulonjakovaikutukset tuotetaan Tilastokeskuksen uudella SISU mikrosimulointimallilla. 
 
Huono-osaisuuden kasautuminen leipäjonoissa 
Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto (maria.ohisalo@uef.fi), Tuomo Laihiala, Itä-Suomen yliopisto 
(tuomo.laihiala@uef.fi) & Juho Saari, Itä-Suomen yliopisto (juho.saari@uef.fi) 
 
Huono-osaisuudella on tapana kasautua samoille ihmisille. Leipäjonot ovat yksi suomalaisen huono-
osaisuuden notkelmista. Itä-Suomen yliopiston keräämän väestönäytteen (N=3474) perusteella on 
tutkittu ruoka-avussa käyvien ihmisten hyvinvointia. Aineisto on kerätty vuosina 2012–2013 ruoka-
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avun toimipisteistä 11 eri kunnasta sekä seitsemästä seurakunnasta. Tutkimuksessa selvitetään, 
kuinka leipäjonoista tavoitetut vastaajat kokevat pärjäävänsä ja kuinka huono-osaisuus kasautuu 
sosioekonomisen taustan mukaan. Pärjäämättömyyden kokemusta sekä ruoka-avun välttämättö-
myyttä pärjäämisen kannalta tarkastellaan sosioekonomisen taustan mukaan logistisen regressio-
analyysin avulla. Lisäksi huono-osaisuuden kasautumista tutkitaan faktorianalyysillä; muodostunei-
den kasautuminen yhteyttä sosioekonomisen taustaan tutkitaan yleisen lineaarisen mallin avulla. 
Kokemus ruoanjakelun välttämättömyydestä omalle pärjäämiselle on voimakkainta tarkastelun 
vanhimmissa ikäryhmissä, työikäisillä keski-ikäisillä ja eläkeikää lähestyvillä (erityisesti 56–65-vuoti-
ailla). Lisäksi ruoka-avun välttämättömänä pitäminen on yhteydessä muun muassa heikkoon työ-
markkina-asemaan ja vuokra-asumiseen. Ruoka-avun saajien elämässä pärjäämättömyyden koke-
mus on heikommin yhteydessä sosioekonomiseen taustaan. Vaikka ihmiset hakevat ruoka-apua, il-
moittaa heistä valtaosa (65 %) pärjäävänsä elämässään. Tämä kertoo yhtäältä siitä, että Suomessa 
pärjäämisen kulttuuri on perinteisesti korkealle arvostettua: elämässä kyllä pärjäillään, vaikka olisi 
kuinka tiukkaa. Toisaalta tämä kertoo siitä, että ruoka-avun saaminen parantaa elämässä pärjäämi-
sen kokemusta. Yli neljä viidestä piti kuitenkin ruoka-apua pärjäämisen kannalta välttämättömänä. 
Kyse voi olla sopeutumisesta elämäntilanteeseen, mutta toisaalta ihmiset saattavat kokea pärjää-
vänsä juuri leipäjonojen ansiosta. Huono-osaisuuden kasautumiksi muodostui kolme keskeistä fak-
toria, joista taloudellinen huono-osaisuus oli voimakkain, toisena oli elämään ja terveyteen tyyty-
mättömyys ja kolmantena nälkäisyyden, yksinäisyyden ja masentuneisuuden kasautuma. Taloudel-
linen huono-osaisuus leipäjonoissa kasautuu erityisesti eläkeikää lähestyville (56–65-vuotiaat), Suo-
men kansalaisille, työttömille, asunnottomille ja vuokra-asujille. Elämään ja terveyteen tyytymättö-
myyden kasautuma on yhteydessä kotona tai eläkkeellä olemiseen sekä asunnottomuuteen, tuki-
asunnossa tai kunnan vuokra-asunnossa asumiseen. Nälkä, masennus ja yksinäisyys keskittyvät 
asunnottomille, tukiasunnossa asuville ja yhden aikuisen kotitaloudessa asuville. Huono-osaisuuden 
kasautuminen leipäjonoissa kertoo ensisijaisesti taloudellisesta huono-osaisuudesta. Se on enem-
män elintasokysymys kuin elämäntyytyväisyyteen tai elämäntapaan liittyvä huono-osaisuuden il-
mentymä. Taloudellisesta huono-osaisuudesta voi syntyä kierre, joka syventää huono-osaisuuden 
kasautumista heikentämällä terveyttä ja elämään tyytyväisyyttä. Yhteiskuntapoliittisesti on tärkeää 
helpottaa taloudellista huono-osaisuutta pelkän ruokakassin jakamisen sijaan. 
 
Kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsitykset toimeentulotukeen liitty-
västä häpeästä ja alikäytöstä 
Helena Blomberg1, Johanna Kallio2 ja Christian Kroll1 
1 Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan 
2 Itä-Suomen yliopisto 
(jomak@uef.fi) 
 
Viimesijaisiin ja tarveharkintaisiin etuuksiin on liitetty kohdentumisen ongelma ja tukien varassa elä-
vien kokema häpeä. Empiiristä tutkimusta aiheesta on kuitenkin vähän. Häpeä ja alikäyttö kietoutu-
vat tiiviisti yhteen. Häpeä on yksi monista toimeentulotuen alikäytölle esitetyistä syistä. Tarkaste-
lemme artikkelissa kansalaisten ja hyvinvointivaltion katutason työntekijöiden käsityksiä toimeen-
tulotukeen liittyvästä häpeästä ja alikäytöstä. Olemme kiinnostuneita siitä, miten kansalaisten, ka-
tutason työntekijöiden sekä niiden, joilla on kokemuksia asiakkuudesta, mielipiteet eroavat toisis-
taan. Lisäksi tarkastelemme, miten sosiodemografiset tekijät ja ideologia selittävät häpeään ja ali-
käyttöön liittyviä käsityksiä. Katutason työntekijöillä tarkoitamme ammattilaisia, jotka toimivat asia-
kastyössä, tekevät päätöksiä koskien kollektiivisesti järjestettyä apua, käyttävät harkintavaltaa ja 
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toimeenpanevat sosiaalipolitiikkaa ruohonjuuritasolla. Näistä hyvinvointivaltion katutason työnte-
kijöistä tarkastelemme kuntien sosiaalityöntekijöitä, Evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyönteki-
jöitä ja Kelan käsittelijöitä, jotka kaikki kohtaavat työssään toimeentulotuen asiakkaita. Aineistona 
käytämme katutason työntekijä -kyselyä vuodelta 2011 (n=2124) ja valtakunnallista WEBE-kansa-
laiskyselyä vuodelta 2012 (n=1883). Menetelmänä sovellamme ordinaalista logistista regressio-
analyysiä. Tulosten mukaan enemmistö kansalaisista ja katutason työntekijöistä arvioi, että toi-
meentulotukeen liittyy alikäyttöä ja häpeää. Kansalaisten ja katutason työntekijöiden mielipiteet 
poikkesivat kuitenkin toisistaan. Työntekijät arvioivat useammin kuin kansalaiset, että monet, jotka 
ovat toimeentulotuen tarpeessa, eivät sitä kuitenkaan hae. Katutason työntekijät liittivät asiakkuu-
teen myös hieman useammin häpeän kuin kansalaiset. Katutason työntekijöistä lähimmäs kansalai-
sia tulivat mielipiteissään Kelan käsittelijät. Ne, joilla on kokemuksia toimeentulotuen asiakkuu-
desta, liittivät asiakkuuteen muita useammin häpeän. He eivät kuitenkaan eronneet muista koskien 
toimeentulotuen alikäyttöä. Katutason työntekijöiden ja kansalaisten mielipiteitä selittivät suku-
puoli ja ikä. Miehet arvioivat harvemmin etuuteen liittyvän häpeää tai alikäyttöä kuin naiset. Ikään-
tyneet liittivät toimeentulotukeen useammin alikäytön ja häpeän kuin nuoret. Kuitenkin ikäänty-
neet katutason työntekijät arvioivat asiakkuuteen kytkeytyvän häpeää harvemmin kuin nuoret. Li-
säksi kansalaisten mielipiteisiin oli yhteydessä poliittinen samaistuminen ja koulutus. Keskustaan ja 
vasemmistoon itsensä sijoittaneet arvioivat useammin toimeentulotukeen liittyvät häpeää ja ali-
käyttöä kuin poliittiseen oikeistoon samaistuvat. Korkeasti koulutetut liittivät toimeentulotukeen 
alikäytön ongelman harvemmin kuin vähän koulutetut. 
 
Helsinkiläisten asunnottomuuspolut 
Eeva Kostiainen, Helsingin yliopisto (eeva.kostiainen@helsinki.fi) 
 
Artikkeli paikantuu asunnottomuuspolkujen tutkimusperinteeseen, jonka mukaisesti asunnotto-
muus ymmärretään tuloksena dynaamisesta vuorovaikutuksesta yksilöiden ominaisuuksien ja ra-
kenteellisten tekijöiden välillä. Keskeisenä lähtökohtana on ymmärrys siitä, että staattisen asunnot-
tomien ryhmän sijaan yksilöt ja kotitaloudet voivat liikkua asunnottomuuden, heikkotasoisen asu-
misen ja laadukkaan asumisen välillä eri vaiheissa elämänkaartaan ja asumispolkuaan. (Clapham, 
2002; O’Sullivan, 2008; Buch-Geertsema, Edgar, O’Sullivan & Pleace, 2010.) Artikkelin tavoitteena 
on tunnistaa eri väestöryhmille ominaisia asunnottomuuspolkuja: mistä asunnottomaksi päädytään, 
missä asunnottomuuden aikana majoitutaan ja miten asunnottomuuden päättävä asuminen lopulta 
järjestyy. Asunnottomuutta lähestytään väestötietojärjestelmään vailla vakinaista asuntoa (VVA) 
oleviksi kirjautuneiden Helsinkiläisten kautta. Artikkeli perustuu tutkimukseen (Kostiainen & Laakso, 
tuleva 2015) jossa asunnottomuuspolkuja kartoitettiin postikyselyllä helsinkiläisille, jotka olivat ol-
leet väestötietojärjestelmässä kirjautuneina vailla vakinaista asuntoa olevina, mutta joiden vailla va-
kinaista asuntoa oleskelu oli päättynyt, eli jotka olivat väestötietojärjestelmässä siirtyneet VVA-kir-
jauksesta asuntoväestöön. Kyselyssä selvitettiin asumista ennen asunnottomuutta, sen jälkeen ja 
sen aikana, sekä asunnottomuuteen johtaneita elämäntilanteita ja siitä poistumiseen vaikuttaneita 
tekijöitä. Klusterianalyysin avulla tyypiteltiin niiden kyselyyn vastanneiden asunnottomuuspolkuja, 
joilla vailla vakinaista asuntoa -kirjauksen syyksi määrittyi asunnottomuus, vakinaisen asunnon 
puute tai vaikeus löytää asuntoa. Klusterianalyysissä asunnottomuuspolku määrittyi neljän muuttu-
jan suhteen: asumismuoto ennen VVA-jaksoa, majoittuminen VVA-jakson aikana, VVA-jakson päät-
tymisen tapa ja vastaushetken asuinpaikka, joiden vastausvaihtoehdot oli järjestetty ”paremmuus-
järjestykseen” järjestysasteikollisiksi muuttujiksi. Analyysin tuloksen tuloksena saatiin kahdeksan 
toisistaan poikkeavaa asunnottomuuspolkua. Asunnottomuuspolut voitiin luokitella karkeammin 
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kolmeen ryhmään: kitka-asunnottomiin, joilla asunnottomuus ratkesi sopivan asunnon löydyttyä su-
kulaisten ja ystävien luona vietetyn jakson jälkeen joko omistus- tai vuokra-asumiseen (40 %); 
huono-osaisiin, usein pitkäaikaisasunnottomiin, jotka joutuivat turvautumaan asunnottomien pal-
veluihin päättääkseen asunnottomuutensa (19 %); sekä tähän väliin sijoittuviin epävarmempien asu-
misurien ryhmään (41 %), jossa asuminen nais- tai miesystävän tai sukulaisten ja vanhempien luona 
ilman vuokrasopimusta sekä alivuokralaisuus on yleistä ryhmillä jossain vaiheessa asunnottomuus-
polkua.  
 
Social assistance receipt in the life course of young adults in Finland – Testing the status attain-
ment theory 
Ilari Ilmakunnas, Turun yliopisto (ijilma@utu.fi) 
 
Young adulthood is a crucial phase of life when important decisions relating to education and labor 
market participation are made and young adults experience several life course transitions – such as 
entering the labor market and forming a family. Furthermore, it has been shown that experiences 
during this vulnerable stage of life can have long-lasting effects on later life outcomes. The issue of 
young adults has been recently highlighted since the current economic crisis has hit the youth pop-
ulation particularly hard. For making right kinds of policy decisions, it is vital to know how different 
factors affect social assistance receipt during young adulthood. In this research social assistance 
receipt is analyzed in light of status attainment theory. According to the theory, individual’s social 
position is based on both social background and achieved factors. The aim is to analyze how social 
background on the one hand, and life course events on the other, explain social assistance receipt 
during young adulthood. Also, whether there are differences in the effects of the critical life course 
events between disadvantaged and advantaged social background. In this research young adults are 
followed from age 19 to age 28. Social assistance is measured using information on the number of 
months a household has received social assistance during a calendar year. The research is based on 
high quality register data including information on parent’s socioeconomic situation. The prelimi-
nary results suggest that social background and life course events have both independent effects 
on social assistance receipt. The preliminary results also indicate that the critical life course events 
during young adulthood have different effects for those having a disadvantaged social background. 
 
Vaikeimmin työllistyvien nuorten asema Etelä-Savossa 
Susan Eriksson, Mikkelin ammattikorkeakoulu (susan.eriksson@mamk.fi) 
 
Mikkelin ammattikorkeakoulussa toteutettavassa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa VAINU 
– hankkeessa tarkastellaan vaikeimmin työllistyvien nuorten palvelujärjestelmää Etelä-Savon kun-
nissa. Hankkeen tavoitteena on kuulla nuorten omaa ääntä sen suhteen, miten palvelujärjestelmä 
toimii heidän auttamisekseen sekä kehittää järjestelmää yhteistyössä nuoria tukevien ammattilais-
ten kanssa. 
 
Hankkeessa on haastateltu 30:ea nuorta, joilla on ollut vaikeuksia peruskoulun jälkeen löytää opis-
kelu- tai työpaikka Etelä-Savosta. Vaikeimmassa asemassa olevia nuoria tukevien ammattilaisten 
keskuudessa on tehty kahdeksan kuntakohtaista ryhmähaastattelua, joiden puitteissa heillä on ollut 
mahdollisuus moniammatilliseen keskusteluun siitä, miten näiden nuorten palveluita tulisi kehittää 
kunnassa. Ammattilaisten ryhmähaastattelujen valossa näyttää siltä, että nuorten päihdeongelmat 
ja esimerkiksi nettiriippuvuus ja niiden aiheuttamat terveysongelmat ovat lisääntyneet voimakkaasti 
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vaikuttaen muun muassa motivaatioon hakeutua töihin tai opiskelemaan. Nuorilla on myös lisään-
tyvässä määrin sosiaalisten tilanteiden pelkoja ja vaikeuksia toimia ihmisryhmässä. Vaikka valta-
osalla nuorista menee hyvin, arviolta noin 10 - 15 prosenttia nuorten palvelujen koko asiakaskun-
nasta kärsii aiempaa voimakkaammin erilaisista sosiaalisista ongelmista. Etsivien nuorisotyönteki-
jöiden panos nuorten tukemisessa on tällä hetkellä huomattava ja kunnissa heidän toimintaansa on 
panostettu esimerkiksi virkoja räätälöimällä. Vaikka työtä ei aina koeta arvostetuksi, muilla kunnal-
lisilla palvelusektoreilla, kuten kouluissa ja terveydenhuollossa heidän rooliaan pidetään kunnalle 
elintärkeänä vaikeimmassa asemassa olevien nuorten tavoittamiseksi ja kohtaamiseksi. Nuoriso-
työn rooli on korostunut kunnissa muun muassa siksi, että henkilökohtaista asiakaspalvelua on vä-
hennetty TE-toimistoissa. Muutokset asiakaspalvelussa ovat vaikuttaneet suoraan siihen, miten 
nuoret kokevat saavansa tukea työllistymisasioissa ja miten he ylipäänsä kokevat itsensä tervetul-
leiksi työmarkkinoille. Alustuksessa valotetaan näitä ja muita haastattelumateriaalin tuottamia nä-
kemyksiä vaikeimmassa asemassa olevien nuorten tilanteesta ja etsitään mahdollisia ratkaisuja 
nuorten tukemiseksi. 
 
Asiakkaiden suhtautuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin osana ruoka-aputoimintaa 
Anna Sofia Salonen, Helsingin yliopisto (anna.s.salonen@helsinki.fi) 
 
Viime vuosikymmenten aikana ruokapankit, leipäjonot ja muut ruoka-avun muodot ovat vakiintu-
neet osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja monien heikossa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa 
olevien ihmisten toimeentuloa. Ruoka-apu on toimintaa, josta puhutaan pääasiassa sekulaareissa 
viitekehyksissä, osana hyvinvoinnin ja sen vajeiden, sosiaalisen eriarvoisuuden ja sosiaalipolitiikan 
kysymyksenasetteluja. Toisaalta ruoka-avun tarjoajat ovat suuressa määrin uskonnollisia toimijoita: 
kirkkoja, seurakuntia, uskonnollisia järjestöjä ja uskonnollisesti motivoituneita yksilöitä. Ruoka-apu 
on siten kiinnostava tutkimuskenttä paitsi hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden, myös uskonnon sosiolo-
gisen tutkimuksen näkökulmasta. Toisin kuin maissa joissa ruoka-aputoiminta on järjestäytyneem-
pää ja kattojärjestöjen organisoimaa, suomalainen ruoka-avun kenttä on varsin hajanainen ja koor-
dinoimaton, ja perustuu paikallisiin toimintatapoihin ja kirjaviin käytäntöihin. Yksittäiset ruoka-apu-
toimijat voivat järjestää auttamistoimintansa resurssiensa puitteissa parhaaksi näkemällään tavalla. 
Siten niillä on myös vapaus päättää itse, miten ja missä määrin ne tuovat toiminnassa esiin mahdol-
lista uskonnollista identiteettiään, arvojaan ja taustaansa. Paitsi uskonnollinen homogeenisuus, 
myös sekularisaatio ja uskonnollinen privatisaatio leimaavat suomalaista yhteiskuntaa. Siksi, vaikka 
uskonnollisten yhteisöjen sosiaalista ja aineellista auttamistoimintaa arvostetaan ja jopa perään-
kuulutetaan, voidaan avoimien uskonnollisten käytäntöjen liittäminen osaksi auttamistoimintaa ko-
kea ongelmalliseksi. On siten aiheellista kysyä, miten uskonto on läsnä aineellisessa auttamistoimin-
nassa, joka tavoittaa säännöllisesti tuhansia heikossa asemassa eläviä suomalaisia. Kuinka uskonto 
näkyy ruoka-avun käytännöissä? Miten ruoka-avun asiakkaat asemoivat uskonnon toiminnan koko-
naisuudessa? Ja erityisesti: kuinka he suhtautuvat kohtaamiinsa uskonnollisiin elementteihin, erityi-
sesti hengellisiin tilaisuuksiin, toiminnan osana? Tutkimus perustuu osallistuvaan havainnointiin nel-
jässä ruoka-apua jakavassa paikassa 2012–2013 sekä 25 ruoka-avun asiakkaan haastatteluun.  
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Takuueläkereformin vaikutukset täyden kansaneläkkeen saajien subjektiiviseen hyvinvointiin 
Ilpo Airio, Kelan tutkimusosasto (ilpo.airio@kela.fi) & Minna Nurminen, University of Oxford 
(minna.m.nurminen@gmail.com) 
 
Esityksessä tarkastellaan sitä, mikä vaikutus vuonna 2011 voimaan tulleella takuueläkkeellä on ollut 
täyttä kansaneläkettä saavien koettuun hyvinvointiin. Tutkimuksen aineistona toimii kaksi kysely-
tutkimusta, jotka suunnattiin täyden kansaneläkkeen saajille. Aineistojen otokset poimittiin Kelan 
rekistereistä, ja niiden keruut tapahtuivat vuosina 2010 (N = 993) ja 2013 (N = 1808). Aineistot mah-
dollistavat siis ennen takuueläkettä / takuueläkkeen jälkeen -muutosten arvioimisen. Tutkimuksessa 
analysoidaan ennen kaikkea sitä, mikä on takuueläkereformin oma ”itsenäinen” vaikutus täyden 
kansaneläkkeen saajien koetussa hyvinvoinnissa tapahtuneisiin muutoksiin. Teoreettisena lähtö-
kohtana on viimeisten vuosikymmenien aikana käyty keskustelu hyvinvointivaltioiden uudesta poli-
tiikasta, eli vanhojen järjestelmien purkamisesta ja niukkuuden jakamisesta. Takuueläkereformin 
voidaan nähdä edustavan enemmänkin vanhaa politiikkaa, koska se oli eläkejärjestelmää laajentava 
ja leikkaamisen sijaan eläkkeitä parantava uudistus. Systeemin muutoksena takuueläkkeen voi-
maantulo oli pieni. Aikaisempaan eläkejärjestelmään tuli lisäpalikka, joka nosti pienimpiä eläkkeitä. 
Eläkejärjestelmän perusidea säilyi näin ollen pääosin muuttumattomana, mutta vaikutus pieniä 
eläkkeitä saavien koettuun hyvinvointiin voi olla nopeasti havaittavissa. Selitettävänä muuttujana 
tutkimuksessa käytetään subjektiivista hyvinvoinnin kokemusta, koska objektiivisilla mittareilla, ku-
ten pienituloisuudella, tarkasteltuna täyden kansaneläkkeen saajat ovat yhteiskunnan huono-osai-
simpia. Aikaisempien tutkimusten perusteella kuitenkin tiedetään, että pieniä eläkkeitä saava van-
husväestö on sangen tyytyväinen elämäänsä. Takuueläkkeen tuoma korotus kuukausieläkkeisiin ei 
poista täyden kansaneläkkeen saajien pienituloisuutta. Takuueläkkeellä voi kuitenkin olla positiivi-
nen vaikutus koettuun hyvinvointiin, koska eläkkeessä tapahtunut korotus oli suhteellisesti ottaen 
iso. Toisaalta on myös mahdollista, että korotus ei ollut riittävän suuri, jotta täyden kansaneläkkeen 
saajien peruselintasossa olisi tapahtunut selvää parannusta. Vakioimalla muita koettuun hyvinvoin-
tiin vaikuttavia tekijöitä, voimme tehdä arvioita siitä, millainen vaikutus takuueläkereformilla on ol-
lut täyden kansaneläkkeen saajien hyvinvointiin.  
 
Eurooppa 2020 strategia intersektionaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta 
Tuija Virkki, Tampereen yliopisto (tuija.virkki@jyu.fi) 
 
Euroopan unionin Eurooppa 2020 strategian pyrkimyksenä on vastata globaalin toimintaympäristön 
haasteisiin ja tehdä unionista ”älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa työllisyys, tuottavuus ja 
sosiaalinen yhteenkuuluvuus ovat korkealla tasolla”. Strategian päätavoitteet koskevat työllisyyden 
lisäksi innovointia, ilmasto- ja energiakysymyksiä, koulutusta sekä köyhyyden vähentämistä. Kriittis-
ten arvioiden mukaan strategia rakentaa yksinkertaistavaa kuvaa talouskasvun ensisijaisuudesta ja 
talouskasvun sekä köyhyyden ja syrjäytymisen välisistä suhteista. Oma esitykseni puolestaan poh-
jautuu siihen lähtöoletukseen, että köyhyyden ja syrjäytymisen kaltaisiin kompleksisiin ongelmien 
puuttumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota ihmisiä erilaisiin eriarvoisuuden kategorioihin 
sijoittaviin näkemyksiin. Tutkimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta 
”Knowledge about the Economy: Analyzing and Contextualizing the Construction of the Economy in 
the EU”. Tarkastelen Eurooppa 2020 strategiassa muodostuvia eriarvoisuuden konstruktioita analy-
soimalla strategiassa esiintyviä – ja siitä puuttuvia – eriarvoisuuden kategorioita sekä niiden välisiä 
yhteyksiä. Analyysissani hyödynnän intersektionaalisuutta sosiaalisen todellisuuden ja eriarvoisuu-
den kaltaisten sosiaalisten ongelmien kompleksisuutta jäsentävänä näkökulmana. Vaikka eriarvoi-



 

33 
 

suuden kategorioita ja niiden välisiä suhteita onkin huomioitu jo vanhastaan sosiologian teoriape-
rinteessä, tarjoaa intersektionaalisuus tietyiltä osin systemaattisemman ja käsitteellisesti monipuo-
lisemman tavan tarkastella eriarvoisuuden kategorioiden sekä niiden välisen dynamiikan muodos-
tumista. Intersektionaalisuus toimii esityksessäni sekä empiirisenä että normatiivisena näkökul-
mana. Ensimmäiseksi analysoin Eurooppa 2020 strategiaa sisällönanalyysin keinoin ja kysyn, millai-
siin eriarvoisuuden kategorioihin strategiassa viitataan, millä tavoin ja missä yhteyksissä. Toiseksi 
tarkastelen yleisemmällä tasolla, millaista kuvaa strategia tuottaa eriarvoisuutta tuottavista ja yllä-
pitävistä mekanismeista sekä niihin vaikuttamisesta. Lopuksi tuon esille intersektionaalista lähesty-
mistapaa yhtenä keinona avata entistä moniulotteisempia näkökulmia siihen, kuinka eriarvoisuuden 
vähentämistä voidaan tarkastella osana globalisoituvan, yhä monikulttuurisemmaksi ja moniarvoi-
semmaksi muuttuvan maailman haasteita. 
 
Kestävyysvaje yhteiskuntapoliittisena projektina 
Olli Herranen, Tampereen yliopisto (herranen.olli.p@student.uta.fi) & Antti Halmetoja, Tampereen 
yliopisto (antti.halmetoja@uta.fi) 
 
Huoli kestävyysvajeesta on ohjannut 2000-luvun suomalaista yhteiskuntapolitiikkaa. Kestävyysva-
jeella viitataan ajatukseen, että väestönikääntyminen ja sosiaalimenojen kasvu ajavat julkistaloutta 
kestämättömään tilaan. Suomen luottoluokitus laski vuonna 2014, jonka myötä paine julkisen sek-
torin rakennemuutokselle kasvoi ja keskustelu kestävyysvajeesta lisääntyi entisestään. Artikkelissa 
osoitamme, että kestävyysvajelaskelmat sisältävät kiistanalaisia talousteoreettisia esioletuksia, 
jotka lähtökohtaisesti määrittävät millaisiin tuloksiin ja politiikkasuosituksiin kestävyysarvioissa voi-
daan päätyä. Etenkin ajatus julkisen toiminnan yksityistä taloudellista aktiviteettia syrjäyttävästä 
vaikutuksesta (crowding-out effect) on kyseenalainen ja määrittelee vahvasti koko kestävyysvajeen 
ideaa. Esioletuksista johtuen keskusteluissa ei tunnisteta sosiaalimenojen ja muun julkisen kulutuk-
sen positiivisia talous- ja hyvinvointivaikutuksia. Esitämme, että tuottavuuskäsitykseltään ja oletuk-
siltaan merkittävästi erilainen sosiaalisen investoinnin idea sopisi paremmin julkistalouden arvioin-
tiin ja ohjaukseen. 
 
Taloudellisen aseman yhteys mielenterveyden häiriöihin 
Timo Ilomäki, Helsingin yliopisto (timo.ilomaki@helsinki.fi) 
 
Haen työryhmään esittelemään väestötieteestä tekemääni pro gradu -tutkielmaa Taloudellinen 
asema ja depressiolääkitys – seurantatutkimus Suomen väestöstä. Tutkielman otsikko saattaa vielä 
muuttua, mutta suuria sisällöllisiä muutoksia työhön ei enää tule. Elinaika-analyysit (Coxin regressio, 
Kaplan Meier -käyrät) ovat valmiit mutta tarkoitus on täydentää työtä vielä yhdellä perinteisellä 
mallilla (Poisson-regressio) koskien erilaisen lääkekäytön tyypittelyä (ks. alempana). Tutkimuksen 
tarkoituksena on selventää taloudellisen aseman yhteyttä mielenterveyden häiriöihin. Perinteisesti 
terveystutkimuksissa taloudellista asemaa on mitattu tuloilla, mutta varallisuus on joidenkin arvioi-
den mukaan parempi taloudellisen aseman mittari. Mielenterveyden häiriöitä kuten masennusta 
puolestaan on usein mitattu erilaisten itseraportointien ym. avulla, mutta rekisteriaineistojen yh-
disteltävyys mahdollistaa häiriöiden esiintyvyyden tarkastelun lunastettujen lääkereseptien perus-
teella. Masennus ei väestötasolla ole merkittävästi yleistynyt 1990-luvun tasosta, mutta depres-
siolääkkeiden käyttö on kymmenkertaistunut. Muun muassa tästä syystä on tarpeen esitellä myös 
teoreettisempaa taustakeskustelua esimerkiksi psykomedikalisaatiosta vaikka tutkimus itsessään 
on hyvin perinteistä määrällistä sosiaalitutkimusta. Tutkimuksen aineisto koostuu Tilastokeskuksen 
Kotitalouksien varallisuus -tutkimuksen tuottamasta poikkileikkausaineistosta vuodelta 2004 sekä 
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Kansaneläkelaitoksen lääkekulukorvaustiedoista koostetusta pitkittäisaineistosta vuosilta 2000–
2012 (vuoden 2011 loppu). Tutkimusmenetelmänä on elinaikamallinnus Coxin regression sekä Kap-
lan-Meier -menetelmän eri sovellusten avulla. Aineiston kuvailussa käytetään lisäksi ristiintaulu-
kointeja merkitsevyystesteineen. Yksilön taloudellinen asema määriteltiin tutkimuksessa kotitalou-
den nettovarallisuuden perusteella. Nettovarallisuuden yhteyttä masennuslääkitykseen vakioitiin 
muilla taloudellisilla sekä sosiaalisilla ja perimä- sekä ympäristötekijöillä. Alimman varallisuuskym-
menyksen suhteellinen riski aloittaa masennuslääkitys oli tutkimusjaksolla noin 60 % vertailuryhmää 
(varallisuusdesiilit IV-VII) suurempi. Muiden nettovarallisuusryhmien riskisuhteet eivät olleet tilas-
tollisesti merkitseviä, mikä viittaa siihen, että masennuslääkkeillä hoidettavat mielenterveyden häi-
riöt ovat yleisempiä niillä, joilla on vähän tai ei ollenkaan varallisuutta. Velan yhteys vastemuuttu-
jaan oli epäselvä. Tutkimuksen tulokset masennuslääkityksen aloittamisen sosioekonomisten selit-
täjien osalta olivat pitkälti linjassa aiemman tutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa mallinnettiin myös 
masennuslääkityksen kestoa luokittelemalla lääkitys tavanomaista lyhyempään, ohjeenmukaiseen 
hoitojaksoon ja hoitojakson yli jatkuvaan käyttöön. Tämä osa analyysistä on vielä keskeneräinen, 
mutta valmistuu kevään sosiologipäiviin mennessä. 
 
Hyvinvointi politiikka-asiakirjoissa 
Arttu Saarinen, Turun yliopisto (aosaar@utu.fi) & Suvi Salmenniemi, Turun yliopisto (suvi.salmen-
niemi@utu.fi) 
 
Esityksessä käymme läpi miten hyvinvointia koskeva järkeily on muuttunut suomalaisissa virallisissa 
poliittisissa asiakirjoissa vuosina 1979–2014, ja miten tämä muutos on jäsentänyt uudelleen valtion 
ja kansalaisten välistä suhdetta sekä kansalaisuuteen sisältyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Esitys 
perustuu projektiin, joka jakautuu kahteen osaan. Jäljitämme projektissa poliittisen järkeilyn tyylejä, 
jotka määrittävät sen, mitä kulloisessakin historiallisessa ja yhteiskunnallisessa kontekstissa hallin-
nasta ja sen harjoittamisesta ajatellaan. Järkeilyn tyylit voidaan hahmottaa diskursiivisiksi kentiksi, 
joiden avulla vallankäyttöä, sen rajoja, objekteja ja muotoja käsitteellistetään ja perustellaan. En-
simmäisessä vaiheessa olemme analysoineet hallitusohjelmia diskurssianalyyttisesti. Ensimmäinen 
osiomme jäsentyy kahden argumentin varaan.  Ensinnäkin hyvinvointivaltiollisen ja uusliberalistisen 
järkeilyn artikulaatio, joka luonnollistuu 1990-luvulta eteenpäin, esittää hyvinvointivaltiolliset arvot 
seurauksena ja palkintona uusliberalistisesta politiikasta. Tämä diskurssi ilmenee muun muassa psy-
kologisena sanastona ja itsensä kehittämisen ja elämänhallinnan velvoitteena. Toiseksi esitämme, 
että uusliberaalin ja hyvinvointivaltiollisen järkeilyn artikulaatio tuottaa uudenlaisen ymmärryksen 
kansalaisuudesta. Hallitusohjelmat kutsuvat esiin kansalaissubjektin, joka on aktiivinen, vastuullinen 
ja taloudellisesti tuottava yksilö, jota valmentajavaltio mentoroi, kasvattaa ja kannustaa. Toisessa 
vaiheessa projektia analysoimme puolue- ja vaaliohjelmia. Koska aineistoa on runsaasti, puolue- ja 
vaaliohjelmia analysoidaan diskurssianalyysin ohella määrällisen sisällönerittelyn keinoin. Määrälli-
sessä analyysissa tutkimme esimerkiksi miten hyvinvoinnista kirjoitetaan, miten eriarvoisuutta vä-
hennetään tai miten dokumenteissa esiintyy ”terapeuttista puhetta”. Esityksessä kerromme erityi-
sesti ensimmäisen vaiheen valmiista tuloksista ja esittelemme toisen vaiheen suunnitelmia. 

 

6 HYVINVOINNIN MÄÄRITTELYT JA KÄYTÄNNÖT 

Koordinaattori: Minna Zechner, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (minna.zechner@seamk.fi) 
 
Hyvinvoinnin suunnittelua ja tuotantoa varten on olemassa laaja joukko erityyppisiä toimijoita: yli-
kansallisia toimijoita kuten Yhdistyneet Kansakunnat ja Euroopan Unioni, kansallisvaltioita, kuntia, 
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yrityksiä ja järjestöjä. Toimijat määrittelevät hyvinvointia eri lailla, joten myös tavat ja keinot tuot-
taa hyvinvointia vaihtelevat. Erilaisissa poliittisissa dokumenteissa, tutkimuskirjallisuudessa ja pal-
velujen tuottamisen tavoissa näyttäytyy loputon kirjo hyvinvoinnin ymmärtämisen tapoja ja ne 
heijastuvat hyvinvoinnin tuottamisen käytäntöihin. 
Tämän työryhmän esityksissä tarkastellaan hyvinvoinnin tuottamisen toimijoita, kuten sosiaalialan 
ammattilaisia, tutkijoita ja järjestötoimijoita. Lisäksi tarkastelun kohteena ovat erilaiset dokumen-
tit, joissa hyvinvointia määritellään, esimerkiksi politiikkadokumentit tai tutkimukset. Tavoitteena 
on etsiä hyvinvoinnin tuottamisen erilaisia hallinnan tapoja, tuottaa uusia näkökulmia nähdä hy-
vinvointiapparaatit ja osoittaa osallistumismahdollisuuksia moninaisille hyvinvoinnin toimijoille. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Sosiaalialan rooli sosiaalisen asuntokannan asukasvalintaprosesseissa 
Veera Viitanen, Turun yliopisto (veeevi@utu.fi) 
 
Asunnottomuuden yhteydessä puhutaan usein paljon sosiaalisista ongelmista, joita esiintyy asun-
nottomien keskuudessa muuta väestöä enemmän. Tutkimuskirjallisuuden mukaan vähintään yhtä 
tärkeitä asunnottomuutta selittäviä tekijöitä ovat rakenteelliset tekijät, ja niistä erityisesti sopivien 
ja kohtuuhintaisten asuntojen riittävyys ja saatavuus. Sosiaalinen asuntokanta on tärkeä keino asun-
tojen riittävyyden ja saatavuuden lisäämiseksi. Sosiaalisella asuntokannalla tarkoitetaan kohtuuhin-
taisia, julkisen vallan rahoittamia ja sääntelemiä asuntoja, joiden kohderyhmänä ovat henkilöt, joi-
den on vaikea järjestää asumistaan yksityisten asuntomarkkinoiden piirissä. Suomessa valtaosan so-
siaalisesta asuntokannasta muodostavat kuntien ja kaupunkien vuokra-asunnot. 
  
Esitykseni koostuu kahdesta osasta. Ensin teen katsauksen sosiaalisen asuntokannan nykytilaan ja 
asukasvalinnan kriteereihin Suomessa ja muualla Euroopassa. Vaikka sosiaalinen asuntokanta on 
syntynyt ilmiönä alun perin vastaamaan asunnottomien ja heikkolaatuisimmissa asunnoissa asuvien 
ihmisten tarpeisiin, näiden ryhmien menestymiselle kilpailussa sosiaalisista asunnoista 2000-luvulla 
on monia esteitä. Toiseksi esittelen työn alla olevan artikkelini tuloksia. Tarkastelen artikkelissa so-
siaalialan työntekijöiden roolia sosiaalisen asuntokannan asukasvalintaprosesseissa. Aineisto koos-
tuu nuorten asunnottomien kanssa työskentelevien työntekijöiden haastatteluista. Tutkimuksen 
metodologinen lähtökohta on sosiaalinen konstruktionismi, ja sen sisällä tarkemmin kriittinen dis-
kurssianalyysi. Analyysin tavoitteena on tehdä näkyväksi prosessia, jossa työntekijöiden abstrak-
teilla tavoilla jäsentää ja kuvata rooliaan asunnon saannin tukemisessa on konkreettisia seurauksia 
sosiaalisen asuntokannan allokaatioprosesseille. 
  
Alustavien tulosten mukaan sosiaalialan työntekijöiden tuki nuorten asunnon saamiselle voidaan 
jakaa neljään toiminnan muotoon: 1) neuvonta ja ohjaus asunnon hakemisessa, 2) tuki asunnon 
hakemiseen kuuluvista toimenpiteistä suoriutumisessa, 3) työntekijän suora yhteydenotto asunnon 
tarjoajaan ja 4) työntekijä sitoumus tukea nuoren itsenäistä asumista. Nämä tuen muodot asunnon 
saamisessa vaikuttavat sosiaalisen asuntokannan asukasvalintaan neljällä konkreettisella ja merkit-
tävällä tavalla, joista puhutaan sosiaali- ja asuntosektoreilla yllättävän vähän suhteessa vaikutusten 
merkittävyyteen. Sosiaalialan työ vaikuttaa 1) siihen, millaisten tietojen perusteella asunnon tar-
joaja tekee asukasvalinnan päätöksen, 2) nuoren esteellisyyteen sosiaalisen asuntokannan saami-
selle, 3) hakemuksen käsittelyn nopeuteen ja 4) rakenteellisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin asu-
kasvalinnan kriteereihin. Peräänkuulutan esityksessäni selkeytystä sekä sosiaalisen asuntokannan 
asukasvalinnan kriteereihin että sosiaalialan työn ja asukasvalinnan prosessien väliseen suhteeseen. 
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Näillä on tärkeä merkitys ajankohtaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä asunnottomuuden 
syistä että sen ratkaisemisen mahdollisuuksista. 
 
Kansalainen suomalaisen alkoholipolitiikan toimijana 
Hannele Palukka & Petra Auvinen & Tiina Tiilikka, Tampereen yliopisto 
 
Esittelemme toteuttamaamme analyysiä Alkoholipolitiikka -lehden vuosien 1970–1997 pääkirjoi-
tuksista, jotka käsittelevät suomalaista alkoholipolitiikka. Analyysin kohteena oli ensinnäkin, millai-
sia alkoholipoliittisia toimijoita pääkirjoituksissa tuotetaan (toimija-analyysi). Toiseksi analysoimme, 
missä yhteydessä toimijat esitetään (kontekstianalyysi) ja kolmanneksi, millaisia toimija-asemia toi-
mijoille rakennetaan (subjektipositioanalyysi). Analyysissä erittelimme lehden pääkirjoitusten tuot-
tamat alkoholipoliittiset toimijat: 1) kuntia, valtiota ja valtioliittoja edustavat poliittiset päättäjät; 2) 
Alko; 3) julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat; 4) kansalaiset; 5) tiedeyhteisö ja tutki-
mus. 
 
Analysoimalla lehtien pääkirjoitusten kansalaiselle tuottamaa toimijuutta tulkitsemme suomalaisen 
yhteiskunnan muutosta 1970-luvun alusta nykypäivään. Esityksen metateoreettisena, tutkimusstra-
tegisena viitekehyksenä toimii periodisointi, jossa on kyse yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvien 
jatkuvuuksien ja epäjatkuvuuksien tunnistamisesta ja käsitteellistämisestä. Periodisoinnin tarkoi-
tuksena on verrata keskeisten yhteiskunnallisten sääntelykäytäntöjen ilmenemistä eri historialli-
sissa yhteyksissä.  
 
Esitys liittyy tutkimushankkeeseemme ”Kolmas sektori, valtio ja politiikka: analyysi suomalaisen yh-
teiskunnan muutoksesta 1970-luvun alusta nykypäivään”. Hankkeessa analysoidaan suomalaisen 
yhteiskunnan muutosta kolmannen sektorin aseman ja toiminnan näkökulmasta sosiaali- ja terveys-
palveluiden tuottajana 1970-luvun alusta nykypäivään. Kolmannen sektorin merkitystä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottajana tutkitaan eri ajallisissa konteksteissa: hyvinvointivaltion rakentamisen 
aikakaudella, kilpailuvaltion aikakaudella ja globaalin kilpailuyhteiskunnan aikakaudella. Hankkeen 
teoreettinen viitekehys liittyy hallinnan analytiikkaan, ja siinä syntetisoidaan rakenne- ja toimi-
janäkö-kulmia yhdistämällä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä toteutettujen reformien tarkas-
telu kolmannen sektorin toimintakäytännöissä tapahtuvien reformien kotouttamisen analysoimi-
seen.  
 
Avainsanat: yhteiskunnallinen muutos, alkoholipolitiikka, periodisointi, pääkirjoitusanalyysi, toimi-
juus, kansalainen 
 
Digitaalista hyvinvointia maaseudulle? 
Minna Zechner, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (minna.zechner@seamk.fi) 
 
Maaseutu ja kaupunki on ajoittain asetettu vastakkain hyvinvointia käsittelevissä keskusteluissa. 
Sote-uudistukseen (pyrkimys luoda uudenlainen palvelurakenne julkiselle sosiaali- ja terveyden-
huollolle) liittyvissä keskusteluissa pienissä ja usein maaseutumaisissa kunnissa on pelätty, että so-
siaali- ja terveyspalvelut keskitetään suuriin kaupunkeihin, ja elämä maaseudulla hankaloituu. Tämä 
koskettaa etenkin vanhoja maaseudulla asuvia ihmisiä, joilla on paljon avun ja palvelun tarpeita, 
mutta heikot liikkumisen mahdollisuudet. Maaseudun ja kaupunkien väliset hyvinvoinnin erot ovat 
tiedossa ja huono-osaisuus näyttäisi olevan keskittymässä entistä voimakkaammin maan itä- ja poh-
joisosiin. 
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Yhtenä ratkaisuna kaukaisuuteen pakeneviin maaseudun palveluihin ja hyvinvoinnin alueellisiin 
eroihin on esitetty verkon kautta tarjottavia palveluita, joita kutsutaan monin eri nimin: e-terveys, 
digitaaliset sosiaalipalvelut, nettipalvelut, verkkososiaalipalvelut jne. Olen kiinnostunut siitä sosiaa-
lipoliittisesta keskustelusta, jossa maaseudun sosiaali- ja terveyspalveluita pohditaan teknologian, 
digitaalisen ja internetin sanastoin. Sosiaalipolitiikan digitaalisissa ja teknologisissa ratkaisuyrityk-
sissä sekoittuvat vahvasti eri toimijat, julkiset ja yksityiset sekä voittoa tavoittelevat ja voittoa ta-
voittelematon.  
 
Millaista hyvinvointia maaseudulle tarjotaan digitaalisen tekniikan avulla? Jos kuituverkko on rat-
kaisu, niin mikä on ongelma? Millaisia ongelmanasetteluja politiikkadokumenteista löytyy kun pu-
heen kohteena ovat hyvinvointi maaseudulla ja teknologiset ratkaisut? Kenen näkökulmasta sosi-
aali- ja terveyspalvelujen siirtäminen verkkoon on myönteistä? Kuka digitaalisista ratkaisuista pu-
huu? Millaisia eroja maaseudun ja kaupunkien välille teksteissä rakennetaan? Laajempana kysymyk-
senä voi pohtia sitä, millaista eriarvoisuutta digitaaliset palvelut saattavat hyvinvoinnin vajeisiin vas-
taamisessa tuottaa. 
 
Mahdollisuus arvokkaaseen elämään kestävän kehityksen tavoitteena 
Sauli Rouhinen, Ympäristöministeriö (sauli.rouhinen@gmail.com) 
 
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon otsikoi 4.12.2014 vuoden 2015 jälkeistä kestävän kehityksen agendaa 
pohjustavan ns. synteesiraporttinsa ”The Road to Dignity by 2030: ending poverty, transforming all 
lives and protecting the planet.” Raportti toimii pohjana hallitusten välisille neuvotteluille vuonna 
2015, tavoitteena päivitetty kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma syyskuussa 2015. 
Ihmisen arvokkuus on keskeinen käsite myös Manuel Castellsin ja Pekka Himasen vuonna 2013 jul-
kaisemassa tutkimusraportissa ”Kestävän kasvun malli. Globaali näkökulma.” Himasen lanseeraama 
periaate, dignity as development, asettaa kestävän kehityksen tavoitteeksi – ja siten myös tuleville 
sukupolville - oikeuden arvokkaaseen elämään. Tämä puolestaan tarkoittaa väistämättä silloin myös 
ekologisen kestävyyden arvoja. 
 
Esityksessäni pohdin, mihin suuntaan ”mahdollisuus elää arvokasta elämää täysivaltaisena kansalai-
sena” on viemässä kestävän kehityksen politiikkaprosessia.  
 
Suomen kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050” 
visiossa todetaan, että ”Vuonna 2050 Suomessa jokainen ihminen on arvokas yhteiskunnan jäsen.” 
Visiossa vahvistetaan myös näkemys kansalaistoimijuudesta, mitä täsmennetään sitoumuksen kah-
deksassa tavoiteklusterissa. World Social Science Report 2013; Changing Global Environments pohtii 
yhteiskuntatieteiden näkyvämpää roolia maailman menossa olevissa suurissa muutosprosesseissa. 
Eräänlaisessa ohjelmaehdotuksessa yhteiskuntatieteille esitetään neljä tehtävää: 1) Frame the 
change, 2) Enable change, 3) Build capacity for change ja 4) be the change. Vuosi 2015 on erittäin 
ratkaiseva kestävän kehityksen politiikan linjausten kannalta. Siksi olisi syytä ottaa aktiivisesti kantaa 
mahdollisiin uusiin linjauksiin.  
 
15.1.2015 ilmestyi Science-lehdessä Planetary Boundaries 2.0 – vuonna 2009 ilmestyneen, luonnon 
järjestelmien asettamia rajoja kartoittaneen synteesin päivitys. Uudessa tarkastelussa asetetaan il-
masto ja luonnon monimuotoisuus luonnon asettamien rajojen perusjärjestelmiksi, jotka kanavoi-
vat muut huolestuttavat kehityskulut (typen ja fosforin ylikäyttö, aerosolikuormitus, maankäyttö, 
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puhtaan veden käyttö). Kuten Oxfam (Kate Raworth) osoitti, on kestävän kehityksen tulevan ohjel-
man ratkaistava, kuinka taloudenpitomme pysyy planetaaristen rajojen puitteissa, ja toisaalta tur-
vaa ihmisten yhteiskunnalliset oikeudet.  
 
Paikalliset hyvinvointijärjestelmät suomalaisella maaseudulla 
Mari Kattilakoski, Itä-Suomen yliopisto (mari.kattilakoski@uef.fi) 
 
Hyvinvointipalvelujen järjestämiseen liittyviin haasteisiin on Suomessa viimeisten vuosien aikana et-
sitty ratkaisua hallinnon keskittämisellä, palvelujen integraatiolla sekä palvelutuotannon avaami-
sella kilpailulle. Samanaikaisesti erityisesti maaseutualueilla on viriämässä vaihtoehtoisia ja uudista-
mistyötä täydentäviä toimintamalleja, joissa hyvinvointitarpeita sekä keinoja niihin vastaamiseksi 
on lähdetty miettimään paikallisista lähtökohdista sektori- ja toimijarajat ylittävän yhteistyön 
kautta. Paikallistason joustavista hyvinvointijärjestelmistä, joissa korostuu kansalaisten osallisuus, 
virallisten ja epävirallisten toimijoiden yhdistelmät ja niiden tuottamat paikalliset hyvinvointiresurs-
sit, on eurooppalaisessa tutkimuksessa käytetty käsitettä Local Welfare Systems (LWS) (esim. And-
reotti, Mingione & Polizzi 2012).  
 
Avaan esityksessäni LWS -käsitettä ja kytken sen erityisesti suomalaiseen maaseutukontekstiin. 
Aiemmin käsitettä on käytetty lähinnä hyvinvointipolitiikan paikallista toteutusta kaupunkiympäris-
tössä tarkastelevissa tutkimuksissa. Kuvaan tapaustutkimuksen kautta paikallisen hyvinvointijärjes-
telmän muodostumista, rakennetta ja toimintaa itäsuomalaisella maaseudulla osana kansallisen hy-
vinvointijärjestelmän muodostamaa viitekehystä. Avaan esitykselläni keskustelua siitä, voisivatko 
paikkaperustaiseen kehittämiseen rakentuvat paikalliset hyvinvointijärjestelmät tarjota uudenlai-
sen näkökulman hyvinvointikulttuurille erityisesti maaseutualueilla, joissa hyvinvointipalvelujen jär-
jestämiselle on monia haasteita. 
 
Kun paikalliset toimijat lähtevät yhdessä miettimään ratkaisuja hyvinvoinnin ongelmiin, syntyy mut-
katonta kokonaisvaltaisuutta ja sektorirajat ylittäviä ratkaisuja.  Hyvinvoinnin paikallisen järjestäy-
tymisen etuina nähdään ihmisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistuminen, palvelujen pa-
rempi kohdentuminen sekä toimijoiden keskinäisen yhteistyön myötä lisääntyvät resurssit. Ennalta-
ehkäisevät ja yhteisölliset toimintamallit johtavat parhaimmillaan kustannustehokkuuteen ja vaikut-
tavuuteen, joilla on myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia.   
 
Paikallisten palvelujen poliittinen talous – marxilainen näkökulma? 
Ari Nieminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu (ari.nieminen@diak.fi) 
 
Hyvinvointivaltiollinen näkökulma julkisten palvelujen ja sosiaalipolitiikan kehitykseen on perustu-
nut ainakin osittain Marxin ja häneltä vaikutteita saaneiden tutkijoiden ajatteluun, missä sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehitys on kytketty kapitalismin, luokka- ja hegemoniasuhteiden historialliseen 
dynamiikkaan (ks. esim. Pekka Kososen tutkimukset). Nykyisin tämä näkökulma on vähemmän esillä. 
Voidaan kuitenkin kysyä, eikö nykyistä kansallista, eurooppalaista ja globaalia sosiaalipoliittista ke-
hitystä voitaisi ymmärtää ja analysoida hyvin juuri poliittisen taloustieteen perspektiivistä, näyttä-
väthän monet sosiaalipoliittiset muutokset olevan läheisesti kytköksissä talouden ja tuotannon ke-
hitykseen. 
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Tässä esityksessä pyrin luomaan viitekehyksen paikallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkastele-
miseksi marxilaisen (Marx & häneltä paljon vaikutteita saaneet tutkijat) poliittisen talouden näkö-
kulmasta. Teema on tärkeä, koska sosiaalipalvelut järjestetään ja tuotetaan paikallisesti ja paikalliset 
erot palveluissa ovat suuria. Myös nykyiset SOTE- ja kuntarakenteen muutokset lisäävät aiheen pai-
navuutta. Esityksessä tarkastellaan voiton, intressin ja hegemonian käsitteitä, analysoidaan eri toi-
mijoita ja näiden muodollista ja todellista luonnetta (julkisen sektorin organisaatiot, yritykset, jär-
jestöt, vapaaehtoisjärjestöt) sekä polittis-taloudellisen hallinnan eri tasoja. Esityksen lopussa pohdin 
lyhyesti sitä, mikä Marxin ajattelussa on vanhentunutta ja mikä yhä toimivaa. 
 
Etnografinen tutkimus Mielenterveysyhdistys Helmin palveluohjauksen toiminnasta asiakkaan it-
sensä kokemana 
Olli Stålström, Mielenterveysyhdistys Helmi ry (ostalstrom@gmail.com) 
 
Olen ollut Mielenterveysyhdistys Helmin puheenjohtaja vuosina 2011–2013 ja sen lehden säännöl-
linen avustaja aina 2000-luvun alusta. Olen myös ollut Kallion seurakuntaneuvoston jäsen vuosina 
2011–2014, jossa olen kohdannut sekä reilua hyväksyntää, että karkeaa ja loukkaavaa leimaamista.  
Olen Kallion seurakunnan diakonialle kiitollinen siitä, että olen saanut katon pääni päälle ja Helmin 
palveluohjaajalle siitä, että olen pysynyt toimintakunnossa kaikkien päälle kaatuvien ongelmien kes-
kellä. 
 
Esityksessäni kuvaan yksityiskohtaisesti miten Helmin palveluohjaaja kulkee vieressä ja kannustaa, 
mutta ei tee mitään asiakkaan puolesta. Tavoitteena on saada masennuksen alla rämpivä ihminen 
itse toimimaan oman terveytensä ja mielenterveytensä korjaamiseksi. Minun kohdallani tämä tar-
koittaa konkreettisesti liikuntaa ja fysioterapiaa, sekä käyntejä terveysasemalla tutkimuksissa.  
 
Palveluohjaaja on viime aikoina käynyt luonani noin kerran viikossa. Olemme sopineet kotitehtä-
vistä, jotka olen suorittanut huolellisesti. Yksi ongelmistani on juuri se, että olen kiltteydestä kipeä 
suorittajapersoona, joka on kantanut huolta koko maailmasta mutta laiminlyönyt itsensä. Taustalla 
on nuoruudessa minuun pakotettu minäkuva, jonka mukaan olisin ”luonnon onneton painovirhe”. 
 
Kuvaan erilaisia keinoja, joilla palveluohjaaja innostaa ja kannustaa minua pitämään huolta ter-
veydestäni ja auttaa selviämään stigmatisaation ja ennakkoluulojen ja stereotypioiden rämeikössä. 
Tässä on ollut suureksi avuksi palveluohjaajan reipas ja moralisoimaton lähestyminen ja hyväksyvä 
kuunteleminen.  
 
Olen saanut tutkijakoulutuksen Helsingin ja Kuopion yliopistojen sosiaalitieteiden laitoksilla, josta 
valmistuin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi vuonna 1997 erilaisia stigmatisoituja vähemmistöjä kos-
kevista tutkimusohjelmista professori Martti Grönforsin tutkijaryhmässä (esim. romanit, hiv-positii-
viset ja homot).  
 
Esitystäni voi siksi pitää osallistavaan havainnointiin perustuvana tutkimusraporttina siitä, miten 
joku voi selviytyä järjissään ja hengissä elämänikäisestä uskonnollisen fundamentalismin hyökkäys-
ten kohteena olemisesta. Oman (hyvin etäisen) juutalaistaustani johdosta olen usein verrannut 
omaa tilannettani niihin coping-mekanismeihin, joilla jotkut säilyivät henkisesti terveinä keskitys-
leirioloissa (Frankl 1982, Steinbacher 2004, Borowski 2005).  
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Vertaan omia kokemuksiani myös etnografiseen tutkimukseen, jonka Itä-Suomen yliopistossa vuo-
den 2004 lopulla väitellyt Mikko Häkkinen (2014) on tehnyt siitä, miten palestiinalaisten alistumi-
nen ihmisoikeusloukkauksille vaikuttaa siellä asuvien mielenterveyteen ja millaisia psykososiaali-
sen selviytymisen (coping) keinoja hän havaitsi pommitusten ja kärsimysten keskellä.  
 
Olen saanut luvan Helmin palveluohjaajalta kertoa tapaamisistamme nimillä varsinaisessa esityk-
sessäni. 

 
7 IMMIGRANT INTEGRATION TRAJECTORIES, COMMUNITY FORMATION AND SOCIAL THEORY 

Coordinators: Östen Wahlbeck (contact person), Swedish School of Social Science, University of 
Helsinki (osten.wahlbeck@helsinki.fi) & Peter Kivisto (commentator), Augustana College, USA (pe-

terkivisto@augustana.edu) 
 
In both classical and contemporary sociology we find various theories that aim to describe processes 
of immigrant inclusion and the formation of immigrant communities. The classical assimilation the-
ories have been enriched, or replaced, by theories of pluralism, e.g. multiculturalism, as well as dis-
cussions about transnational communities and diasporas. The connections between processes of 
social integration and immigrant transnationalism have recently been widely debated in the social 
sciences.  Thus, in the literature we find various new theoretical concepts that aim to describe im-
migrant integration trajectories. This workshop will discuss sociological concepts that have informed 
theories of immigrant integration trajectories and community formation processes. It welcomes 
presentations that relate directly to theoretical debates as well as theoretically informed empirical 
studies of the formation of immigrant/diaspora communities. The workshop aims to bridge new and 
old sociological theorisation in the field. Of particular interest is to apply concepts developed in 
international contexts to the specific Finnish case.  The workshop welcomes presentations by both 
junior and senior sociologists in the field. The workshop will be held in English. 
 
ABSTRACTS: 
 
Diasporic circulation between Finland and Kurdistan – second generation political transnational-
ism in Kurdish diaspora organisations in Finland 
Mari Toivanen, University of Turku (marito@utu.fi) 
 
Studies have shown that diaspora organisations play a significant role in terms of relief, (post-con-
flict) reconstruction and development in the sending countries. However, what is still largely missing 
in studies that concentrate on diaspora communities’ political transnational ties from the perspec-
tive of development is a focus on the second generation’s participation in the sending states’ insti-
tutional and political spheres through various forms of (online) political activism “at distance”. 
This post-doctoral study explores transnational political activities of members active in Kurdish di-
aspora organisations in Finland. More specifically, it examines how the members belonging to the 
second generation take part in (post-conflict) reconstruction, development and relief efforts with 
the aim to contribute to the peace-building processes and to enhance local forms of democratic 
governance in the de facto autonomous regions of Iraqi Kurdistan and Rojava (Syrian Kurdistan). 
How do second generation Kurds engage in different forms of (online) diasporic circulation and what 
meaning do such activities carry for them? The theoretically pertinent question is, to what extent 
do transnationally-orientated activities offer means for more local societal and civic participation in 
Finland? 
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The study sets out to shed light to different forms of “diasporic circulation”, referring both to the 
institutional and non-institutional means through which individuals participate in the political space 
of the sending states “at distance”. Such forms of participation may include temporal migration and 
short-term visits, economic and “political” remittances (such as long-distance voting), lobbying, 
providing logistical support in times of political disturbance, online political activism such as blogging 
and campaigns to raise awareness, and other forms of political participation that do not include 
permanent return to the sending state. 
 
The data consists of qualitative interviews with second generation members active in diaspora or-
ganisations and online material collected from diaspora organisations’ official websites and social 
networking sites. The study offers both empirical and theoretical insights to understanding second 
generation political transnationalism in the contexts of post-migration Finland and (post-conflict) 
reconstruction of Kurdistan. 
 
Immigrant integration via Swedish 
Magdalena Kosova (magdalena.kosova@gmail.com) 
 
The main topic of my research is the process of integration into a society utilizing the established 
ethnolinguistic minority in order to mitigate negative consequences of power relations between the 
majority and both minorities, and to lower the threshold for an integration which is successful both 
in the immigrant’s personal experience as well as de jure. More specifically, the focus of my research 
is the role of the Finnish-Swedish third sector/civil organizations in the process of integrating immi-
grants into Finland who use Swedish (as opposed to Finnish or English) as their contact language. 
 
As already described by Prof Helander et al. in his report, using the Swedish speaking minority and 
their official and unofficial networks presents and interesting alternative to those desiring to be 
integrated into the Finnish society and eventually possibly acquire Finnish citizenship. With an ex-
ception of municipalities around Ostrobothnia, immigrants all over Finland are typically offered an 
integration plan based on mastering Finnish language and realities. It is not just the Germanic lan-
guage which immigrants experience as easier to master within a short time, but also the cultural 
experience common to all minorities which make integration via Swedish an increasingly attractive 
and relevant alternative to the state-subsidized integration schemes with a strong emphasis on Finn-
ish – particularly to immigrants in Uusimaa. 
 
Due to the lack of information and resources on integration via Swedish available from local author-
ities, the role of the civil society institutions (finlandssvensk.info, IFISK, Magma, etc.) is of crucial 
importance as the meeting points of both minority groups. Through a combination of qualitative 
and quantitative methods I aim to assess the efficacy of the schemes with improving integration as 
their primary goal as well as organizations' potential as a social space of encounters and culture 
carrier. 
 
The assimilation of the Finnish immigrants in Sweden  
Mats Wickström, Åbo Akademi University (mwickstr@abo.fi) 
 
Labour immigration from Finland to Sweden began in earnest in the 1950s. It peaked in 1970 with 
more than 40,000 Finnish citizens immigrating to Sweden that year. In 1970, in excess of 200,000 
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Finnish citizens and more than 50,000 Finnish-born Swedish citizens resided in Sweden. At the be-
ginning of the 1970s, the Finnish immigrant group was larger than all the other immigrant groups 
combined and the immigrant question in Sweden was tantamount to the Finnish immigrant ques-
tion. The introduction of multicultural policies in Sweden in the mid-1970s was partly a response to 
Finnish concerns over assimilation. Swedish (social-democratic) concerns over politically divisive 
ethnic cleavages in the working class limited the scope of the multicultural reforms, drawing the line 
at important group-reproducing institutions such as minority schools. Because the conditions fa-
vouring the assimilation of the Finnish immigrant group in Sweden were numerous and strong, Swe-
dish multiculturalism barely stemmed the tide of assimilation. Following Van Den Berghe (1981), 
the group most likely to assimilate has i) immigrated; ii) is similar in phenotype to the dominant 
majority group iii) is similar in culture to the majority; vi) small in proportion to the total population; 
v) of low status; vi) territorially dispersed. The Finnish immigrants in Sweden fit this profile to a tee. 
Since Finnish became an official minority language in Sweden in 2000 there has been hopes of a 
revitalisation as evidenced by young people of Finnish descent taking pride in their roots. Consider-
ing the fact that most third-generation Finns don’t speak Finnish and that the organised manifesta-
tions of youthful Finnishness have not resulted in any lasting mobilisation of ‘third-generation’ Finns 
as Finns, it seems more appropriate to talk of an emergence of a symbolic Finnish ethnicity, marking 
the end-phase of Finnish assimilation (Gans 1979). 
 
‘Home’ is where you can dream: The case of Somali entrepreneurs in Finland and in the U.S. 
Yasemin Kontkanen, University of Eastern Finland (yasemin.kontkanen@uef.fi) 
 
The examination of the entrepreneurship has been initially centralized around the discussions of 
self-help and lack of employment concerning immigrant entrepreneurs. Recent literature, on the 
other hand, proved that receiving a ‘status’ as an entrepreneur facilitates social integration through 
respect, trust, recognition and positive self-understanding that it provides (Kupferberg,2003; 
Wahlbeck, 2008; Sabour, 2011). This paper follows this recent discussion and reads entrepreneur 
status as a ‘position’ with an additional emphasis on the fact that entrepreneurs are also ‘creators’ 
and ‘owners’ (Karatas-Ozkan & Chell, 2010). 
 
In the case of immigrant entrepreneurs, this paper suggests that ‘creation’ and ‘owning’ are not 
relevant only to wealth, but are also relevant to a life embracing future prospects. Wealth creation 
or owning business in a material form brings dreams and determinant future plans in its train. With 
such a possibility entrepreneurship as a ‘position’ is also efficient in creating sense of belonging and 
it facilitates transformation of host country into ‘home’ in the case of immigrants. This paper pre-
sents the initial data of my doctoral research and it draws attention to Somali entrepreneurs in Fin-
land and in the U.S. by proceeding as a multidisciplinary case study where sociology, social psychol-
ogy and business studies are combined. 
 
Keywords: immigrant, entrepreneurship, creation, sense of belonging 
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The transnational turn in Sociology of Migration: The transferability and mobilisability of social 
capital 
Östen Wahlbeck, Swedish School of Social Science, University of Helsinki (osten.wahlbeck@hel-
sinki.fi) 
 
The paper discusses the impact of the transnational perspective on specific sociological research 
questions in the field of migration studies. Sociological research questions are often framed within 
specific societies in the industrialised world, usually empirically studied in specific nation-states and 
local social contexts. The paper acknowledges that the transnational perspective has been widely 
discussed among sociologists in recent years, and there are significant theoretical advances and 
empirical studies made by sociologists. Still, the traditional sociological focus on specific countries, 
localities and a deeply rooted “methodological nationalism” has been a challenge to overcome in 
Sociology in general. I argue that the transnational perspective in migration research makes it pos-
sible to more clearly see the interplay between local and transnational social contexts. 
 
To illustrate my argument the paper will briefly outline some results from my own studies of immi-
grants from Turkey in Finland. My studies indicate that immigrants are able to establish ethnic econ-
omies also in countries with relatively small and geographically dispersed immigrant populations. I 
have argued that the dynamics of transnational social capital can explain how Turkish immigrants in 
Finland become self-employed and why they have established themselves within a particular eco-
nomic sector. The study indicates that immigrant entrepreneurs can mobilise transnational social 
capital for the establishment of businesses, but only under circumstances where transnational re-
sources can be utilised as a local resource. To understand the dynamics of immigrant self-employ-
ment requires an analysis of a simultaneously transnational and local social context. In this context, 
it is useful to analytically distinguish between the transnational transferability and the local mobi-
lisability of social capital. Thus, a transnational perspective can enrich a traditional sociological study 
of integration into a local economy and labour market. 

 

8 INSTITUUTIOIDEN MAHDOLLISET LAPSUUDET 

Koordinaattorit: Anna Siippainen, Jyväskylän yliopisto (anna.siippainen@jyu.fi) & Maarit Alasuu-
tari, Jyväskylän yliopisto (maarit.alasuutari@jyu.fi) 
 
Varhaiskasvatuksesta ja lapsuudesta käydään parhaillaan vilkasta keskustelua. Sitä ovat kirvoitta-
neet muun muassa päivähoitolaki, esiopetuksen tulevaisuus, heikenneet Pisa-tulokset sekä subjek-
tiivinen päivähoito-oikeus. Keskusteluissa käydään neuvotteluita siitä, missä paikoissa lapset lap-
suuttaan viettävät ja mitkä ovat esimerkiksi lasten mahdollisuudet osallistua varhaiskasvatukseen. 
Sosiologisessa kirjallisuudessa on todettu, että totaaliset instituutiot ovat kriisissä. Vilkkaasta julki-
sesta keskustelusta voi päätellä, että myös keskeiset lapsuuden instituutiot - koti, päiväkoti ja koulu 
- ovat muutoksen kourissa. Hallinta hajaantuu ja instituutioiden rajat tulevat huokoisemmiksi. 
 
Lapsuudentutkimuksen näkökulmasta on kohdistettu kritiikkiä siihen, että lapset nähdään tulevina 
aikuisina ja investointeina tulevaisuuteen. Lapset elävät elämäänsä kuitenkin myös tässä ja nyt ko. 
instituutioissa, joissa heillä ovat omat toiminnan mahdollisuutensa ja rajansa. Millaisia mahdolli-
suuksia nämä instituutiot tarjoavat lapsille? Mitä ovat niiden mahdolliset lapsuudet? Työryhmään 
kutsutaan papereita, joissa lapsuutta ja lapsuuden instituutioita käsitellään sosiologisen teorian-
muodostuksen kautta.  
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ABSTRAKTIT: 
 
Rutiinit ja ruumiillisuuden biopedagogiikka – lasten ruumiillisuuden tuottaminen päiväkotiarjessa 
Anu Kuukka, Jyväskylän yliopisto (anu.kuukka@jyu.fi) 
 
Monet päiväkodin ajan ja tilan jatkumoon sijoittuvista toiminnoista sisältävät rutiineja, jotka koh-
distuvat suoraan tai välillisesti lasten ruumiiseen. Päiväkodin arjessa näitä rutiineja kutsutaan pe-
rustoimiksi. Päivittäin toistuvia rutiineja ovat pukemiset ja riisumiset, ruokailut, päivälepo sekä wc- 
ja hygieniarutiinit. Nämä rutiinit perustuvat osaltaan ruumiin fysiologisiksi määriteltyihin tarpeisiin 
ja ruumiilliseen olemassaoloon. Ne ovat samanaikaisesti sekä yksilöllisiä että kollektiivisia, luonnol-
lisia että sosiaalisten normien ja sääntöjen ohjaamia. Rutiineissa on kyse myös ruumiillisuuden hal-
linnasta ja itsehallinnasta. Tässä esityksessä tarkastelen lasten ruumiillisuutta päiväkodin rutiineissa. 
 
Esitykseni pohjautuu valmisteilla olevaan väitöstutkimukseeni, jossa tutkimustehtävänäni on kuvata 
ja käsitteellistää lasten ruumiillisuuden tuottamista päiväkotiympäristössä. Tutkimuksen empiirinen 
aineisto on koottu etnografisia menetelmiä käyttäen yhden päiväkodin 5–6-vuotiaiden lasten ryh-
mästä. Aineisto koostuu havainnoinneista, lasten yksilö- ja parihaastatteluista, lasten piirroksista, 
valokuvista ja tutkimuspäiväkirjasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sijoittuu varhaiskasvatus-
tieteen, monitieteisen lapsuudentutkimuksen ja ruumiillisuuden yhteiskuntatieteellisen tutkimuk-
sen risteysalueelle. Tutkimus kiinnittyy sosiaalisen konstruktionismin tieteenperinteeseen. Tutki-
muksessani pyrin havainnollistamaan ruumiillisuutta lasten paikalta käsin ja tekemään näkyväksi 
ruumiin ja ruumiillisuuden moninaisuuden ja keskeisyyden lasten päiväkotiarjessa.  
 
Esityksessäni tarkastelen päiväkodin rutiineja lasten ruumiillisuuteen suuntautuvan hallinnan näkö-
kulmasta. Tuon esille rutiineissa toteutuvaa ruumiin pedagogiikkaa (esim. Evans & Rich 2011) ja bio-
pedagogiikkaa (esim. Wright 2009). Biopedagogiikan termi juontuu Michel Foucault’n (1980) bioval-
lan käsitteestä, yksilön ja väestön hallinnasta ja sääntelystä ruumiiseen nivoutuvien käytäntöjen 
kautta. Yhtäältä biopedagogiikka asettaa yksilöt jatkuvan valvonnan alle, toisaalta se painostaa yk-
silöä jatkuvaan itsensä tarkkailuun esimerkiksi lisäämällä tietoa ja tietoisuutta erilaista riskeistä. Sen 
lisäksi, että lasten ruumiillisuus asettui rutiineissa hallinnan kohteeksi, hallittu ruumis mahdollisti 
lapselle etuja ja palkkioita.  
 
Asiasanat: päiväkoti, ruumiillisuus, lapsuudentutkimus, biopedagogiikka 
 
Opetus, hoiva ja hallinta: suomalaisten ja norjalaisten alakoulun opettajien ongelmakuvausten 
temaattista analyysia 
Markus Kaakinen, Tampereen yliopisto (markus.kaakinen@uta.fi) 
 
Koulu on yksi lapsuuden keskeisistä kasvuympäristöistä. Näin ollen on tärkeää, että koulu kykenee 
myös kohtaamaan ja tunnistamaan lasten erilaisia ongelmia. Ongelmat koulussa nähdään kuitenkin 
usein oppilaiden tai heidän toimintansa ominaisuuksina, jolloin niiden kontekstuaalinen luonne jää 
helposti huomiotta. Esityksessäni analysoin suomalaisten ja norjalaisten alakoulun opettajien on-
gelmakuvausten teemoja ja sitä, millaista lapsuutta niissä tuotetaan. Oletan, että ongelmien kautta 
tulevat näkyväksi koulun institutionaaliset lapsuutta koskevat odotukset. Tarkastelussani hyödyn-
nän kahdesta tamperelaisesta ja trondheimilaisesta koulusta vuonna 2009 kerättyä kyselyaineistoa 
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(Suomesta mukana 15 opettajaa ja 265 oppilasta sekä Norjasta 10 opettajaa ja 237 oppilasta). Ana-
lyysini perustuu aineiston avovastauksiin, joissa opettajat kuvaavat luokallaan olevien oppilaiden 
ongelmia. Opettajien ongelmakuvaukset jäsentyivät kolmen teeman ympärille. Teemat olivat ope-
tus, hoiva ja hallinta. Opetuksen teema käsitteli lasten oppimista ja opiskelua ja se sisälsi seuraavat 
kategoriat: oppiminen, koulutyö, koulua koskeva asenne, koulun ja kodin yhteistyö sekä koulu oppi-
misen kontekstina. Hoivan teema puolestaan käsitteli lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvin-
vointia. Se kattoi psykofyysisen tilan, toiminnallisten valmiuksien, itseä vahingoittavan toiminnan, 
vuorovaikutustaitojen, vertaissuhteiden ja kotiolojen kategoriat. Hallinnan teema taas käsitteli op-
pilaan ja koulun sosiaalisten sääntöjen välisiä ongelmia. Se sisälsi levottomuuden, itsekontrollin, toi-
siin kohdistuvan asenteen ja ongelmakäytöksen kategoriat. Teemat eivät ole toisiaan poissulkevia 
näkökulmia ja ne kietoutuvat yhteen myös opettajien ongelmakuvauksissa. Teemat kuitenkin ker-
tovat lapsuudesta, opettajuudesta ja niiden välisestä suhteesta koulun institutionaalisessa konteks-
tissa.  
 
Vuorohoidon tilalliset käytännöt ja sukupolvisuhteet 
Anna Siippainen, Jyväskylän yliopisto (anna.siippainen@jyu.fi) 
 
Päiväkodin tila-aikajärjestelyiden taustalla on käsityksemme hyvästä lapsuudesta ja lasten ja aikuis-
ten välisistä suhteista. Muun muassa varhaiskasvatuksen asiakirjoissa päiväkodin tilajärjestelyissä 
korostuu ympäristön rakentaminen lapsille sopivaksi ja turvalliseksi oppimisen paikaksi. Esitykses-
säni tarkastelen lasten ja aikuisten välistä läheisyyttä ja/tai etäisyyttä tilallisuuden näkökulmasta. 
Pohdin, miten päiväkodin eri toiminnat on sijoiteltu tilassa. Mitkä ovat ne toiminnat, joihin aikuiset 
osallistuvat lasten kanssa ja mitkä taas ovat toimintoja ja tiloja, joissa lapset ovat keskenään? 
Teoreettisesti tutkimukseni nojaa Michel Foucault’n ajatuksiin perustuvaan hallinnan analytiikkaan 
ja yhteiskuntatieteelliseen lapsuudentutkimukseen. Aineisto on kerätty vuorohoitoa tarjoavassa 
päiväkodissa, yhdessä 3-5-vuotiaiden lasten ryhmässä havainnoimalla ja haastattelemalla lapsia ja 
aikuisia. 
 
Analyysin pohjalta luokittelin päiväkodin tilat suljettuihin, avoimiin ja erityisiin tiloihin sen mukaan, 
kuinka vapaasti ne ovat lasten käytettävissä. Tämän lisäksi luokittelin päiväkodin toiminnat siirty-
miin, ohjattuun toimintaan ja vapaaseen leikkiin sen mukaan, minkälaisiksi lasten ja aikuisten suh-
teet niissä muodostuvat. Tässä esityksessä otan tarkastelu kohteeksi vapaan leikin ajan. Yksi keskei-
nen päiväkodin leikkiaikaa ohjaava käytäntö lasten ja aikuisten välisen läheisyyden ja etäisyyden 
näkökulmasta oli toiminnan sisältö: mitä ”akateemisemmasta” toiminnasta on kysymys, sitä lähem-
pänä aikuista ja ryhmätilojen keskusta – ruokahuonetta - toiminta tapahtui. Puolestaan fyysisesti 
aktiiviset toiminnot sijoittuivat päiväkodin reuna-alueiden suljettuihin tiloihin ja niissä lapset leikki-
vät usein keskenään. Näin ollen myös vapaan leikin aika on tärkeä oppimisen kannalta. 
 
Esitys pohjaa meneillään olevaan väitöskirjatutkimukseeni ”Sukupolvisuhteet, hallinta ja subjektifi-
kaatio vuoropäivähoidossa”. 
 
Lasten erillisyys – sallittua päiväkodissa?  
Paula Eerola-Pennanen, Jyväskylän yliopisto (paula.eerola-pennanen@jyu.fi) 
 
Simmelin (1986) mukaan ihmisen on toistuvasti tehtävä valinta sosiaaliseen ryhmään sulautumisen 
ja siten tasoittavaan yhtenäistymiseen suostumisen ja yksilöllisen itsensä esille nostamisen ja siten 
ryhmästä erottautumisen välillä. Baumanin (1996) tiivistyksen mukaan nykyihmiselle ”olla on yhtä 
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kuin olla näkyvillä, minut nähdään, siis olen olemassa”. Päiväkodissa vallitseva käsitys lapsesta on 
ns. kompetentti lapsi, joka on aktiivinen sosiaalinen toimija, osaava tietävä ja joka osaa ilmaista mie-
lipiteensä ja neuvotella tasa-arvoisesti aikuisen kanssa. 
 
Väitöskirjatutkimuksessani lasten minuuden muodostuksesta päiväkodissa löytyi neljää tapaa, joilla 
lapset muodostavat minuuttaan: kiinnittyminen, myötäileminen, itsensä esille tuominen ja erilli-
syys. Näistä kiinnittyminen ja myötäileminen eri muodoissaan ovat tulleet esille aiemmissa päiväko-
tietnografioissa (esim. Strandell 1995, Lehtinen 2000). Itsensä esille tuominen on Simmelin ja Bau-
manin analyysin mukainen käsitys modernin ajan ihmisestä. Sen sijaan erillisyys ei juuri tullut esille 
teoreettisessa keskustelussa eikä lapsuudentutkimuksessa. Suhteessa toisiin lapsiin erillisyys ilme-
nee tietoisena vetäytymisenä vertaisryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä. Suhteessa aikuisiin 
erillisyys ilmenee kätkeytymisenä, jossa lapset pyrkivät olemaan aikuiselle näkymättömiä. 
 
Erillisyys ei sovi kompetentin lapsen määrittelyyn eikä myöskään Simmelin ja Baumanin ajatuksiin 
siitä, että modernin ajan ihmiselle keskeistä on olla esillä ja näkyvillä. Myös päiväkodin aikuisilla 
näyttää olevan ambivalentti suhtautuminen lasten erillisyyteen. Tässä esityksessä tuon esille sitä, 
miten lasten erillisyys ilmenee suhteessa aikuisiin ja toisiin lapsiin. Lisäksi pohdin, miksi erillisyys ei 
sovi vallitsevaan lapsikäsitykseen eikä päiväkoti-instituutioon. Erillisyydessä on kyse kääntymisestä 
omaan itseen ja syventymisestä omaan mielenkiinnon kohteeseen, omistautumisesta omalle mi-
nuudelle. Pohdin, mikä erillisyydessä muodostaa uhkan päiväkodin sosiaaliselle järjestykselle. 
 
Avainsanat: yhteiskuntatieteellinen lapsuudentutkimus, päiväkotietnografia, kompetentti lapsi, mi-
nuuden muodostus, erillisyys. 
 
Vanhemmat varhaiskasvatuksen markkinoilla 
Päivi Pihlaja, Turun yliopisto (paivi.pihlaja@utu.fi) & Anu Warinowski, Turun yliopisto (anu.wa-
rinowski@utu.fi) 
 
Päivähoito on erittäin merkittävä palvelu perheille ja lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kon-
teksti Suomessa, sillä joka toinen 0-6-vuotias lapsi oli kunnallisessa päivähoidossa vuonna 2007 (So-
siaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008). Vuonna 2013 päivähoidossa oli 0-6 vuoti-
aista 63 %. Päivähoidossa olleiden eri-ikäisten lasten määrissä on isoja eroja, yksivuotiaista 29 pro-
senttia, kaksivuotiaista jo 52 prosentti ja viisivuotiaista 58 %. (THL 2014) Päivähoitoon on lapsella ja 
perheellä tällä hetkellä julkisuudessa ja poliittisessa päätöksenteossa kiistelty subjektiivinen oikeus. 
Subjektiivinen oikeus on kansainvälisesti merkityksellinen osoitus yhteiskunnan tahtotilasta.  
 
Palveluun liittyvän tutkimuksen tekee ajankohtaiseksi yhteiskunnallinen tilanne, heikentyvä talous 
ja entisestään koventuva kilpailu työmarkkinoilla sekä taloudellisen tehokkuuden vaatimukset myös 
päivähoidossa. Tämän lisäksi palvelujärjestelmässä tapahtuneet muutokset, yksityisen päivähoidon 
lisääntyminen, tekevät tutkimuksesta erittäin mielenkiintoisen. Rinteen (2003, 154) mukaan Suo-
messa on 2000-luvun alussa siirrytty kohti hyvinvointipalvelujen markkinamallia, johon myös päivä-
hoitopalvelut kuuluvat. Tässä mallissa kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen markkinoilla määrittelee 
yhä laajemmin palvelujen hinnan. Ostovoiman nojalla asiakaskunnat voivat eriytyä. (Mt. 154.) Myös 
Julkusen mukaan (2001, 293) markkinoita tai niiden jäljitelmiä sovelletaan julkisiin palveluihin.  Tältä 
pohjalta artikkelin käsite varhaiskasvatuksen markkinoista saa perustelunsa. Päivähoitovalintojen 
yhdistämistä markkina-ajatteluun - ja samalla uusliberalistiseen näkökulmaan - ei ole juurikaan 
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aiemmissa suomalaisessa päivähoitotutkimuksessa käytetty näkökulmana.  Muutoinkin päivähoi-
don valinnan tutkimus on ollut Suomessa vähäistä, samoin se, mihin vanhemmat perustavat valin-
tansa. 
 
Tavoitteena on tutkia vanhempien näkökulmia ja tarpeita siinä vaiheessa kun he ovat tuomassa las-
taan julkisen varhaiskasvatuksen, päivähoidon, piiriin. Aineiston muodostavat Hyvän kasvun avai-
men – pitkittäistutkimuksen 1832 lasta. Aineisto tämän tutkimuksen osalta on kerätty ja Sosiologi-
päivillä esitellään alustavia tuloksia. Tutkimuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat miten perheen 
sosiodemografiset ja sosioekonomiset tekijät kytkeytyvät varhaiskasvatuksen palveluiden hakeutu-
miseen ja käyttämiseen liittyviin valintoihin tai toisaalta valintaan hoitaa lasta kotona.  Miten van-
hempien näkemykset muuttuvat vanhempainrahakauden alkuajoista siihen kun lapsi täyttää 1 
vuotta: yksityinen vs. julkinen, päiväkoti vs. perhepäivähoito. Millaisia varhaiskasvatuspalveluja per-
heet käyttävät hoitaessaan lasta kotona? 
 
Kohti kumppanuutta? Vanhempien ja päivähoidon yhteistyö 1970-luvulta nykypäivään 
Maarit Alasuutari, Jyväskylän yliopisto (maarit.alasuutari@jyu.fi) 
 
(Kasvatus)kumppanuus ja vanhemmat kumppaneina ovat kodin ja kasvatusinstituutioiden yhteis-
työtä tarkastelevien hallinnon asiakirjojen ja tutkimuksen toistuvia termejä ja ilmaisuja. Erityisen 
vahvasti kasvatuskumppanuus esiintyy Suomessa päivähoidon ja varhaiskasvatuksen keskuste-
luissa. Tavallisimmin kumppanuuteen liitetään käsitys vanhemman ensisijaisesta asemasta lapsen 
tuntijana ja vanhemman asiantuntemuksen arvostaminen. Yhteistyötä kuvataan usein myös tasa-
vertaisuuden ja luottamuksen termein. Suomalaisen palvelujärjestelmän tarkasteluissa 1980-lukua 
pidetään ajankohtana, jolloin asiakkaan aseman jäsentäminen alkoi muuttua siten, että asiakkaan 
omalle asiantuntijuudelle ja tämän myötä kumppanuuden idealle alettiin antaa aiempaa suurempi 
paino. Esityksessä tarkastellaan tätä muutosta päivähoidon kentällä. Siinä tutkitaan, miten vanhem-
man ja päivähoidon yhteistyön kuvaukset muuttuvat ja miten kumppanuuden idea ilmenee päivä-
hoidon kansallisissa ohjausasiakirjoissa 1970-luvun lopulta nykypäivään. Lisäksi esitellään tämän 
hetken kunnallisten asiakirjojen analyysin perusteella, millaisia yhteistyökäytäntöjä kumppanuuden 
juurruttamisen myötä päivähoidossa on otettu käyttöön. Esityksen teoreettisena kehyksenä on hal-
linnan analytiikka, jonka mukaan kumppanuus voidaan tulkita uudenlaiseksi hallinnan tekniikaksi. 
Analyysin perusteella esitetään hypoteesi, jonka mukaan kumppanuus on itse asiassa tuottanut yh-
teistyön standardointia ja kontrollointia samalla, kun se painottaa yksilöllisyyttä ja perhelähtöi-
syyttä. 

 

9 ISÄT JA ÄIDIT ARJESSA JA IHANTEISSA 

Koordinaattorit: Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto (johanna.mykkanen@jyu.fi) & Marja 
Leena Böök, Jyväskylän yliopisto (marja.leena.book@jyu.fi) 
 
Perheen arki pitää sisällään niin toimintoja kuin tunteita. Siellä eletään ja unelmoidaan, riidellään ja 
rakastetaan. Arki voi olla tylsän harmaata tai sitä voidaan kuvata kaikilla sateenkaaren väreillä. Yhtä 
lailla vanhemmuutta tehdään ja sitä toteutetaan monenlaisissa suhteissa. Tässä työryhmässä poh-
dimme vanhemmuutta niin arjessa kuin ihanteissa; mitkä ovat tämän ajan arjen ja vanhemmuuden 
kysymyksiä ja ajan merkkejä? Kutsumme mukaan esityksiä, joissa tarkastellaan isyyttä ja äitiyttä ei-
len, tänään ja huomenna. Kiinnostavia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Millaista arkea perheissä ele-
tään – entä millaisissa perheissä? Millaisia tunteita vanhemmat kokevat (ja ottavat vastaan), entä 
millaisia kasvatuskäytänteitä ja vanhemmuusihanteita arkielämään mahtuu? Ja lopuksi, millaisia 
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vanhemmuustaitoja vanhemmilta odotetaan ja velvoitetaan? Toivotamme työryhmäämme terve-
tulleiksi sen aihepiiriä tarkastelevia empiirisiä tutkimuksia ja teoreettisia puheenvuoroja tieteen-
alaan tai tutkimusmenetelmään katsomatta. Työryhmän teeman lisäksi myös yleisemmät katsauk-
set perheeseen ja vanhemmuuteen ovat tervetulleita. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Perheen toimivuus nuorten ja heidän vanhempiensa arvioimana: samanlaista vai erilaista? 
Sirpa Kannasoja, Jyväskylän yliopisto (sirpa.kannasoja@jyu.fi) 
 
Olen väitöstutkimuksessani todennut perheen toimivuuden olevan perheessä vallitsevaa vanhem-
muustyyliä merkityksellisempää nuorten sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta (Kannasoja 2013). Tässä 
esityksessä keskityn tarkastelemaan sekä nuorten että vanhempien arvioimaa perheen toimivuutta 
kommunikaation ja perheen tunnetilan sekä konfliktien ja huolten kautta. Kiinnostavaa on se, että 
moni saman perheen nuori ja hänen vanhempansa arvioivat perheen toimivuutta eri tavoin.  
 
Pohjaan esitykseni määrälliselle aineistolle asetettuun kysymykseen: mikä selittää nuorten ja heidän 
vanhempiensa erilaisia arvioita perheen toimivuudesta? Aineistona käytetään Keski-Suomessa 
vuonna 2009 nuorilta (N=359) ja toiselta heidän vanhemmiltaan (N=349) tunnistekoodin avulla ke-
rättyä kyselylomakeaineistoa. 
 
Vanhemmuustyylien osalta tulokset osoittavat, että mitä samanmielisempiä nuori ja hänen van-
hempansa ovat perheen toimivuudesta, sitä enemmän äitien ja isien vanhemmuustyylissä esiintyy 
emotionaalista lämpimyyttä ja usein myös lapsensa toimintaa kontrolloivaa ohjausta. Tällainen van-
hemmuustyyli edustaa tulosten mukaan vahvaa vanhemmuutta. Samanmielisyyttä perheen toimi-
vuuden osalta osa-alueesta riippuen selittää myös muun muassa se, miten tyytyväisiä nuoret ja van-
hemmat ovat toistensa toimintaan. Perheen taustatekijöillä, kuten vanhempien koulutuksella, työl-
lisyydellä tai tuloilla, ei pääsääntöisesti ollut yhteyttä niin perheen toimivuuteen kuin nuorten ja 
vanhempien erimielisyyteenkään perheen toimivuuden osalta. 
 
Osaamaton, osallistuva vai näkymätön isä? 
Maria Mailasalo, Helsingin yliopisto (maria.mailasalo@helsinki.fi) 
 
Esitys perustuu pro gradu -tutkielmaani, jossa tarkastelen sitä, miten vuosien 1999–2013 välisenä 
aikana julkaistuissa neuvolatoimintaa ohjaavissa teksteissä puhutaan isyydestä. Tutkimuksessa sel-
vitetään, millaista kuvaa julkaisut välittävät ja rakentavat isyydestä ja millaisena yhteiskunnallinen 
isyys näyttäytyy tarkastelujakson aikana. Tutkimuksessa kartoitetaan lisäksi sitä, millaisia riskejä isiin 
liitetään ja millaista vanhemmuutta riskeihin puuttumisen kautta tuotetaan. Tutkimuksen lähtökoh-
tana on ajatus perheestä yhteiskunnallisten ja kulttuuristen prosessien tuotteena ja neuvolajulkai-
sut nähdään osana perhepolitiikkaa, jonka kautta otetaan kantaa toivottavaan ja oikeanlaiseen van-
hemmuuteen. 
 
Tutkimusaineisto koostuu yhteensä kuudesta julkaisuista, joista yksi on Stakesin, kaksi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen ja kolme sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemia.  Tuorein äitiysneuvola-
opas julkaistiin syksyllä 2013, ja se on päivitys vuoden 1999 suosituksille. Aineisto sisältää niiden 
lisäksi kaikki näiden vuosien välillä julkaistut keskeiset STM:n ja THL:n (ent. Stakes) äitiysneuvola-
työtä ohjeistavat julkaisut. Koska tutkitut julkaisut määrittävät sitä, millaisena toivottava isyys tai 
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vanhemmuus nähdään ja koska julkaisut ovat kansallisia ja tavoittavat neuvolatyön välityksellä mil-
tei kaikki käytännön neuvolatyötä tekevät, ei ole samantekevää, millaisia mahdollisuuksia isille jul-
kaisujen sivuilla tarjotaan, mitä jätetään piiloon ja millaisia kompetensseja vanhemmilta neuvolan 
käytännöissä vaaditaan. 
 
Aineistossa naisten ja miesten yhteiskunnallinen vastuu vanhemmuudesta on hyvin erilaista: äidin 
vastuu lapsista nähdään ensisijaisena läpi tarkastelujakson. Aineistosta muodostuu tarkastelujakson 
alkupuolella ristiriitainen kuva isästä, joka on osaamaton, mutta josta kuitenkin toivotaan ammatti-
laisten ja äitien tuella osallistuvaa ja aktiivista vanhempaa. Ihanne isän osallistumisesta ja vanhem-
muuden jakamisesta vahvistuu 2000-luvulla ja julkaisuissa näkyy yhteiskunnallinen tavoite saada 
isät osallistumaan. Isyydestä puhuminen jää 2000-luvulla kuitenkin paikoin piiloon niin sanottuun 
sukupuolineutraaliin vanhemmuuspuheeseen, jossa vanhemmuudesta puhtaan viittaamatta erityi-
sesti äitiin tai isään. Tällä sukupuolineutraaliudella pyritään kaiketi tavoittamaan perhemuotojen 
moninaistuminen, mutta samalla se jättää näkymättömiin isyyteen ja vanhemmuuteen liittyvät su-
kupuolittuneet valta- ja vastuusuhteet.  
 
Isien ja äitien arki: toimeentulo, työ ja perheen yhteensovittaminen ja voimavarat 
Minna Salmi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (minna.salmi@thl.fi) & Johanna Lammi-Taskula, Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos (johanna.lammi-taskula@thl.fi) 
 
Isien ja äitien arkea kehystävät toimeentulon hankkiminen sekä työn ja perheen yhteensovittami-
nen. Ajankäytössä on kyettävä tasapainoilemaan ansiotyön ja palkattoman hoivatyön välillä sekä 
yhdistämään eri perheenjäsenten tarpeet toimivaksi kokonaisuudeksi. Parisuhteen ja vanhemmuu-
den vuorovaikutussuhteet voivat sekä tukea että kuormittaa arjessa jaksamista.  
 
Paperissa kuvaamme ensin lapsiperheiden vanhempien työssäkäyntiä. Sen jälkeen tarkastelemme 
toimeentuloa vanhempien kokemusten valossa. Sitten selvitämme, miten äitien ja isien aika riittää 
sekä ansiotyölle että perhe-elämälle ja miten huolissaan he ovat omasta jaksamisestaan. Seuraa-
vaksi tarkastelemme vanhempien välistä työnjakoa palkattoman hoivatyön ja kotityön tekemisessä. 
Lopuksi analysoimme näiden kokemusten – toimeentulon, aikapulan ja työnjaon – yhteyttä tyyty-
väisyyteen parisuhteeseen ja vanhempien voimavaroihin. 
 
Aineistona käytämme THL:n syksyllä 2012 tekemää Lapsiperhekyselyä. Siihen vastasi 1 834 äitiä ja 1 
122 isää, joilla oli kotona asuvia alle 18-vuotiaita lapsia. 
 
Tulosten mukaan äidit ja isät tekevät paljon ansiotyötä. Pienten lasten äitejä lukuun ottamatta hei-
dän työllisyysasteensa on muuta väestöä korkeampi ja harvat tekevät osa-aikatyötä. Sen sijaan reilu 
kolmasosa äideistä ja lähes puolet isistä tekee ylitöitä viikoittain. Lapsiperheiden toimeentulokoke-
mukset jakautuvat kahtia: kahdella viidestä on hankaluuksia rahan riittämisessä, kahdella viidestä 
rahaa jää säästöön. Työn ja perheen väliset jännitteet ovat yleisiä. Kaksi viidestä vanhemmasta ko-
kee laiminlyövänsä kotiasioita työnsä takia ja on huolissaan jaksamisestaan äitinä tai isänä, lähes 
kolmasosa kokee aikaa lapsille ja puolisolle olevan liian vähän. Ylitöiden tekeminen lisää jännitteitä 
työn ja perheen välillä. Puolisoiden välinen työnjako osoittautuu keskeiseksi tekijäksi parisuhdetyy-
tyväisyyden kannalta. Toimeentulon hankaluus, kotitöiden epätasainen jakaminen sekä vähäinen 
yhteinen aika puolison kanssa heikentävät voimavaroja parisuhteessa ja vanhemmuudessa. 
 



 

50 
 

Eriarvoista vanhemmuutta? maahanmuuttotaustaisten vanhempien puhetta kasvatuksesta ja 
kasvatusalan ammattilaisista 
Marja Peltola, Nuorisotutkimusverkosto (marja.peltola@nuorisotutkimus.fi) 
 
Monikulttuurisessa Suomessa perhesuhteita tulkitaan ja järjestetään mitä moninaisimmilla tavoilla. 
Perheen instituutioon liittyy kuitenkin paljon luokittunutta ja etnistynyttä arvottamista ja säätelyä, 
jonka puitteissa ”tavallisena” ja ”kunnollisena” perheenä näyttäytyy keskiluokkainen, valkoihoinen 
ja heteroseksuaalinen ydinperhe. Vastaavasti maahanmuuttotaustaiset vanhemmat herkästi näh-
dään sellaisina ”Toisina” vanhempina, joihin liitetään oletuksia erilaisista riskeistä, sekä suhteessa 
heidän sosioekonomiseen asemaansa, yhteiskunnallisen integraationsa asteeseen että kulttuurisiin 
käytäntöihinsä, joiden kautta heidän mahdollisuutensa tarjota lapsilleen riittäviä resursseja suoma-
laisessa yhteiskunnassa menestymiseen asetetaan kyseenalaisiksi.  
 
Tarkastelen esityksessäni sitä, miten Suomeen länsimaiden ulkopuolelta muuttaneet vanhemmat 
puhuvat omasta vanhemmuudestaan ja suomalaisten kasvatusinstituutioiden ja -ammattilaisten 
merkityksestä omassa kasvatustyössään. Teoreettisesti tutkimus kiinnittyy sosiologisen perhetutki-
muksen lisäksi muuttoliikkeen ja etnisyyden tutkimukseen sekä intersektionaalisia lähestymistapoja 
hyödyntävään keskusteluun. Kuten olen todennut aiemmassa tutkimuksessani (Peltola 2014), van-
hemmille on tärkeää tuottaa itsestään kuva hyvinä ja kunnollisina vanhempina, mutta julkisessa kes-
kustelussa verraten usein toistuvat negatiiviset stereotypiat toimivat tätä pyrkimystä vastaan. Suo-
malaisen yhteiskunnan kasvatusinstituutioiden – koulun, päivähoidon, lastensuojelun jne. – ammat-
tilaiset toimivat ihanteellisessa tapauksessa vanhempien toimintaa ja tavoitteita tukien. Kuitenkin 
haastatteluaineistoni osoittaa, että maahanmuuttotaustaisilla vanhemmilla on hyvin vaihtelevia ko-
kemuksia näiden tahojen toiminnasta: vaikka osalla on positiivisia kokemuksia, toiset ovat kokeneet 
vanhemmuutensa tulevan kyseenalaistetuksi näiden ammattilaisten toimesta. Omasta vanhem-
muudestaan puhuessaan maahanmuuttotaustaiset vanhemmat etsivätkin uudenlaista tasapainoa 
suomalaisen yhteiskunnan ideaalien ja oman kulttuuritaustan stereotypioihin taipumattoman vai-
kutuksen välillä.  
 
Esitys perustuu haastatteluaineistoon maahanmuuttotaustaisten vanhempien parissa. Se on kerätty 
osana Nuorisotutkimusverkoston koordinoimaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa Generational 
negotiations, social control and gendered sexualities (GENESO) -hanketta.  
 
Kuvista kertomuksiin – isien ja äitien perhearjen jäljillä 
Johanna Mykkänen, Jyväskylän yliopisto (johanna.mykkanen@jyu.fi) & Marja Leena Böök, Jyväsky-
län yliopisto (marja.leena.book@jyu.fi) 
 
Arki kuvataan usein päivittäisinä ’näkymättöminä’ toistoina, rutiineina ja itsestäänselvyyksinä. Pu-
hutaan harmaasta arjesta, joka näyttäytyy tylsänä, toistuvana, samanlaisena päivästä toiseen. Toi-
saalta arkea kuvataan hektisenä, täynnä toisistaan irrallaan olevina toimintoina ja tunteina; jolloin 
”jokainen päivä on erilainen”. Perheen arjen kuvausten ja kertomusten monimuotoisuuteen vaikut-
taakin pitkälti se, kuka sitä määrittelee; äiti, isä vai lapset. 
 
Esittelemme perheen arkeen keskittyvää tutkimushankettamme kuuden perheen haastatteluiden 
ja valokuvien kautta. Koko aineistomme koostuu 6 äidin, 6 isän ja 8 lapsen (4–15-v.) haastatteluista. 
Esityksessämme keskitymme erityisesti siihen, miten äidit ja isät kuvaavat arkeaan, miten he koke-
vat, tuntevat ja kertovat siitä. Vanhempia on haastateltu kaksi kertaa. Aineisto sisältää myös isien ja 
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äitien itse ottamia arjen valokuvia, joita on yhteensä 147 kappaletta. Valokuvien avulla tutkittavat 
inspiroituivat kertomaan niin kuvista kuin kuvien ’yli’. Valokuvakerronnan avulla oli mahdollista tar-
kastella myös sitä, mitä kuvien muodostamasta arkikuvasta puuttui. Kaiken kaikkiaan valokuvien 
käyttö tutkimusaineistona auttoi löytämään tarttumapintaa niin arjen toimiin kuin tunteisiin. 
 
Arki jakautui aineistomme vanhempien kuvissa ja puheessa a) perheenjäsenten omiin arkiin, b) pa-
risuhde-arkeen sekä c) perhearkeen, jossa ollaan enemmän tai vähemmän tiiviisti yhdessä. Arjen 
kiintopisteeksi rakentui koti. Äitien ja isien puheesta oli tulkittavissa arjen kerronnan kaksi vahvaa 
juonnetta: arjen järjestykset ja arjen nautinnot. Arjen järjestyksissä korostuvat tarinat kotitöiden 
vastuista ja neuvotteluista sekä yhteiseen hyvään pyrkimisestä. Arjen nautinnot rakentuivat ja tuli-
vat keskeisesti esille ’omassa arjessa’. Puheen pohjalta näytti siltä, että yksilö voi ja saa satsata 
omaan tekemiseensä ja olemiseensa, joka ei sellaisenaan ole keneltäkään pois.   
 
Vanhempien arkea sekä isyyttä ja äitiyttä, kehystävät kulttuuriset ideaalit ja päivittäiset käytännöt. 
Nämä ideaalit eivät kuitenkaan sellaisenaan välttämättä konkretisoidu käytännössä, mikä avautui 
tässä aineistossa esimerkiksi valokuvien ja kerronnan eriparisuutena. On kiinnostavaa, että työnjako 
valokuvissa näyttäytyi vahvasti sukupuolitettuina, mutta kerronnassa puhuttiin pitkälti kulttuuri-
sesta ideaalista, jaetusta vanhemmuudesta. 

 

10 JUHLIMISKULTTUURIEN TUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ / SOCIOLOGY OF CELEBRATION 

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

Parhaimmillaan juhliminen voimaannuttaa yksilöä ja vahvistaa yhteisöä, heikoimmillaan heikentää 

molempia. Miten aikamme juhlii, minkälaisia maailmoja juhlat konstituoivat, onko aikakausi tai ai-

kakauden muutos itsessään juhlan aihe? Työryhmään toivotaan esitelmiä yhteiskunta- ja kulttuurin-

tutkimuksen alalta juhlaan, juhlimiseen tai hauskanpitoon liittyvistä aiheista. 

At its best, celebration empowers the individual as well as the community; at its worst, it weakens 

both. How do we celebrate? What kind of possible and actual worlds does celebration constitute? 

Is our modernity itself to be celebrated? Papers on celebration, festivities, feasts, or having fun are 

welcome to the workshop. The languages of the workshop are Finnish, Swedish, and English. 

Papers rearing any of the following topics are especially welcomed, not excluding, however, papers 

that do not match with this wishlist of ideas. 

 Empowerment and disruption as an actual or a virtual effect of celebration;  

 Celebration as an acting out of a script, or improvising - and while doing the latter possibly 

creating a new script. (Anthropologists may call scripts rituals.); 

 Instituting rituals by celebration, or commemoration; 

 Celebration as orgiastic frenzy or carnivalistic mocking versus chasteness and reconciliation 

by and in celebration; 

 Celebration as precision consumption: pure hedonism, or hallucinations by ascesis; 

 Celebration in war, austerity, and diaspora; 

 Underground and submarine celebrations; 

 Sense and logic in and of celebration (sensing celebration, and/or analyzing it); 
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 Celebration as shared sensing (E. Gomart & A. Hennion), or a sharing of anesthesia (different 

means of constituting or confirming a community by celebration); 

 Life as a party (celebration) (or grace (M. Serres)) - celebrating grace (M. Serres; early Chris-

tians); 

 Celebration as an act of making a distinction (Bourdieu), or a distancing (declining an econ-

omy in favor of another); 

 The first Holy Communion (Lord's Supper), or the Banquet of Plato. A republic, or ecclesia, 

in the making. How does the new republic (ecclesia) party? How does it celebrate? Is cele-

bration reserved for philosophers (or believers), only? 

ABSTRAKTIT: 
 
Young Female drinking habits in Germany and Finland 
Mareike Awolin, University of Eastern Finland (mareike.awolin@uef.fi) 
 
The aim of my research is to gain a better understanding of young females’ adults between 16 and 
20 years and their drinking habits in two different countries. A special focus is put on comparing 
drinking habits and looking in more detail on gender aspects. Further it looks in more detail on the 
motives and outcomes of drinking for young females and their own perceptions. Main motives and 
reasons for drinking are investigated and compared. The research should identify aspects where 
drinking habits converged between young females and males.  
 
The study is a comparative case study between two middle-sized cities in Finland and Germany. 
Both cities have comparable population sizes. Cross-cultural data have been collected. A longer 
online-questionnaire has been distributed to different schools in both countries.  The Online-survey 
with around 60 questions has been filled in the classroom during class and under supervision of the 
teacher or the researcher. I collected 362 questionnaires in Finland and 385 questionnaires in Ger-
many. In Finland answered 233 young females and 129 young males the survey. In Germany 253 
young females and 133 young males responded.  
 
The questionnaire made different subjects of discussion, like “motives and reasons for drinking”, 
“drinking habits”, “self-consciousness and awareness of others”, “drinking frequencies and 
amounts” and “drinking within the family”.   
 
First empirical results will be discussed for the category “motives and reasons for drinking”. In the 
presentation I focus on the differences between Finland and Germany and especially on gender 
issues.  
 
Running Re-discovered: Celebrating Barefoot to Re-connect with Nature 
Jarkko Bamberg, Institute of Advanced Social Research, University of Tampere (jarkko.bam-
berg@uta.f) 
 
My paper deals with the celebration of barefoot running. Recently, different types of running shoes 
have mushroomed into market, which challenge the conventional wisdom about what type of shoes 
runners should use. 'Less shoe is better' type of mentality has gained particular support lately. The 
phenomenon is not only related to performance in athletic terms. Instead, it carries other, perhaps 
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more fundamental, meanings. It seems that barefoot runners (or runners using so called minimalist 
shoes) celebrate their increased awareness of their body and the bodily connection to the ground 
and landscape. 
 
I focus on identifying aspects of these celebrations, some of which touch upon such fundamental 
questions as: what we are as human beings and how should we move about. Barefoot runners can 
be quite categorical when proclaiming the benefits of running barefoot. According to some, it is the 
only way one should run. Yet at the same time, barefoot runners often need some type of shoes to 
be able to celebrate the feeling of reconnecting with nature. One can find a growing line of barefoot 
or minimalist shoes in retail stores, many of them high-tech designs made by well-known brands in 
the sports industry. A useful analytical lens for discussing these aspects of celebration is provided 
by Antoine Hennion, who suggests that taste (for music, wine … barefoot running) is an activity, 
which depends on 1) a collective, 2) situations and material devices, 3) the body that tastes, and 4) 
the tasted object. 
 
The Slava celebration: a private or a public matter? 
Sabina Hadžibulić, Åbo Akademi (shadzibu@abo.fi) 
 
A family celebration named Slava or Krsna slava (Celebration/glorification or Christened Celebra-
tion) is a unique custom within the Serbian Orthodox Church tradition that annually celebrates one’s 
family’s patron saint on a certain feast day. It represents a family heritage transferred via male 
members, and is followed by a ritual that should symbolically bring the Church and the god’s bless-
ing into each Serbian Orthodox family’s home. Besides Christmas, Slava represents one of the most 
important celebrations in family’s life. Since November 2014 the Slava celebration is a part of the 
UNESCO’s Lists of Intangible Cultural Heritage.  
 
Though its roots reach far back into medieval times, Slava and its role in the family tradition were 
extremely neglected and marginalized during the communist period of Serbian history. With the 
revitalization of religion and specially reaffirmation of Serbian Orthodox Church at the end of the 
last century, Slava regained its significance and recognition, and even exceeded the private family 
sphere. It is nowadays often used as an indicator of one’s nationality and status with no real con-
nection to its authentic spiritual meaning and purpose. Additionally, this originally family custom 
now became a celebration day for many public institutions, companies, and professional associa-
tions.  
 
This work aims to present some of the key aspects of the Serbian Orthodox Slava family custom by 
analyzing its distinctive structure, different ways of celebration, as well as its link to Serbian identity 
and growing nationalism.  
 
The X-Rust ry – 20 vuotta purismia 
Soile Rajamäki, Turun yliopisto (soile.rajamaki@utu.fi) 
 
The X-Rust ry on vuonna 1993 perustettu ja vuonna 1998 rekisteröity elektronisen musiikin ja kult-
tuurin 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 julkaisutoi-
mintaa. Kaikessa toiminnassa keskiössä on usein suuremmissa kaupallisissa tapahtumissa sivuun 
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jäävät ja suurelle yleisölle vähemmän tunnetut elektronisen musiikin alalajit.  
 
Esitelmässäni jäljitän The X-Rust ry:n identiteettiä sosiologian peruskysymysten kautta. Miten yh-
teisö on rakentunut? Mikä on tuonut ko. yhdistyksen jäsenet yhteen? Miten yhdistyksen jäsenet 
toimivat - tai ei eivät toimi - yhdessä? Miten tavoista on tullut tapoja? Miten näitä tapoja ylläpide-
tään ja välitetään eteenpäin?  
 
Yhteenkuuluvuuden toisena puolena on ulossulkeminen ja eron tekeminen. Tätä distinktiota tarkas-
telen erityisesti purismi -käsitteen kautta. Miten ko. yhteisö sen määrittää, miten ja miksi sitä käy-
tetään? Mitä se merkitsee ja mitä/keitä sillä merkataan? 
 
Aineistona esitelmässäni toimii yhdistyksen perustajajäsenten sekä nykyisen hallituksen puheenjoh-
tajan haastattelut sekä kaksi kyselyä, joista toinen on ollut julkinen ja toinen yhdistyksen jäsenille 
suunnattu.  
 
”Suomihevin hurmos”. Rock-konsertin lähiluentaa juhlan näkökulmasta 
Satu Soukka, Turun yliopisto (satu.soukka@gmail.com) 
 
Rock-konsertit eli live-esiintymiset ovat artistin työtä, mutta samanaikaisesti myös juhlaa. Konsertit 
ovat ennalta suunniteltuja ja harjoiteltuja, mutta välittömässä kontaktissa yleisön kanssa toteutet-
tuna niissä on tilaa myös improvisaatiolle. Konsertti voidaan määritellä karnevalistiseksi tilaksi, jossa 
tunnelma ja toiminta voivat kohota jopa yhteisölliseksi hurmokseksi. Musiikki sekä artistin ja yleisön 
välinen vuorovaikutus ovat yhteisöllisyyden tunteen mahdollistavia konsertin välttämättömiä osia, 
mutta kokonaisuus on useampien tekijöiden summa. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkoiset puitteet 
(mm. lavastus, teknologia), artistiin liittyvät ominaisuudet (mm. imago, taito) sekä genrekonventiot.  
 
Esitelmässäni tarkastelen live-esiintymisessä muodostuvaa juhlaa, karnevalistista tilaa. Erityisesti 
keskityn esiintyvän artistin käyttämiin keinoihin vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden aikaansaa-
miseksi. Kiinnitän huomiota myös yleisön toimintaan, mutta tämä toteutuu aineiston sallimissa ra-
joissa, koska materiaalini koostuu suomalaisten heavy metal -yhtyeiden konserttitallenteista. Esitel-
mäni perustuu tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni muusikon kiertuetyöstä.   
 
Valistus, biletys ja vallankumous. Theodor W. Adornon populaarikulttuurinen (ir)relevanssi so-
siologian kielellisen käänteen jälkeen 
Ismo Kantola, Turun yliopisto (ikantola@utu.fi) 
 
Estetiikan teoriassaan Adorno asettaa valistuksen kriittisen agendan ja romantiikan nostalgismin 
vastakkain. Postmodernin teorioissa ja estetiikassa taas funktionalismi ja kriittinen järki ovat tulleet 
tiensä päähän. Yhteisöllisyys ja autenttisuuden etsintä ovat tulleet tilalle. Yhteistä Adornon ja post-
modernin kokemukselle on, että taide on irtoamassa kriittisestä tehtävästään ja yhä nopeammin 
tavaroistumassa. Uusin juhlimiskulttuurien tutkimus osittaa, että autenttisuuden etsintä on korvau-
tumassa yhteisön etsinnällä. Uuden ja kriittisen näkökulman etsintä ei kuitenkaan ole kokonaan ka-
donnut. Raja taiteen ja juhlimisen, sosiologian ja etnologian, välillä on epästabiili. Etsitäänkö uutta 
ja kriittistä nyt myös bileareenoilla? 
 
Esitelmässä pohditaan taiteen ja juhlan kriittisiä potentiaaleja sekä sitä, voiko juhlimiskulttuurien 
tutkimus olla adornolaisesta näkökulmasta muuta kuin banaalia. 
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11 JÄTTEEN YHTEISKUNTA 

Koordinaattorit: Veera Kinnunen, Lapin yliopisto (veera.kinnunen@ulapland.fi) & Olli Pyyhtinen, 
Tampereen yliopisto (olli.pyyhtinen@staff.uta.fi)  
 
Jäte on keskeinen ja näkyvä osa yhteiskuntaa, jokapäiväistä elämää, taloutta ja työtä. Jätettä tuo-
tetaan, lajitellaan, vältellään, kierrätetään, kuljetetaan, hallinnoidaan, myydään, verotetaan, levi-
tetään 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 yhteiskun-
nassa paradoksaalisesti näkyvänä näkymättömänä: asiana, jonka läsnäolosta ja kasautumisesta 
kaikki ovat tietoisia, mutta joka halutaan siivota pois näkyvistä. Jätettä ei kuitenkaan voi täysin hä-
vittää, vaan ainoastaan muuttaa joksikin muuksi. Työryhmässä käsitellään tätä toimintamme ja yh-
teiskunnan vääjäämätöntä ylijäämää tai ylimäärää. Millaisten prosessien myötä asioista tulee ros-
kaa 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? Jätteen yhteiskunta -työryh-
mään toivotetaan tervetulleiksi kaikki jätteen yhteiskunnasta, yhteiskunnan aineellisuudesta, kulu-
tuksesta, esineistä ja materiasta kiinnostuneet. 
 
ABSTRAKTIT:  

Serres jätteestä ja omaisuudesta 
Turo-Kimmo Lehtonen, Tampereen yliopisto (turo-kimmo.lehtonen@uta.fi) 
 
Tässä esityksessä tarkastellaan saastuttamisen merkitystä yhdessä olemisen kannalta Michel Serre-
sin kirjan Le malpropre (2008) pohjalta. Mary Douglasin klassikkotekstin Puhtaus ja vaara (1966 
[1984]) iskulause esittää, että ”lika on ainetta väärässä paikassa”. Douglasin mukaan ei siis ole ole-
massa olemuksellisesti jätettä. Sen sijaan sitä syntyy aineesta, joka ei sovi johonkin erityiseen luo-
kitteluun. Jätteen tuottaminen on tulosta kategorisoinnista: jäte, lika ja epäjärjestys merkitsevät ul-
kopuolen, jota vasten sisäpuoli tulee esiin järjestyksenä. Tästä näkökulmasta jäte ei ole järjestyksen 
häiriö, vaan järjestys ja saasta syntyvät samassa eleessä, prosessuaalisesti. Serres vie esseessään 
ajatuksen jätteiden funktionaalisuudesta astetta Douglasia pidemmälle, kahdella tavalla: ensinnäkin 
Serres ei vain sano, että saasteella synnytetään järjestystä, vaan hän myös täsmentää näin syntyvän 
järjestyksen luonnetta, ja toiseksi hän myös ajattelee tätä ilmiötä huomattavasti laajemmin kuin 
vain ihmisten asiana. Serres tarkastelee saastuttamista suhteessa siihen, miten asiat maailmassa 
voivat rajautua erityisten olevien omiksi, omaisuudeksi. Perustavimmillaan Serresin mukaan omaa 
on se, minkä itse saa saastuttaa. Minun omani on toisen likainen. Salaattiastiaan sylkäisevä saa aina 
pitää salaatin. Eniten saastuttava, suurin parasiitti, voi vallata laajimman tilan. Serres esittää, että 
oman rajaaminen ei ole vain inhimillinen käytäntö vaan paljon yleisempi asia. ”Uloste on melua, se 
on epäjärjestystä, se on kulkua järjestyksestä epäjärjestykseen. Se on todella puhtaasti ja yksinker-
taisesti entropiaa.” (Serres 2014, 256.) Tässä muodossa entropia ei kuitenkaan vain pura järjestystä, 
vaan ulosteen kova energiavirta muuttuu pehmeäksi merkiksi, informaatioksi, jonka avulla rajataan 
tila. Tämä merkiksi muuttuminen on oman tilan valtaamisen ydin (Serres 2008, 51). Serres tuo kolme 
olennaista asiaa esiin. Ensinnäkin jätteen synty on osa ulos sulkemisen prosessia, kuten Douglaskin 
esittää. Toiseksi ulos suljettu asia on itsekin jotain, sillä on oma positiviteettinsa. Kolmanneksi jäte, 
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lika tai saasta, tuo ulos suljettu, on samalla aivan erityinen sisäinen, sillä juuri erityinen ulos suljettu 
mahdollistaa oman: jäte on siis juuri minun ulos sulkemani asia, joka ennen muuta sulkee muut ulos.  

 

Kulutusyhteiskunnan rajalla: roskisdyykkaus ekologisena elämäntapana 
Olli Pyyhtinen, Tampereen yliopisto (olli.pyyhtinen@staff.uta.fi) & Turo-Kimmo Lehtonen, Tampe-
reen yliopisto (turo-kimmo.lehtonen@uta.fi) 
 
Esitelmä perustuu käynnissä olevaan haastatteluihin, osallistuvaan havainnointiin ja lehtiaineistoon 
nojaavaan tutkimukseen roskisdyykkaamisesta. Dyykkaus tarjoaa paljastavan näkökulman kulutus-
yhteiskunnan ymmärtämiseen. Dyykkarit paikantuvat samanaikaisesti kulutusyhteiskunnan ulko- ja 
sisäpuolelle. Heidän suhteensa kulutusyhteiskuntaan on kriittinen, ja he haluavat sanoutua irti val-
litsevasta tuhlailevasta kulutuskäyttäytymisestä. Samalla dyykkaukseen liittyvät halut ja nautinnot - 
esimerkiksi löytöjen tekemisestä rahan säästämiseen - ovat samankaltaisia kuin kuluttamisessa. Toi-
sin kuin kaupasta ostettaessa, dyykatessa löydöistä ei kuitenkaan tarvitse maksaa. Dyykkari onkin 
loinen, joka ottaa antamatta takaisin. Dyykareiden toiminta on myös riippuvaista toisten tuhlauk-
sesta: ilman ylijäämää, ruoan ja tavaroiden poisheittämistä, dyykkajilta loppuisi dyykattava. Dyyk-
kauselämäntavan lopullisena tavoitteena on kuitenkin tehdä itsensä tarpeettomaksi. Tuhlaileva, 
epäekologinen toiminta on dyykkareille järjestelmässä oleva virhe, jonka he haluaisivat korjata. 
Dyykkaus on lopulta lukuisten ristiriitojen värittämää. Se ensinnäkin asettuu kulutusyhteiskunnan 
ulkopuolelle kriittiseen suhteeseen ylenpalttiseen tuhlaukseen. Toiseksi, se rikkoo käsityksiämme 
likaisesta ja puhtaasta. Kolmanneksi, ihmisten on vaikea hyväksyä sitä, että yhdet loisivat toisia, elä-
vät toisten kustannuksella. Neljänneksi, dyykkaus on myös konfliktissa jätehuollon intressien kanssa. 
Se rikkoo jätehuoltoyhtiöiden omistusoikeutta jätteisiin. Lisäksi, kun dyykkarit haluavat vähentää 
jätettä, jätehuoltoyhtiöille jäte on sitä vastoin resurssi, jota määrittää huoli, ettei sitä ole tarpeeksi. 

 
Ylimäärän kanssa pärjäämisen käytännöt  
Veera Kinnunen, Lapin yliopisto (veera.kinnunen@ulapland.fi) 
 
Esineillä on tapana lisääntyä, sillä hankimme, saamme lahjaksi, perimme ja löydämme jatkuvasti 
uusia tavaroita ja tarvitsemme yhä eriytyneempiä varusteita erilaisiin harrastuksiin ja säihin. Vaikka 
osa materiaalisesta esineympäristöstä heitetään pois rutiininomaisesti ja kevyesti, huomattavan 
suuri osa on tarkoitettu säilytettäväksi, eikä siitä eroon pääseminen ole yhtään niin helppoa kuin 
sen hankkiminen. Silti sisustuslehtien ihannekuva vauraasta länsimaisesta kodista on paradoksaali-
sesti eleettömän puhdas, lähes esinevapaa. Tässä paperissa minua kiinnostaa sisustuslehdistä sii-
vottu tavaratodellisuus – käytännössä tavaraelämäkertojen loppupää, joka on viime aikoihin asti 
unohtunut niin kulutustutkimuksesta kuin materiaalisen kulttuurin tutkimuksestakin (muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta): millä tavoin esineistä luovutaan?  Mitä esineiden ylimäärälle, ei-ha-
lutuille esineille tapahtuu?  Tarkastelen erityisesti luopumista pitkäaikaisessa käytössä olleista, mer-
kityksellisistä esineistä. Millä tavoin esimerkiksi muistoesineistä tai lahjoista luovutaan? 
 
Georges Bataille, jätteiden teoreetikko 
Tiina Arppe, Helsingin yliopisto (tiina.arppe@helsinki.fi) 
 
Ranskalaisista yhteiskuntateoreetikoista kenties varhaisin ”jätteiden teoreetikko” oli Georges Ba-
taille (1897–1961). Jätteiden problematiikka esiintyy Bataillen tuotannossa monessa eri muodossa: 
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jätteen ('reste') kategorian käsitteellisen ja historiallisen muovautumisen analyysissa (esim. fasismi-
analyysi, tuhlauksen käsite), ylijäämän ontologisena ongelmana (jäte talouden ”kirottuna osana”), 
jätteen eri muotojen luetteloinnissa (aineettomat vs. aineelliset muodot), yhteydessä lahjaan (luk-
sus), tiedostamattomaan (torjunta) ja kuolemaan. Esityksessä luodaan lyhyt yleiskatsaus Bataillen 
analyysin perustasoihin (jätteiden objektitaso, jäte objekteina/jätteiden metataso, jäte taloutta 
pyörittävänä ylijäämän liikkeenä), joita lähestytään käsitteellisten erottelujen kautta: 1) Aineellinen 
jäte (alhainen materia, ”skatologia” tai ulosteiden tiede) vs. jätteen aineettomat muodot (tiedosta-
maton ja torjuttu, ”ajattelun jätteet”); 2) Jätteen ja ylijäämän suhde: jätteessä kyse jossain mielessä 
talouden ylijäämästä: siitä mitä talous tuottaa tavaroiden ja hyödykkeiden ohella, ikään kuin niiden 
ei-toivottuina sivutuotteina; mutta voidaanko ajatella, että ylijäämä onkin itse asiassa ensisijainen 
suhteessa tuotantoon? Millainen voisi olla jätteiden taloustiede? Bataillella jätteet liittyvät elimelli-
sesti tuhlaukseen, joka hänen ajattelussaan on kuitenkin kosmoksen liikettä laajemmin organisoiva 
periaate (idean juuret juontavat fysiikkaan ja termodynamiikkaan, energian häviämättömyyden la-
kiin) – tässä mielessä tuhlaus on välttämätöntä, niukkuus yksinomaan aksidentaalista; 3) Jätteiden 
suhde kuolemaan: jossain mielessä jäte on ”kuollutta materiaa”, hylättyä ainetta – edustaisiko kier-
rätys siis Bataillen näkökulmasta ”kuoleman taloutta” vai onko se päinvastoin osa ”rajattua taloutta” 
(jonka vastakohdaksi Bataille asettaa tuhlauksen periaatteelle perustuvan ”yleisen talouden”)? 
 
Excess: läskiä, jätettä, köyhyyttä ja prekaaria työtä  
Mikko Jakonen, Jyväskylän yliopisto & Hannele Harjunen, Jyväskylän yliopisto 
 
Yhteiskuntamme perustuu valtavaan ylimäärän (excess) tuotantoon ja ylläpitoon. Oli kysymys sitten 
kulutushyödykkeistä, työmarkkinoista, ruumiista, rahoituksesta tai elämäämme jäsentävistä sosiaa-
lisista ja kulttuurisista tapahtumista, elämme eräänlaisessa jatkuvassa ylitarjonnan tilassa. Toisaalta 
ylitarjonta näkyy myös monissa aikakautemme keskeisissä ongelmissa: ympäristötuhot ja ekologi-
nen kriisi nousevat rajattoman kasvun ajatuksesta, työpahoinvointi ja loppuun palaminen liiallisesta 
työnteosta ja ruumiiseen kertyvä läski mm. edellä mainituista ja jatkuvan kuluttamisen ja samanai-
kaisen oikeiden valintojen tekemisen paineiden ristiriidasta. Mistä tässä kaikessa rajattomuudessa 
on kyse ja kuinka voisimme käsitteellistää ja näin myös paremmin tarttua näihin keskeisiin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin?  
 
Tässä paperissa tavoitteenamme on tutkia vallitsevan uusklassisen talousajattelun ja uusliberaalin 
politiikan tuottamia marginaaleja ja residuaaleja sekä ylimääriä ja ylettömyyttä käyttämällä esi-
merkkeinä läskin, jätteen, köyhyyden ja prekaarin työn yhteyksiä ja epäyhteyksiä. Miten kapitalismi, 
uusklassiselle taloustieteelle perustava globaalitalous ja uusliberaali politiikka tuottavat monimuo-
toista ylimäärää, joka saa merkityksensä ja ruumiillistuu sekä konkreettisesti että symbolisesti jät-
teenä, kerskakulutuksena ja liiallisuutena, mutta myös huono-osaisuutena, syrjäytymisenä ja osat-
tomuutena. Pohdimme paperissa erityisesti excessin käsitettä mahdollisena avauksena ylimäärän ja 
jätteen teoreettiseen tutkimukseen, sekä toisaalta intersektionaalisuuden antamia välineitä erilais-
ten rajanylitysten ja ylimäärien tarkasteluun.  
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Lannasta lannoitetta: ontologinen näkökulma kiertotalouden politiikkaan   
Helena Valve, Suomen ympäristökeskus & Maria Åkerman, Itä-Suomen yliopisto (maria.aker-
man@uef.fi) 
 
Suomi tavoittelee asemaa ravinnekierrätyksen mallimaana. Pyrkimyksen taustalla on maailmanlaa-
juinen huoli fosforivarojen hupenemisesta. Eläinproteiinin kysynnän lisääntyessä ratkaisuksi tarjo-
taan tuotannon resurssitehokkuuden kasvattamista lannan lannoitekäyttöä lisäämällä. Suomessa 
lannan uusiokäytön ja ravinnekierrätystavoitteiden tausta on kuitenkin vahvasti vesiensuojelussa: 
pyrkimyksenä on erityisesti Itämeren ravinnekuormituksen vähentäminen. Tämä tarkoittaa sitä, 
että lannan ravinteiden uusiokäytön on tapahduttava tarkkaan määritellyissä rajoissa. Toiminta ei 
saa kääntyä dumppaamiseksi.   
 
Pohdimme esityksessämme, minkälaista sosioteknistä muutosta lannan kiertotalouden synty edel-
lyttää, ja millaisia välineitä yhteiskuntatieteellinen tieteen ja teknologian tutkimus tarjoaa sen ym-
märtämiseen. Mallimaan syntymistä ja laajemmin jätteen uudelleenarvottamista voi lähestyä usei-
den käsitteellistysten kautta. On esimerkiksi mahdollista väittää, että muutosta tarvitaan asenteissa 
ja lähestymistavoissa. Jäte pitää ymmärtää ja saada näyttäytymään uudella tavalla. Toisaalta jäte-
keskusteluissa nojataan usein spatiaaliseen rekisteriin: jätteen siirtäminen paikasta a paikkaan b 
muuttaa sen resurssiksi. Tällainen siirtymä voi kuitenkin kaivata tuekseen teknologista muutosta. 
Ravinnekierrätyksen edistäminen samaistuukin vahvasti juuri teknologiakehittämiseen.  
  
Esityksessämme tarjoamme vielä yhden vaihtoehtoisen ja osin edellisiä täydentävän tavan ymmär-
tää jätteen – ja meidän tapauksessamme erityisesti lannan – resurssiarvon syntymistä. Väitteemme 
on, että jätteen pätevöitymistä resurssiksi on hyödyllistä tarkastella ontologisen tekemisen näkö-
kulmasta (Mol 2002, Woolgar & Lezaun 2013). Tällöin oleelliseksi kysymykseksi nousee se, miten ja 
osana millaisia verkostoja aine voi saada ominaisuuksia resurssina. Valotamme ontologista ja rela-
tionaalista (Gregson et al. 2010) näkökulmaa tarjoamalla erimerkkejä siitä, millaisia tutkimuskysy-
myksiä sen kautta aukeaa jätteen yhteiskuntaan.  Erityisen huomion kohteeksi nostamme ne tavat, 
joilla aineellista järjestystä pyritään tuottamaan osana julkista sääntelyä ja politiikkaa. Väitämme, 
että jätteen yhteiskuntaa on mahdotonta ymmärtää kiinnittämättä huomiota niihin hallinnan tapoi-
hin ja käytäntöihin, joissa yhteistekemisen ja yhteiselon ehtoja tuotetaan ja joissa ainetta pyritään 
kesyttämään näkemisen ja puuttumisen kohteeksi.  
 
Socio-technical risk governance through dyadic risk dialogue: Copper corrosion as a safety chal-
lenge in the geological disposal of spent nuclear fuel  
Tapio Litmanen, University of Jyväskylä (tapio.litmanen@jyu.fi), Mika Kari, University of Jyväskylä 
(mika.kari@jyu.fi), Jurgita Vesalainen, University of Jyväskylä (jurgita.vesalainen@jyu.fi) & Matti 
Kojo, University of Tampere (matti.kojo@uta.fi) 
 
The risk of corrosion in oxygen-free water has become an issue of scientific controversy possibly 
even threatening the realisation of the final disposal of spent nuclear fuel in Finland and Sweden. In 
Sweden there has been extensive discussion about the issue since 2007, but only recently has this 
debate increased in Finland although the similar disposal concept (KBS-3) is applied in both coun-
tries. In this paper, we analyse how the implementer, Posiva (a Finnish nuclear waste company), 
and the regulator, STUK (the Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority), have been engaged in 
a dialogue on the risk of copper corrosion. For over thirty years the implementer and regulator have 
been engaged in a series of negotiations on the advancement of research, planning and technical 



 

59 
 

design related to SNF disposal. The aim here is to determine 1) how the implementer, Posiva Oy, 
has presented the issue of copper corrosion and copper corrosion related research, 2) how the reg-
ulator, STUK, has assessed and reacted to what Posiva has presented and 3) what the long-standing 
risk dialogue tells about the transformation of the Finnish regulatory culture and relationship of the 
parties. Moreover, the study discusses the importance of risk dialogue at different stages of the risk 
governance processes and how the risk dialogue transforms the roles of the parties. The insight into 
the risk dialogue between Posiva and STUK was gained by examining core documents regarding this 
interaction, namely the Research, Development and Technical Design (RTD) review process and the 
construction licence application (CLA) review process. From Posiva's side RTD programmes pub-
lished in 2003, 2006 and 2009 and their successor, the Nuclear Waste Management (NWM) pro-
gramme published in 2012 were studied. When examining STUK, we analysed the statements by the 
regulator to the Ministry of Employment and Economy (MEE) on the basis of Posiva’s reports. 
Posiva’s pre-licence construction application (pre-CLA) in autumn 2009 and STUK’s review of it were 
also included in the analysis. As the STUK’s review of Posiva’s construction licence application, sub-
mitted in 2012, is still under way, only Posiva’s application has been examined.  
 
Keywords: Risk governance, regulation, nuclear waste disposal, copper corrosion 
 
Kotitalouksien haitakkeet: jätteet sekä kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ja 
raaka-aineiden käyttö vuosina 2006 ja 2012 
Juha Nurmela, Tilastokeskus (juha.nurmela@stat.fi)  
 
Sekä jätteet että päästöt ovat konkreettisia ilmentymiä valintojemme ja tekojemme negatiivisia vai-
kutuksia aiheuttavista seurauksista. Ne syntyvät hyvän elämän tavoittelun haitakkeina, ei tavoitel-
tuina sivutuotteina. 
 
Sosiologiassa ei liene paljoakaan käsitelty eikä käsitteellistetty sitä, miten haitakkeita voisi lähestyä 
tutkimuksessa. Tupakanpolttoon on puututtu voimakkailla rajoitteilla, joiden alku lienee työsuoje-
lussa. On monia lainsäädäntöön vietyjä normeja, joilla puututaan nykyhetken ongelmiin, mutta ko-
titalouksien jätteenkäsittelyä ei ole normitettu kuin ongelmajätteiden osalta ja CO2 päästöjen osalta 
ei lainkaan. Sivistys- ja koulutusargumentit ovat ahkerassa käytössä. Esim. liikenneturvallisuutta ei 
ole enää vuosikymmeniin tehty noilla argumenteilla. Varsinkin päästöjen osalta on kyse nykyisin 
maapallolla elävien ihmisten hyvän ja tulevien sukupolvien hyvän välisestä suhteesta.  
 
Kulutustutkimuksen haastattelujen yhteydessä on kysytty kotitalouksien jätteiden kierrätyksestä. 
Alustuksessa kuvataan, miten eri väestöryhmissä toteutetaan jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Li-
säksi pohditaan kierrätyksen ja kierrätysinfran yhteyksiä. Kotitalouksien euromääräinen kulutus voi-
daan muuttaa kertoimilla kasvihuonekaasupäästöiksi ja raaka-aineiden käytöksi. Alustuksessa esi-
tellään kotitalouksien CO2 päästöjä ja raaka-aineiden käyttöä sekä alueiden taajama-asteen että 
tulodesiilien mukaan sekä muutosta vuosien 2006 ja 2012 välillä.  
 
Paha jäte, hyvä jäte: tulkintoja vapaa-ajanasumisen ympäristöystävällisyydestä 
Asta Kietäväinen, Luke (asta.kietavainen@luke.fi) & Seija Tuulentie, Luke (seija.tuulentie.@luke.fi) 
 
Mökkeily on suomalaisille palaamista maaseudun idylliin. Mökillä halutaan rauhoittua luonnon rau-
hassa; kalastaa, marjastaa, saunoa ja syödä luonnosta saatavaa ruokaa. Yleensä vapaa-ajan asukkaat 
pitävät mökkiasumistaan ympäristöystävällisenä, mutta tunnistavat siinä myös joitakin haittapuolia. 
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Syksyllä 2012 tehdyn kyselyn mukaan jätteet ja niiden käsittely ovat konkreettisia esimerkkejä va-
paa-ajan asumisen sekä myönteisistä että kielteisistä ympäristövaikutuksista. Tässä esityksessä kes-
kitytään tarkemmin siihen, miten jätteiden tulkitaan ilmentävän toisaalta ympäristöystävällistä asu-
mista ja toisaalta aiheuttavan ympäristöhaittoja. 
 
Aineistona on Itä-Suomen yliopiston johdolla laadittu 15‒85-vuotiaille suomalaisille suunnattu ky-
selytutkimus, jossa tarkasteltiin asumisen monipaikkaisuutta ja arkielämää vapaa-ajan ympäris-
töissä. Vastauksia tuli kaikkiaan 1189 ja vastausprosentti oli 29,7 prosenttia. Noin 46 prosenttia vas-
taajista katsoi, ettei vapaa-ajan asumisella ole lainkaan tai kovinkaan paljon haitallisia ympäristövai-
kutuksia. Hieman yli kolmannes eli 36 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vapaa-ajan asuminen 
aiheuttaa jossain määrin haitallisia ympäristövaikutuksia. Vähän alle kymmenen prosenttia vastaa-
jista katsoi, että haitallisia ympäristövaikutuksia on melko paljon tai erittäin paljon. Noin kymmenen 
prosenttia vastaajista ei osannut kertoa, oliko heidän mielestään vaikutuksia vai ei. Vastaajat saivat 
halutessaan kommentoida sitä, miksi pitivät tai eivät pitäneet vapaa-ajan asumista ympäristöystä-
vällisenä. Usein molemmissa tapauksissa perustelut liittyivät jätteisiin ja jätehuoltoon. Kompos-
tointi, kuivakäymälä ja asetusten mukainen jätejärjestelmä takasivat mökkiympäristön hyvänä säi-
lymisen. Luontoon ei jätetä roskia, mutta jossain tapauksissa roskat kuljetettiin kaupunkiin. Vaati-
matonta elämää ilman sähköä ja vesivessaa pidettiin takeena ympäristöystävällisestä mökkiasumi-
sesta. Toisaalta lisääntynyt mökkiasuminen ja toimimattomat kierrätysjärjestelmät nähtiin ympäris-
tön uhkina. ”Juhannuksena Saimaassa oli bensaa.” Harva haluaa pilata oman vapaa-ajan maise-
mansa ja rikkoa idyllin. 
 
Lakia ja asetuksia noudattamalla ja jos mahdollista kunnalliseen vesi- ja jätehuoltojärjestelmään liit-
tymällä ajatellaan vältyttävän ympäristöhaitoilta. Paikkasidonnainen ympäristönäkemys konkreti-
soituu jätteissä. Jos jätteet huolehditaan pois silmistä, ympäristöasioiden ajatellaan olevan kun-
nossa. 
 
Sosiologia jätteenä 
Kai Eriksson, Helsingin yliopisto 
 
Alustus käsittelee mahdollisuutta mieltää sosiologia – ajatteluperinteenä, oppiaineena ja akateemi-
sena tulkintakehyksenä – eräänlaisena jätteenä tai ainakin lähes hyödyttömänä resurssina. Yleisenä 
yhteiskuntatieteenä sosiologia on suosittu sivuaine, joka keskustelee läheisesti monien muiden yh-
teiskuntatieteiden kanssa ja antaa valmiuksia niissä esiintyvien erityiskysymysten laajempaan kriit-
tiseen tarkasteluun. Monia yhteiskunnallisia keskusteluja voidaan myös pitää olennaisesti sosiologi-
sina luonteeltaan. Jos sosiologiaa tarkastellaan yliopistollisena oppiaineena, sen parissa toimivien 
ihmisten käyttäytymistä ja ammatillisia pyrkimyksiä jäsentää kuitenkin tiiviimpi rakenne. Boltanskia 
ja Chiapelloa mukaillen voisi sanoa, että oppiaineena sosiologia avautuu sellaisena kokonaisuutena, 
jolla on omat perustekstinsä, tavoittelun kohteensa ja suuruuden ihanteensa. Ammatillisena kent-
tänä sosiologialla on omat sääntönsä, jotka vaihtelevat maittain ja alueittain.    
 
Alustuksessa tarkastellaan tapoja, joilla tämä ammatillinen kenttä suhteutuu ja vuorovaikuttaa joi-
denkin muiden kenttien kanssa etenkin tapauksissa, joissa toimijat siirtyvät kenttien välillä. Siinä 
tutkitaan varsinkin kaupallisen toimintamaailman ja ammatillisen sosiologian suhdetta tästä näkö-
kulmasta käsin. Millä tavalla sosiologia edellä mainituissa muodoissa toimii olosuhteissa, joissa am-
matillisen sosiologian perustekstit, tavoittelun kohteet ja suuruuden ihanteet eivät enää, sellaisi-
naan, ole voimassa? Tuleeko siitä jätettä, vai voiko sitä edelleen hyödyntää muuttuneista toiminnan 
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kriteereistä huolimatta? Toisaalta, miten kaupallinen maailma jäsentää uudella tavalla sosiologiaa 
ajatteluperinteenä ja tulkintakehyksenä?  

 

12 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@hel-
sinki.fi) 
 
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 ylikan-
sallisesti kuin kansallisesti ja paikallisesti määrittyvissä toimintaympäristöissä. Ryhmään toivotetaan 
tervetulleeksi eri tieteenalojen esityksiä ja keskustelunavauksia kasvatuksen sekä koulutuksen yh-
teiskunnallisista ulottuvuuksista.  
 
ABSTRAKTIT: 
 
”Kun kaikki laitetaan samalle viivalle” 
Ritva Engeström, Helsingin yliopisto (ritva.engestrom@helsinki.fi) 
 
Suomalainen peruskoulu tunnetaan kansainvälisesti menestymisestään PISA vertailussa. Vähem-
mälle huomiolle on jäänyt, että vertailujärjestelmä on osa globaalia ohjelmaa, jonka tavoitteena on 
parantaa kansallisten koulujärjestelmien suoritustasoa testeihin perustuvan tuloksellisuuden, kil-
pailun, oppimisen standardoinnin ja siihen pohjaavan opettajien työn kontrolloinnin avulla (Sahl-
berg 2011). Suomalaisen koulun erityisyyttä ja menestystä tutkineet ja pohtineet korostavat onnis-
tumisen perustana päinvastaisia tavoitteita ja saavutuksia sen lisäksi, että Suomessa peruskoulu on 
tarkoittanut tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia kaikille saman ikäpolven lapsille torjumalla op-
pijoiden eriyttämistä ja perustumalla valtakunnallisesti yhtenäiseen oppisisältöön. 
 
Peruskoulun kuvaan on kuitenkin alkanut tulla yksilötoimijuuden korostamista erilaisten ohjelmien 
avulla, kuten perusopetuksen joustavoittaminen (JOPO), yksilöllisten koulupolkujen salliminen ja 
henkilökohtaiset opetuksen järjestämistä koskevat suunnitelmat (HOJKS). Myös tulossa olevan val-
takunnallisen opetussuunnitelman uudet perusteet sisältävät arvoperustan, jota on kuvattu ihmis-
lähtöiseksi, sillä se korostaa jokaisen lapsen ja nuoren ainutlaatuisuutta. Yksilöllistäminen liittyy yh-
teiskunnan keinoihin ennalta ehkäistä nuoren syrjäytymistä ja vaikuttaa koulutusjärjestelmän ja työ-
elämän ulkopuolelle jäävien nuorten nykyisin kasvamassa olevaan määrään. Lähtökohtana on nuo-
ren ihmisen toimijuuden, pystyvyyden kokemuksen ja oppimiseen liittyvän mielekkyyden rakenta-
minen. Tasa-arvoa ja oppilaiden tasa-arvoista kohtelua on koulujärjestelmässä perinteisesti vaalittu 
sen käytänteisiin ja kulttuuriin vahvasti sisään rakentuneella suhteellisella eli summatiivisella arvi-
oinnilla, jossa oppilaita verrataan suhteessa kaikille yhteisiin tavoitteisiin. Miten yksilötoimijuus tu-
lisi koulujärjestelmässä käsitteellistää? Onko riskinä, että antamalla yksilöllistämiselle tilaa olemme 
purkamassa peruskoulun sisältämää yhteiskunnallisen tasa-arvon periaatetta? Vai pitäisikö käsityk-
siä (kuten ”tasa-arvo”) merkityksellistää uudelleen kontekstualisoimalla todellisuuden ilmiöitä yksi-
lön toimintakyvyn muotouttamisen näkökulmasta? Pohjustan keskustelua empiirisellä aineistolla, 
joka on kerätty tutkimuksessamme, jonka kohteena on ollut joustavan perusopetuksen (JOPOn) toi-
minta kahdella koululla oppilaiden ja opettajien kokemana. 
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Troubling Inclusion in Vocational Special Education  
Katariina Hakala, Aarno Kauppila, Reetta Mietola, Anna-Maija Niemi & Antti Teittinen, Kehitysvam-
maliitto ry 
 
Our presentation is based on an article we are working with on Finnish education and disability 
policy discourses and Finnish special needs education system focusing on the post-compulsory level. 
The article discusses the contradictions between inclusive policy targets and education system by 
analyzing more closely the policy targets set for education and asking how are these targets able to 
promote inclusion when meeting the stratified structures and discursive practices of the special 
needs education system. The particular focus of the article is on the Finnish vocational special needs 
education system. We will discuss the policy, governance and institutional structures of vocational 
special needs education in Finland and how these relate to inclusion ideology. Our data consists of 
disability and education policy texts, education statistics, and documents on historical and current 
changes in the vocational special education institutions. 
 
Our analysis suggests that there is a durable contradiction between inclusion policy and stratified 
structures of vocational special education system. The system of vocational special education has a 
strong history and cultural genealogy of providing social care and services for “inadequate” citizens, 
and it is still often considered rather as social service than education. Position and practices of seg-
regated special vocational education system have been challenged by inclusion ideology promoted 
by disability rights movement, emphasizing education as a common human right. Inclusion policy 
has ‘troubled’ vocational special education, forced it to reinvent itself as a system enabling promo-
tion of inclusion, providing and guaranteeing educational possibilities ‘for all’. We however argue 
that while vocational special education system can be represented this way as an integral part of 
the inclusive education system, this segregated system also maintains and reproduces educational 
inequalities. 
 
Arvojako perusopetuksen inklusiivisen koulutuspolitiikan taustalla? 
Heli Ketovuori, Turun yliopisto (heli.ketovuori@utu.fi) & Päivi Pihlaja, Turun yliopisto (paivi.pih-
laja@utu.fi) 
 
Tutkimus tarkastelee miten inklusiivinen arvopohja näyttäytyy perusopetukseen liittyvissä koulutus-
poliittisissa teksteissä. Inkluusio nähdään tiettyihin arvoihin, periaatteisiin ja käytänteisiin liittyvänä 
kansainvälisenä reformina, joka koskee koko koulutusjärjestelmää (Armstrong 2003b, 2−3). Sen ta-
voitteena on tasa-arvoinen osallistava ja erilaisuutta arvostava yhteiskunta. Inklusiivinen koulutus-
politiikka määritellään osaksi laajempaa koulutukseen liittyvää lainsäädäntöä ja sosiaali- ja talous-
politiikkaa (UNESCO 1994, iii−iv). Laadullisen tutkimuksemme aineistoksi valitut Koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelmat (1999−2004; 2011−2016) ovat keskeisimmät valtakunnan tason 
koulutuspoliittisia linjauksia käsittelevät dokumentit. Viiden vuoden välein niihin on kirjattu kulloin-
kin vallassa olevan hallituksen näkemys koulutukseen ja tutkimukseen kohdistetuista tulevista kehit-
tämishaasteista ja painopistealueista.  
Tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat keskeiset inkluusioon liittyvät arvot eli tasa-arvo ja erilai-
suuden hyväksyminen sekä arvostaminen (ks. Ainscow & Miles 2009, 5). Tulokset osoittavat, että 
mahdollisuuksien tasa-arvoon liittyvä puhe on dokumenteissa kestoteema, mutta se, miten mahdol-
lisuudet voidaan konkreettisesti toteuttaa, jää useimmiten sanomatta. Tasa-arvon sisällöllisissä pai-
notuksissa on pieniä eroja, ja painopiste dokumenteissa on siirtynyt hieman alueellista tasa-arvoa 
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korostavasta näkökulmasta enemmän sukupuolten tasa-arvoa ja oppilaiden sosioekonomista taus-
taa korostavaan suuntaan. Sukupuoleen liittyvä tasa-arvopuhe ja huoli kohdistui poikiin.  Sosioeko-
nomisesta taustasta puhuttaessa dokumenteissa korostui pelko hyvien oppitulosten saavuttamatto-
muudesta. KESU:jen tekstit indikoivat muutosta aiemmasta yhteisöllisyydestä kohti suurempaa yksi-
lön vastuuta ja aktiivista roolia. 
 
Mahdollisen sosiologia 
Hannu Simola, Helsingin yliopisto (hannu.simola@helsinki.fi) 
 
Saksalainen sosiologi Hans Joas on luonnehtinut myöhäismodernin yhteiskunnan aikakautta ’kon-
tingenssin aikakaudeksi’.  Joas viittaa tällä siihen, miten yhä suurempi osa asioista myöhäismoder-
nissa on samalla mahdollisia muttei välttämättömiä.  Risto Eräsaaren mukaan kontingenssin voi 
nähdä avaavan kaksi merkittävää näkökulmaa: yhtäältä kyse on siitä, miten orientoitua tai jopa olla 
olemassa nykyisessä maailmassa; toisaalta sitä, miten hahmottaa perspektiiviä tavanmukaisen tie-
teellisen kommunikaation ja keskustelun tuolle puolen. Hänen mielestään kontingenssi on kriittinen 
mahdollisuus, joka "auttaa varmuuksien epäilyssä, tarkoittamattomien seurausten selville saami-
sessa, vaihtoehtojen mahdollisuuksien kartoituksessa sekä sen sisällöllisten ominaisuuksien (ei vält-
tämätön, ei mahdoton) käytettävyyden ja muutettavuuden koettelussa". 
 
Toistaiseksi kontingenssin näkökulmaa on hyödynnetty lähinnä liikkeenjohdon teorioissa. Jotenkin 
oireellisesti ’the art of playing with contingency’ onkin ollut lähempänä liike-elämän kuin yhteiskun-
tatieteiden sydäntä. Jos kuitenkin otamme kontingenssiteoriat vakavasti, yhteiskuntatieteiden fo-
kuksen olisi syytä siirtyä perinteisestä rakenteiden, determinaation ja välttämättömyyksien kohti 
toimijuutta, vapautta ja mahdollisuuksia. On ajateltavissa, että uudentyyppisten globaalien ja pai-
kallisten ongelmien edessä näyttäisi olevan tilausta jonkinlaiselle ’mahdollisen sosiologialle’.  
 
Luovan toimijuuden alueella pragmatistiset lähestymistavat ovat olleet merkittäviä. Kuitenkin eri-
tyisesti yhdysvaltalaisia esityksiä näyttää vaivaavan jonkinlainen naiivius suhteessa esimerkiksi de-
mokratian ja koulutuksen kaikkivoipuuteen.  Näyttäisi välttämättömältä tuoda keskusteluun annos 
eurooppalaista sosiaalista prakseologiaa ja reflektiivistä sosiologiaa. Mahdollisen sosiologian lähtö-
kohdaksi saattaisi olla järkevää ottaa Bourdieun ’sosioanalyysi’. Hänen mukaansa sosiologia voi toi-
mia vapauttavasti vain "vapauttamalla meidät vapauden illusioista" ja "väärästä uskosta illusorisiin 
vapauksiin. On välttämätöntä ‘denaturalisoida ja defatalisoida sosiaalinen maailma’, on ‘tuhottava 
ne myytit, jotka verhoavat vallankäyttöä ja ylivallan ylläpitämistä’.  Sosiologia sosioanalyysinä, psy-
koanalyysin kollektiivisena vastineena pyrkii tekemään meidät tietoiseksi siitä kollektiivisesti tiedos-
tamattomasta, joka "sisältyy instituutioihin ja asuu syvällä sisällämme". Tällainen sosiologia ”auttaa 
meitä erottamaan ne tilanteet, joissa meillä on tiettyä vapautta, niistä tilanteista, joissa sitä ei ole. 
Niin emme tuhlaa energiamme taistelemalla maastoissa, joissa ei voi menestyä”.  
 
Esitys pyrkii hahmottelemaan mahdollisen sosiologiaa tästä lähtökohdasta aineistonaan suomalai-
sessa koulutuspolitiikassa tapahtuneet historialliset ja tämänhetkiset tilanteet, jossa ikkuna muu-
tokseen näyttäisi olleen ja olevan avoinna ja joissa sitä on käytetty tai jätetty käyttämättä. Esityk-
sessä kysytään, olisiko koulutussosiologia voinut esiintyä näissä tilanteissa mahdollisen sosiolo-
giana. 
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Kontingenssikaavat ja kontingenssiskeemat Niklas Luhmannilla: Tutkimus, kehitys ja innovaa-
tiopolitiikan rajautuminen tohtorikoulutuksen strukturaatiossa 
Kari Kantasalmi, Helsingin yliopisto (kari.kantasalmi@helsinki.fi) 
 
Esityksen perustana on piakkoin Saksassa ilmestyvään kirjaan, kirjoittamani luku. Puolustan teesiä, 
jonka mukaan kontingenssikaavan (KK) ja kontingenssiskeeman (KS) ajatukset Luhmannin käsitteis-
tössä auttavat ymmärtämään tohtoriohjelmien strukturaatiota viime vuosikymmenten tutkimuspo-
litiikan kontekstissa. Esitys avaa em. termejä systeemiteorian käsitteistön sisällä. Termit voidaan 
kiinnittää eriytymisteoreettisesti siten, että (KK) kehittyy eriytyneiden funktiosysteemien välisessä 
rajauksessa ja siis keskinäisriippuvuuksista, kun taas (KS) operoi organisaatiosysteemien päätöksen-
teossa. Osoitan käsiteanalyysille tekstilähtöistä evidenssiä ja yhteiskuntateoreettista selvennystä 
Luhmannin teksteistä. Avausjakson jälkeen havainnollistan em. termien käsitteellisen käytön mah-
dollisuuksia aikamme yliopisto-organisaation muutoksen ymmärtämisessä.  
 
Sosiologian yleisen teorian kehittelynä, Luhmannin (1927–1998) systeemiteorian käsitteistö tarjoaa 
eräitä etuja, kuten: fasilitoi tutkimuksen trans- tai inter disipliinistä kommunikaatiota, rohkaisee jäy-
kän makro-mikro analyysin tasojen soveltamisen ylittämiseen tutkimuksessa ja tukee sosiaalitutki-
muksen ongelmien muotojen täsmentämistä. Tällä kaikella on merkitystä mm. nykyisen tutkimus-
politiikan kompleksisten kytkentöjen tarkastelussa varsinkin yliopisto-organisaatioon kohdentu-
vassa tutkimuksessa. Yhteiskuntateoriassaan Luhmann (1997) argumentoi yhteiskunnan funktio-
naalisen eriytymisen ensisijaisuutta modernissa, mutta toki muitakin eriytymisen muotoja ilmenee 
– vaikkapa yliopistossa. Funktiojärjestelmien makrotasoinen eriytyminen (Ausdifferenzierung) on 
peruuttamatonta, mutta ei rajoitu maakartastoon, vaan viittaa abstraktimpaan maailman yhteis-
kunnan käsitteeseen. Tässä systeemiteoreettinen tarkastelu erottuu mm. ns. neo-institutionaalisen 
koulukunnan world cultural approach ja world society teoretisoinnista. Systeemiteorian yhteiskun-
nan käsite sulkee sisäänsä kaikki mahdolliset sosiaaliset kommunikaatiojärjestelmät ja viittaa näin 
ollen maailmanyhteiskunnan teoriaan nyky-yhteiskunnan itsekuvauksen keskeisenä suuntana. Toi-
nen ajankohtainen yhteiskunnan itsekuvauksen suunta on tietoyhteiskunnan teoria (Stichweh). Yli-
opiston muutoksen kuvaus on syytä kytkeä molempiin keskustelun suuntiin. Yhteiskunnan komp-
leksisia suhteita on hankala tavoittaa yliopiston organisoitumisen (tieteenalat, opinalat, tutkimus-
suuntaukset jne.) sisällä, missä eriytymistä tapahtuu myös vuorovaikutusjärjestelmien läpi (opetus-
yksiköt ja tutkimusryhmät). Yliopisto on fokusoitu vähintään kahteen funktiojärjestelmään tietee-
seen ja kasvatukseen. Näiden päällekkäisyys tohtorikoulutuksen strukturaatiossa on kiinnostava ku-
vauksen mahdollisuus systeemiteorialle, kuten esityksessäni havainnollistan. Käsittääkseni Luhman-
nin kehittelemä käsitteistö tukee yleisemminkin niiden ongelmien muodon täsmällisempää määrit-
telyä, joita tarvitaan modernin yhteiskunnan käytäntöjen havainnoinnissa ja kuvaamisessa. Muodon 
käsite ja kontingenssin ongelma tarjoaa systeemiteorialle kiinnostavia haasteita. Niinpä kohdennan 
esitykseni Luhmannin (Kontingenzformel) käsitteeseen siten, että sovellan sitä politiikan ja tohtori-
koulutuksen keskinäissuhteen kuvaamiseen teknotieteellisessä (mm. Derrida) ajassa. 
 
”Opeta, Mittaa, Kehitä”: Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo hallinnallisena artefaktina 
Esko Harni, Jyväskylän yliopisto (esko.harni@jyu.fi) 
 
Yrittäjyyskasvatuksesta on tullut eräs tämän vuosituhannen keskeisimmistä koulutuspoliittista ja pe-
dagogista hankkeista. Matti Vanhasen I hallituksen toteuttaman ”yrittäjyyden politiikkaohjelman” 
yhteydessä yrittäjyyskasvatuksesta tuli pakollinen osa kaikkia koulun oppiaineita ja sen tuli olla osa 
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koko koulun toimintakulttuuria. Ongelmaksi tämän poliittisen intervention kohdalla muodostui kui-
tenkin, etteivät opettajat näyttäneet sisäistäneet riittävän hyvin yrittäjyyskasvatukselle ominaisia 
ajatteluntapoja ja menetelmiä. 
 
Muun muassa tätä ongelmaa silmällä pitäen Opetushallitus aloitti yhteistyössä Lappeenrannan tek-
nillisen yliopisto hankkeen, jonka oli määrä tuottaa yrittäjyyskasvatuksen mittaristo.  Mittariston on 
tarkoitus toimia itsearviointivälineenä, jonka avulla opettajien on mahdollista kehittyä etevimmiksi 
yrittäjyyskasvatuksen toteuttajiksi. Sen avulla voidaan myös seurata yrittäjyyskasvatuksen kehitty-
mistä osana oppilaitostensa laadunhallintaa. Mittaristo on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja se 
onkin herättänyt kiinnostusta viime vuosina myös kansainvälisesti. 
 
Käsittelen esityksessä yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa foucault’laisen valta-analytiikan ja toimija-
verkkoteorian käsitteitä hyödyntäen ”hallinnallisena artefaktina”, joka kokoaa yhteen laajemman 
yhteiskunnallisen ongelmakentän sekä kääntää sen yrittäjyyskasvatukselle suotuisaan järkeilyn ke-
hykseen. Näin mittaristo voidaan ymmärtää aktiivisena toimijana, joka pyrkii kääntämään lähtökoh-
taisesti kompleksisen ja laajemman ongelmakentän – yrittäjyyskasvatuksen kotouttamisen Euroo-
pan Komission asiakirjoista konkreettiseen opetustyöhön – mitattavalle sekä siten hallittavalle kie-
lelle. 
 
Lähestyn mittariston rakentumista ja toimintaa seuraten Michel Foucault’n tunnettua tapaa tarkas-
tella ilmiöitä tiedon, subjektin ja vallan ulottuvuuksissa. Tarkastelen 1) millaiseen ongelmakenttään 
mittaristo pyrkii vastamaan, ja kuinka se pyrkii luomaan stabiileja tiedon tiloja, 2) millaisia subjekti-
vikaation muotoja, suhteita itseensä ja opetustyöhönsä mittaristo houkuttelee opettajia muodosta-
maan ja 3) lopuksi tarkastelen yrittäjyyskasvatuksen mittaristoa suhteessa uusliberaalille hallinnalli-
suudelle tyypilliseen itsearvioinnin ja tuloksellisuuden mittaamiseen eetokseen.   
 
Conceptions associated with sense of belonging and school transitions for students with special 
needs in Finland 
Henri Pesonen, University of Helsinki (henri.pesonen@helsinki.fi), Elina Kontu, University of Helsinki 
(elina.kontu@helsinki.fi), Minna Saarinen, University of Helsinki (minna.saarinen@helsinki.fi) & 
Raija Pirttimaa, University of Jyväskylä (raija.pirttimaa@jyu.fi) 
 
Sense of belonging can be described as the extent to which an individual feels included, respected 
and supported by others within many different social contexts (e.g., in school). Sense of belonging 
is associated with individuals’ relationships with teachers and classmates. For example, when an 
individual perceives that one is receiving enough support and understanding from the teacher, it can 
facilitate forming a sense of belonging. By the same token, a student might have conflicts with the 
teacher due to the student’s unwished behaviors that might affect the teacher-student relationships. 
Students with special needs have unique characteristics that can cause forming a sense of belonging 
to be complex without appropriate support. Studies regarding sense of belonging and transitions for 
students with special needs still remain under-researched. Therefore, this research was conducted. 
The aim of this study was to examine conceptions associated with sense of belonging and school 
transitions for students with special needs by utilizing a phenomenographic approach. Specifically, 
this research addressed the following questions: (1) what hinders forming a sense of belonging in 
school and causes unnecessary transitions for students with special needs? and (2) what fosters stu-
dents to feel a sense of belonging in school? Qualitative analyses of the interview transcripts re-
vealed a number of conceptions regarding students’ sense of belonging and school transitions. The 
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major themes included students’ multiple transitions trajectories, poor support, victimization and 
rejection, disclosure, students’ relationships with various adults, equality among adults, and respect-
ful and supportive environment. Practical implications regarding the education legislation will be 
discussed. 
 
Maahanmuuttajanuorten lähtölaukaus koulutusurille  
Mira Kalalahti, Helsingin yliopisto (mira.kalalahti@helsinki.fi) & Janne Varjo, Helsingin yliopisto 
(janne.varjo@helsinki.fi) 
 
Suomalaisen koulutuspolitiikan haastavimpia kysymyksiä lienevät koulupudokkuuden estäminen ja 
nuorten tukevampi kiinnittyminen toisen asteen koulutukseen. Peruskoulun jälkeen vaikeuksissa 
ovat erityisesti maahanmuuttajanuoret, joiden sosiaaliset ja kulttuuriset resurssit eivät tue riittä-
västi, eivätkä koulusaavutukset riitä asetettuihin koulutustavoitteisiin. Suomalaisen koulutusjärjes-
telmän tasa-arvoisuuden tematiikan alle piiloutuu yhä enemmän erontekoja, jotka vaikeuttavat eri-
tyisryhmien tasapuolisia koulutusmahdollisuuksia. Myös maahanmuuttajanuorilla on keskimää-
räistä suurempi riski koulupudokkuuteen.  
 
Kuvaamme tutkimuksessamme yhdeksäsluokkalaisten nuorten koulutusasenteita, -odotuksia ja -va-
lintoja. Juuri käynnistetyn tutkimushankkeen kokonaistavoitteena on ymmärtää ja tulkita erityisesti 
maahanmuuttajanuorten koulutussiirtymiä. Tutkimusjoukkomme koostuu moninaisista kulttuuri-
sista taustoista tulevia nuoria, joita seuraamme toisen asteen valintaprosessista lähtien kolme 
vuotta. Näemme toisen asteen siirtymät koulutusurien haarautumana, transitiovaiheena, jonka 
luonteeseen kiteytyy erityisen paljon kontingentteja ‒ yksilöllisten valintojen, mahdollisuuksien ra-
kenteiden ja sosiaalisten polkujen ristiaallokossa liikkuvia ‒ riskejä ja valintoja.  
Esittelemämme tulokset ovat eräänlainen (kuvitteellinen) pysäytetty luokkakuva koulutuksellisten 
trajektorien lähtölaukauksesta. Kuvaamme seurannan ensimmäisen kyselytutkimuksen avulla tutki-
musjoukkomme (n~150) ja analysoimme nuorten valintoja, odotuksia ja asenteita erityisesti tulevai-
suusorientaatioiden ja koulutususkon mittareiden kautta. Alustavien havaintojemme mukaisesti 
maahanmuuttajanuorille ovat tyypillisempiä vahva halu kouluttautua, kouluviihtyvyys ja positiivinen 
tulevaisuusorientaatio, mutta myös hankaloitunut koulunkäynti ja ristiriitaisuus sosiaalisen ympäris-
tön kanssa. Pohdimme näitä tuloksia ja keskustelemme minkälaisin avauksin voimme jatkaa nuorten 
haastatteluihin keväällä 2015. 
 
Auktoriteetista tunnetyöntekijäksi: koulukurikeskustelut opettajien ammattilehdissä 1950-lu-
vulta 1980-luvulle 
Erkko Anttila, Helsingin yliopisto (erkko.anttila@helsinki.fi) 
 
Esityksessä tarkastelen opettajien ammattilehdissä käytyjä koulukuriin liittyviä keskusteluja 1950-
luvun lopulta 1980-luvun alkuun. Esitys edustaa näkökulmaltaan historiallista sosiologiaa ja siinä 
ovat aineistona Opettajain Lehdessä ja sen seuraajassa Opettajassa julkaistut koulukuriin liittyvät 
kirjoitukset vuosilta 1959–60, 1969–70 ja 1979–80. Kiinnitän huomiota erityisesti siihen, kuinka ky-
seisissä keskusteluissa koulukuriin liittyvät näkemykset muuttuivat ajan myötä autoritaarisista de-
mokraattisiksi, ja kuinka tähän liittyen opettajan työn emotionaaliset vaatimukset ja rasitukset nou-
sivat keskustelussa entistä tärkeämmäksi teemaksi. 
 
Teoreettisella tasolla tukeudun esityksessä Cas Woutersin sosiaalisten suhteiden demokratisoitu-
mista ja käytöstapojen informaalistumista (epämuodollistumista) koskevaan teoriaan sekä Arlie 
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Hochschildin tunnetyön käsitteeseen. Woutersin teoria tuo näkyviin koulukurikeskustelujen taus-
talla vaikuttaneen yleisemmän kulttuurisen muutoksen, jonka myötä yksilöiden eriarvoisuuteen pe-
rustuneet sosiaaliset rakenteet joutuivat sotien jälkeisenä aikana länsimaissa yltyvän kritiikin koh-
teeksi. Suomalaisen kouluinstituution puitteissa tätä yksilöiden ilmaisunvapautta ja tasa-arvoa ko-
rostanutta muutosta edustivat esimerkiksi 1970-luvun peruskoulu-uudistus, kouludemokratialiike 
sekä aiempaa demokraattisemman ja oppilaskeskeisemmän koulukulttuurin nousu. 
 
Tämä muutos näkyy selkeästi myös opettajien ammattilehdissä käydyissä keskusteluissa, joissa kou-
lukuriongelmiin ehdotetut autoritaariset ratkaisut jäivät 1950-luvun jälkeen taka-alalle ja niiden ti-
lalle nousivat oppilaiden yksilöllisyyden kunnioittamista korostaneet demokraattiset ratkaisumallit. 
Toisaalta näissä keskusteluissa näkyy myös se, kuinka uusi demokraattinen koulukulttuuri edellytti 
opettajilta uudenlaisia tunnetyövalmiuksia ja myös altisti heidät tunnetyölle ominaisille emotionaa-
lisille rasituksille. Kun vanhat autoritaariset ratkaisumallit eivät enää olleet toimivia eivätkä hyväk-
syttäviä, oli opettajien tukeuduttava yhä vahvemmin oman persoonansa voimavaroihin sekä omien 
tunnetyövalmiuksiensa kehittämiseen hallitakseen luokkahuonettaan demokraattisten ihanteiden 
mukaisella tavalla. 
 
Työttömyys ja epävarmuus tekniikan alan tohtoreiden työmarkkinoilla 
Otto Kanervo, Tekniikan akateemiset, TEK 
 
Tekniikan alan korkeakoulutuksella on keskeinen asema suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. 
Ilman merkittäviä panostuksia teknisen alan korkeimpaan koulutukseen yhteiskunnan ei uskota toi-
mivan tehokkaasti ja kykenevän kilpailemaan muiden yhteiskuntien kanssa globaalissa taloudessa. 
Koulutuspolitiikassa tämä on näkynyt vahvana panostuksena tekniikan alan yliopistokoulutukseen 
siten, että alan koulutus- ja tutkintomäärät ovat kasvaneet merkittävällä tavalla viime vuosikymme-
ninä. Koulutusmäärien kasvun ja meneillään olevan taantuman myötä kuitenkin myös tekniikan alan 
työttömyys on kääntynyt selkeään nousuun. Esimerkiksi tekniikan tohtoreiden työttömyys on mo-
ninkertaistunut muutamassa vuodessa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten tarjotessa entistä 
epävarmempia työuria väitelleille tutkijoille. Tässä esityksessä tarkastelen tekniikan alan tohtoreiden 
työllisyyttä, työssä kokemaa epävarmuutta, työllistymismahdollisuuksia, työttömyyttä ja työnhakua 
sekä kokemuksia työvoimapalveluista. Näkökulma kattaa myös sen millaisia panostuksia työttömät 
tohtorit tekevät oman osaamisensa kehittämiseksi sekä miten halukkaita he ovat muun muassa et-
siytymään ulkomaille työllistyäkseen. Aineistona toimivat lokakuussa 2014 kerätty Tekniikan akatee-
miset TEK -työmarkkinatutkimus sekä samaisen ammattiliiton työttömyystutkimus vuodelta 2013. 
Tohtorivastaajia ensin mainitussa aineistossa on 1038 (koko aineisto n=11 000) ja jälkimäisessä 100 
kappaletta (koko aineisto n=1600).  
 
Lääkäri- ja sairaanhoitajakunnan lohkoutuminen ja koulutuksen muutos  
Anne Laiho, Turun yliopisto (anne.laiho@utu.fi) & Tarita Riikonen, Turun yliopisto (tarita.riiko-
nen@utu.fi) 
 
Lääkärin ja sairaanhoitajan ammatit ja koulutus ovat rakentuneet hyvinvointivaltion kasvun yti-
messä ja ne kiinnittyvät vahvasti julkiseen sektoriin. Alan koulutukseen ovat vaikuttaneet koulutus-
järjestelmän rakenteistuminen, laajeneminen ja kansainväliset vaikutteet sekä ammattiryhmien 
omat pyrkimykset parantaa asemaansa koulutuksen avulla. 
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Hyvinvointivaltiosta on siirrytty globaaliin kilpailuyhteiskuntaan, jonka palvelujen keskiössä molem-
mat ammattiryhmät edelleen toimivat. Tutkimme lääkäri- ja sairaanhoitajakunnan koulutuksen 
kautta yhteiskunnallista muutosta 1990–2010 -luvuilla – kilpailuvaltion ja globaalin kilpailuyhteis-
kunnan aikakaudella. Professioiden kehitys heijastaa yleistä yhteiskunnallista kehitystä. Olemme 
kiinnostuneita siitä, miten terveysalan ammatillista kenttää jäsentävät paitsi koulutukselliset erot 
myös kulttuuriset ja sosiaaliset hierarkiat. Sukupuolelle, luokalle ja etnisyydelle rakentuvat sosiaali-
set ja kulttuuriset eronteot muovaavat koulutushierarkioiden syntyä ja ammattikuntiin pääsyä ja 
sijoittumista.  
 
Tässä esityksessä tarkastelemme, millaisia uudelleenorientoitumisen ja määrittymisen paineita lää-
käri- ja sairaanhoitajakunnan koulutus ja tietoperusta ovat kohdanneet uuden koulutuspolitiikan 
kontekstissa 1990-luvulta alkaen. Millaisia ammattiryhmien segmenttejä ja hierarkioita on synty-
nyt? Miten ne kiinnittyvät koulutukseen? Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat nojaavat koulutus- 
ja professiososiologiaan. Tässä esityksessä analyysin kohteena ovat tilastoaineistot, politiikkadoku-
mentit sekä aiemmat tutkimukset.  
 
Amisbarometri – Koulutustutkimuksen vallankumouksen ensiaskeleet  
Laura Kyntölä & Tuukka Salminen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Opiskelun ja 
koulutuksen tutkimussäätiö, OTUS 
 
Suomalainen toisen asteen ammatillinen koulutus on poikkeuksellinen ilmiö kansainvälisesti vertail-
tuna: kolmen vuoden ammattiin valmistava koulutus, jonka tavoitteena on samalla taata yleissivis-
tävä koulutuspohja sekä jatko-opintokelpoisuus kolmannen asteen opintoihin. Kisällikoulutuksen ja 
eriytyneiden koulutuspolkujen ympärille rakentuneen ammatillisen koulutuksen perinteessä, suo-
malainen versio tasa-arvoisesta koulutusmuodosta on kiinnostava tutkimuskohde niin kotimaassa 
kuin kansainvälisestikin.  
 
Suomessa on kuitenkin tähän asti ollut heikosti vertailukelpoista tutkimustietoa ammattiin koulut-
tautuvista. Puuttuva maanlaajuinen opiskelijarekisteri tekee eri tilastojen vertailusta haastavaa ja 
viime vuosien kyselytutkimukset ovatkin käsitelleet joko laajemmin koko nuorisoryhmää tai keskit-
tyneet johonkin rajattuun teemaan, mikä asettaa huomattavia rajoituksia tulosten yleistettävyy-
delle eikä mahdollista ilmiöiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelua.  
Tilanteen korjaamiseksi Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry sekä Opiskelun ja koulu-
tuksen tutkimussäätiö OTUS ovat aloittaneet Amisbarometri-tutkimushankkeen, joka mahdollistaa 
ensimmäistä kertaa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien moninaisten elämäntilanteiden tut-
kimisen vertailukelpoisesti koko maassa. Tälle on tarvetta, sillä ammatilliseen koulutukseen tullaan 
usein monenlaisista lähtökohdista: monella uusista opiskelijoista on jo jokin aiempi tutkinto, ja noin 
puolet ammatilliset opinnot aloittavista tulee suoraan peruskoulusta. Vaikka jo yli puolet Suomen 
nuorista valitsee peruskoulun jälkeen ammatillisen tutkinnon, tulevat ammatillisen puolen opiskeli-
jat silti tilastollisesti useammin myös muuta ikäluokkaa sosioekonomisesti haastavammasta taus-
tasta.  
 
Tutkimus toteutetaan laajana verkkokyselynä oppituntien aikana ja se on lähetetty kaikkiin Suomen 
ammatillisiin oppilaitoksiin helmikuussa 2015. Hanke on koko Suomen kattava ja se toistetaan kah-
den vuoden välein. Vastaajina kyselyssä ovat tutkintoon johtavaa koulutusta suorittavat nuorisoas-
teen perustutkinto-opiskelijat. Amisbarometri-kyselyssä on seitsemän erillistä osiota opinnoista, 
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työssäkäynnistä ja toimeentulosta, työelämästä ja tulevaisuudesta sekä hyvinvointiin ja vapaa-ai-
kaan liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi vastaajilta kerätään kattavat taustatiedot. Kysymykset on suun-
niteltu niin, että tutkimusdataa voi käyttää monipuolistesti erilaisin kvantitatiivisin menetelmin.  
 
Valmistuessaan maaliskuussa 2015 aineisto on vapaasti tutkijoiden käytössä tutkimuslupaa vastaan. 
Lisäksi dataa ladataan kaikkien tarkasteltavaksi verkkoon soveltuvin osin ja tutkimuseettiset näkö-
kulmat huomioiden. Jo ensimmäisen keräyskerran jälkeen Amisbarometri tulee olemaan kaikkien 
aikojen laajin yhtenäinen ammattiin opiskelevista kerätty tutkimusdata, joka tarjoaa poikkeukselli-
sen aineiston esimerkiksi yliopiston tutkijoille toisen asteen koulutustutkimuksen aineistoksi tai läh-
teeksi.  

 

13 KAUPUNKITUTKIMUS 

Koordinaattorit: Mika Hyötyläinen, Helsingin yliopisto (mika.hyotylainen@helsinki.fi) & Teemu 
Kemppainen, Helsingin yliopisto (teemu.t.kemppainen@helsinki.fi) 
 
Kuten tunnettua, suomalaista yhteiskuntaa luonnehtii verrattain myöhäinen, mutta nopea kau-
pungistuminen. 1990-luvun laman jälkeen eriarvoisuus on kasvanut ja pitkään sosioekonomisesti 
melko yhtenäisenä pysynyt kaupunkirakenne on alkanut eriytyä. Suomalaisissa kaupungeissa voi-
daan rakenteellisten muutosten lisäksi havaita elinpiirien eriytymistä ja paikalliskulttuurien synty-
mistä. Kuten kaikkeen sosiaaliseen, liittyy urbaaniin myös valta, sillä kaupungista ja kaupungissa 
kamppailevat erilaiset toimijat kunnallispoliitikoista sissiviljelijöihin.  Kaupunkitila on lisäksi tulvil-
laan merkkejä ja merkityksiä: sosiologipäivien yleisteemaan liittyen voidaankin kysyä, minkälaisia 
ajan merkkejä suomalaisessa kaupungissa on havaittavissa? Mitä ne kertovat ajastamme? Entä 
minkälaisista mahdollisista tulevaisuuksista ne kertovat? 
  
Työryhmään ovat tervetulleita erilaisiin menetelmiin ja teorioihin pohjaavat esitykset, jotka liitty-
vät kaupunkitematiikkaan.  
 
ABSTRAKTIT: 
 
Helsingin seudun vanhat työväen esikaupungit ja paikallinen yhteisöllisyys 
Erkko Anttila, Helsingin yliopisto (erkko.anttila@helsinki.fi) 
 
Esityksessä tarkastelen Helsingin ympäristöön 1900-luvun alkupuoliskolla syntyneitä työväen esi-
kaupunkeja ja niiden paikallista elämäntapaa. Esitys perustuu sosiologian väitöskirjaani, jonka ai-
heena on paikallinen yhteisöllisyys ja sen muutos Helsingin seudun vanhoissa työväen esikaupun-
geissa 1900-luvulla. Tarkasteltaviin alueisiin lukeutuvat esimerkiksi Malmi, Tapanila ja Pakila Helsin-
gissä, Leppävaaran Harakka (Lintuvaara) Espoossa ja Friherrs (Vapaala) Vantaalla. Yhteistä näille alu-
eille oli se, että ne olivat suunnittelemattomasti rakentuneita ja olosuhteiltaan maalaismaisia pien-
taloyhdyskuntia, joiden asukkaiden valtaosa kuului työväestöön. Niitä yhdisti myös 1900-luvun al-
kupuoliskon työväen esikaupungeille tyypillinen paikallinen elämäntapa, jonka piirteitä olivat esi-
merkiksi laajasti harjoitettu osittainen omavaraistalous, pienimuotoinen paikallinen yritystoiminta, 
perinteisen työväenkulttuurin kaavoja noudattanut yhteisöllinen vapaa-ajanvietto, erilaisiin arkisiin 
ongelmiin liittynyt kollektiivinen ongelmanratkaisu sekä naapureiden välinen tiivis kanssakäyminen. 
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Esityksessä kuvaan työväen esikaupunkien elämäntavan keskeisiä piirteitä lähinnä muistelma-ai-
neiston ja vanhojen valokuvien avulla. Huomioni kohteena on erityisesti se, miten näissä elämänta-
van piirteissä ilmeni 1900-luvun alkupuolen työväen esikaupunkien paikallinen yhteisöllisyys ja mitä 
ne kertovat yleisemmällä tasolla paikallisen yhteisöllisyyden edellytyksistä modernissa maailmassa. 
Teoreettisella tasolla yhdistän tarkasteluni Norbert Eliasin 1970-luvulla esittämään yhteisöteoriaan, 
joka korostaa erityisesti ihmisten keskinäisten riippuvuussuhteiden merkitystä paikallista yhteisölli-
syyttä määrittävänä tekijänä. Samalla tämä näkökulma auttaa välttämään niitä ongelmia, joita yh-
teisöjen sopusointuisuutta ja altruismia korostava Gemeinschaft -näkökulma on usein aiheuttanut 
empiirisessä yhteisötutkimuksessa. Ihmisten sosiaalisiin riippuvuussuhteisiin ja niiden suuntautumi-
seen keskittyvä näkökulma tekee myös ymmärrettäväksi tutkimieni työväen esikaupunkien myö-
hemmän kehityksen 1900-luvun jälkipuoliskolla, jolloin aikakautta leimannut nopea vaurastuminen 
sekä erilaisten teknisten ja hallinnollisten järjestelmien kasvu vääjäämättä rapauttivat niiden paikal-
lista yhteisöllisyyttä. 
 
Talo, portaat ja aukio: Sosiaalisten suhteiden tilallinen järjestyminen Helsingissä, New Yorkissa ja 
Madridissa 
Kaisa Ketokivi, Helsingin yliopisto, New York University (kaisa.ketokivi@helsinki.fi) & Victoria 
Gomez, Universidad Carlos III de Madrid 
 
Esitys tarkastelee sosiaalisten suhteiden tilallista järjestymistä kolmella asuinalueella Helsingissä, 
New Yorkin Brooklynissa ja Madridissa. Siinä kysytään, millaisia kohtaamisia ja suhteita materiaalis-
tilalliset rakenteet ja niiden kulttuurinen/käytännön merkitys mahdollistavat ja tuottavat. Paikalli-
sen elämän etnografisen havainnoinnin, asukkaisen haastattelujen ja sosiaalisten suhteiden syste-
maattisen kartoittamisen keinoin tarkastellaan sitä, miten sosiaaliset kohtaamiset ja suhteet eri tut-
kimuskentillä eri tiloissa järjestyvät ja millaista yhteisyyttä ne rakentavat. Tutkittuja alueita yhdistää 
kehitys työväenluokkaisesta asuinalueesta sosiaalisesti hyvinvoivaksi tulotasoltaan keskiluok-
kaiseksi alueeksi, jossa rento paikallisyhteisö korostuu. Muita yhdistäviä tekijöitä ovat historiallinen 
ja arvostettu talokanta sekä korkeasti koulutettu (usein luovissa ja kulttuurialan ammateissa toi-
miva) asukaskunta, joka on asuntojen hintojen nousun myötä murroksessa. Tutkimuskenttien sosi-
aalista samankaltaisuutta ja tilallisen järjestyksen erilaisuutta hyödynnetään sosiaalisten suhteiden 
ja yhteisön muodostumisen analyyttisessa vertailussa. Helsinkiläisen asuinalueen elämässä talo tai 
koti (pihoineen) nousee esiin keskeisimpänä sosiaalisten suhteiden tapahtumapaikkana. Brook-
lynissa kohdataan talon ja jalkakäytävän välisillä portailla ja puhutaan nostalgisesti ”porraskulttuu-
rista” (stoop culture). Madridissa aukio (plaza) ja kadut korostuvat merkityksellisinä tiloina sosiaali-
sille suhteille. Esitys nostaa esiin kentältä tuoreita havaintoja pohtiessaan ihmisten välisten suhtei-
den ja paikallisyhteisön järjestymistä, jossa tilalliset rakenteet, kulttuuri ja sosiaaliset käytännöt kie-
toutuvat yhteen. 
 
Asumistyytyväisyys pääkaupunkiseudulla: kansainvälisten osaajien näkökulma  
Elina Eskelä, Helsingin yliopisto (elina.eskela@helsinki.fi) 
 
Maahanmuuton lisääntyminen monipuolistaa suomalaisten kaupunkien, etenkin pääkaupunkiseu-
dun, sosiaalista rakennetta sekä asumiseen liittyviä tarpeita. Maahanmuuttajien asumisen tutki-
muksessa vähemmälle huomiolle ovat jääneet korkeasti koulutetut maahanmuuttajat, nk. kansain-
väliset osaajat. Yksi kaupunkiseutujen taloudelliseen kilpailukykyyn vaikuttava tekijä on niiden kyky 
houkutella ja sitouttaa osaavia työntekijöitä, jotka ovat avainroolissa tietointensiivisillä ja luovilla 
taloudenaloilla. Poliittisissa strategioissa keskitytään kansainvälisten osaajien houkuttelemiseen, 
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mutta vähemmän tiedetään siitä, mitkä tekijät vaikuttavat heidän asumistyytyväisyyteensä. Asumis-
tyytyväisyyden on kuitenkin osoitettu vaikuttavan siihen, jääkö yksilö nykyiseen sijaintiinsa vai 
muuttaako pois.  
 
Väitöstutkimukseni tarkastelee pääkaupunkiseudulla asuvien kansainvälisten osaajien asumistyyty-
väisyyttä. Päätutkimuskysymykseni on: mitkä tekijät vaikuttavat kansainvälisten osaajien asumistyy-
tyväisyyteen? Tutkimus hyödyntää teorioita osaajien muuttoliikkeestä, asumistyytyväisyydestä ja 
etnisten vähemmistöjen asumisesta. Laadullisen tutkimuksen aineiston muodostavat kansainvälis-
ten osaajien ja asiantuntijoiden puolistrukturoidut haastattelut, joita on yhteensä 70. 
 
Empiiriset havainnot osoittavat, että kansainväliset osaajat kohtaavat monia asumiseen liittyviä on-
gelmia pääkaupunkiseudulla. Nämä tulokset haastavat yleisen käsityksen siitä, että osaajien asumi-
nen on ongelmatonta. Asuntopula, korkea hintataso ja rakennetun ympäristön yksitoikkoisuus vai-
kuttavat negatiivisesti osaajien asumistyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimus osoittaa, että sosiaalisella 
ympäristöllä on tärkeä rooli osaajien asumistyytyväisyyden muodostumisessa: sosiaalisten siteiden 
puute naapurustossa vähentää osaajien asumistyytyväisyyttä. Positiivisimmat puolet asumisessa 
ovat kaupunkiseudun yleinen turvallisuus ja funktionaalisuus sekä luonnonympäristö. Tulokset 
osoittavat myös, että osaajien tapauksessa asunnon hallintamuoto ei ole selvä osoitus siitä, ovatko 
he jäämässä vai lähtemässä maasta. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät ymmärrystä osaajien 
muuttoliikkeestä ja tuloksia voidaan käyttää apuna kehittämään asuntopolitiikkaa, joka tukisi kau-
punkiseudun taloudellista kilpailukykyä. 
 
The personal networks of mobile IT professionals in the City of Helsinki 
Anna Eveliina Louhivuori-Lampe, Helsingin yliopisto (eveliina.louhivuori@helsinki.fi) 
 
In migration literature the social networks of the mobile highly skilled are often constructed as ho-
mogenous elite, post national, cosmopolitan enclaves in the city. Disembedded from the ‘local’ ‘set-
tled’ population they move in the transnational flows of networks and practices. In this paper the 
binary of a disruptive ‘global’ and a static ‘local’ community is questioned through data from a six-
teen month ethnographic fieldwork in Helsinki, Finland amongst Western European IT knowledge 
workers. The research is part of a doctoral project in the Deparment of Sociology, University of Hel-
sinki. Investigating the relationship between professional identifications and social networks the 
principal argument being made is that for this group of migrant professionals a broader more holistic 
understanding of their personal networks and their practices in the city is required. For the partici-
pants their professional identifications form a framework for their everyday life as a migrant. 
Through personal and professional networks they (re)produce spaces through a hybridity of trans-
national, temporal and local practices to accommodate and resist. What they have developed are 
rich strategies and new modes of belonging which encase their past experiences, present location 
and future wishes for their livelihoods. The multiplicity and diversity of their networks and practices 
deconstruct the highly skilled migrant-type and portray practices and discourses grounded inside 
the local, which are gendered and classed. The city of Helsinki is experiencing one of the most dy-
namic urban developments pushed by a policy of a competitive metropolitan region. By interpreting 
the experiences of the mobile highly skilled and their current networks and practices, it is interesting 
to compare and contrast alongside the contemporary political vision of the future of the city. 
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Kaupunki yhteisöllisten työtilojen miljöönä 
Heli Ansio, Työterveyslaitos (heli.ansio@ttl.fi) 
 
Kaupungin keskustan trendikkäässä kahvilassa kannettavien tietokoneiden omenalogot loistavat 
vieri vieressä. Lapsikin tietää, että täällä sedät ja tädit tekevät töitä. Työelämän tutkijat ovat yhtä 
mieltä siitä, että työn tietoistuminen ja luovan työn lisääntyminen ovat ajallemme tyypillisiä. Työstä 
on tullut yhä vähemmän sidottua aikaan ja paikkaan. Työtä tehdään yhä enemmän vakituisten työ-
suhteiden ja myös kiinteiden työpaikkojen ulkopuolella. Kaupunkikuvassa tämä kaikki näkyy työn 
levittäytymisenä kahviloihin, kirjastoihin, liikennevälineisiin, odotusauloihin ja muihin julkisiin tiloi-
hin. Yhä useammin läppärityöläiset kokoontuvat myös yhteisöllisiin työtiloihin (coworking spaces), 
joita on 2000-luvun kuluessa perustettu työn ja kohtaamisen paikoiksi itsensätyöllistäjille. Niissä 
työskentelee pääosin luovien ja tietointensiivisten alojen freelancereita ja mikroyrittäjiä. Jaetut työ-
tilat ovat jo pitkältä ajalta tuttuja myös eri taiteen aloilla. Yhteisöllisissä työtiloissa työtä tekeviä ei 
tavallisesti yhdistä yhteinen työnantaja, vaan tilan jakaminen sekä työtilassa syntyvät yhteiset käy-
tännöt ja arvot. 
 
Yhteisölliset työtilat ovat yleensä urbaani ilmiö. Suomessa niitä on eniten Helsingissä, mutta myös 
muissa suuremmissa kaupungeissa. Alustuksessani tarkastelen yhteisöllisten työtilojen näkymistä 
kaupunkielämässä ja -kulttuurissa. Esitelmä perustuu kolmessa helsinkiläisessä yhteisöllisessä työ-
tilassa vuonna 2014 kerättyyn haastattelu- ja havainnointiaineistoon. Esitelmän teemoja ovat esi-
merkiksi yhteisöllisten työtilojen asettuminen kaupunkitilaan ja vuorovaikutus kaupunginosan 
muun elämän kanssa sekä työtilan ja kaupungin julkisen tilan (katu, kahvila) väliset rajapinnat. Mil-
laista on kaupunkien yhteisöllisissä työtiloissa tehtävä työ, ja miten niissä työskennellään? 
 
Esitelmäni liittyy meneillään olevaan tutkimushankkeeseen HYVE2020: Työ, yhteisö ja kestävä ta-
lous (2014–2105). Tutkimuksessa pohditaan uudenlaisia työtiloja, yhteisöllisyyden merkitystä ja 
työn muutoksia. Tutkimusta rahoittavat Tekes ja Työterveyslaitos. 
 
Tiheällä sekoittamisella tasa-arvoisempaa kaupunkia? Eri hallintamuotoisten asuntojen asukkai-
den rinnakkaiselo, sen esteet ja edellytykset Ruoholahden sekataloissa 
Jutta Juvenius, Helsingin yliopisto (jutta.juvenius@helsinki.fi) 
 
Ruoholahti on 1990-luvun alkupuolella läntisen Helsingin merenrannalle rakennettu asuin- ja toi-
mistoalue. Ainutlaatuiseksi Ruoholahden tekee se, että osa sen taloista on rakennettu niin sanotun 
sekatalomallin periaatteella, eli samassa rappukäytävässä sijaitsee sekä omistusasukkaiden osake-
huoneistoja että tarveharkintaisesti myönnettäviä vuokra-asuntoja. Sosiaalista sekoittamista on 
Helsingissä toteutettu sotien jälkeisen jälleenrakentamisen kaudesta lähtien aina vaiheittain lisäten, 
mutta Ruoholahden tapaista äärimmilleen viedyn tiheää eri hallintamuotojen sekoittamista ei ole 
toteutettu missään muualla kaupungissa. Sekoittamispolitiikan ansiosta Helsinki oli saavuttanut alu-
eellisen sosioekonomisen tasapainon 1990-luvun alkuun tultaessa, mutta tuolla vuosikymmenellä 
koko maata voimakkaasti ravistellut lama käänsi nämä erot uuteen nousuun. Tästä huolimatta Ruo-
holahden kaltaista tiheää sekoittamista ei ole toteutettu missään muualla kaupungissa, vaikka väl-
jempään malliin palaamiselle ei ole annettu minkäänlaista julkilausuttua syytä. Alueelliset erot kui-
tenkin ovat itseään ruokkiva kierre, joka on saatava katkaistuksi, sillä esimerkiksi nykyisellään aikuis-
ten asuinalueittaiset koulutuserot heijastuvat lasten oppimistuloksiin. 
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Alkamassa olevassa väitöskirjatutkimuksessani – jonka tutkimussuunnitelmaa nyt esittelen – tarkas-
telen millaisia hyötyjä ja haittoja eri ihmisryhmien näin tiiviisti rinnakkain asuttaminen tuottaa sekä 
onko sekatalomallia mahdollista laajentaa muihin kaupunginosiin. Työ jatkaa pääosin Alankomaista 
alkanutta keskustelua asuinalueiden eriarvoistumisesta ja näiden erojen purkamisen mahdollisista 
keinoista. Tutkimuksen alussa tarkastellaan sekatalojen asukkaiden valikoitumista, minkä lisäksi pu-
heenvuoro annetaan asukkaille itselleen sekä taloja hallinnoiville virkamiehille ja poliitikoille. Aineis-
tona käytän haastatteluja, survey-kyselyä sekä paikkatiedollista tilastoaineistoa. 
 
Postinumeroalueiden välinen vaihtelu epävirallisessa sosiaalisessa kontrollissa pääkaupunkiseu-
dulla seitsemäsluokkalaisten havaitsemana 
Timo M. Kauppinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (timo.kauppinen@thl.fi) & Sakari Karvonen, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (sakari.karvonen@thl.fi) 
 
Aikuisten harjoittama epävirallinen sosiaalinen kontrolli on asuinalueen sosiaalisen organisaation 
ilmentymä, joka voi vaikuttaa lasten ja nuorten käyttäytymiseen. Yhdysvalloissa Robert Sampson 
kollegoineen on 1990-luvulta lähtien tutkinut asuinalueiden niin sanotun kollektiivisen pystyvyyden 
(collective efficacy) yhteyttä muun muassa rikollisuuteen. Tällä käsitteellä he tarkoittavat sosiaali-
sen koheesion ja epävirallisen sosiaalisen kontrollin yhdistelmää, joka kuvaa alueen aikuisten kyvyk-
kyyttä toteuttaa yhteisiä arvojaan. Erityisesti epävirallisen sosiaalisen kontrollin osalta voidaan olet-
taa, että erityisesti lapset ja nuoret kykenisivät raportoimaan sen tasoa. Tutkimuksissa sen mittaa-
minen on kuitenkin yleensä perustunut aikuisten vastauksiin.  
 
Tässä tutkimuksessa asiaa kysytään nuorilta itseltään. Selvitämme, ilmeneekö pääkaupunkiseudulla 
asuinalueiden välillä eroja seitsemännen luokan aloittavien nuorten raportoimassa aikuisten har-
joittamassa epävirallisessa sosiaalisessa kontrollissa. Aineisto (n=5074) on kerätty MetrOp-hank-
keessa syksyllä 2011 pääkaupunkiseudun kouluissa. Asuinaluetta kuvaa postinumeroalue (n=133). 
Epävirallista sosiaalista kontrollia mittaavat Sampsonin kollektiivisen pystyvyyden skaalan epäviral-
lisen sosiaalisen kontrollin osiosta Suomen olosuhteisiin sovelletut kysymykset asuinalueen aikuis-
ten oletetusta puuttumisesta nuorten lintsaamiseen, alkoholijuomien juomiseen, graffitien maalaa-
miseen ja tappeluihin. 
 
Analyysissä selvitetään havaitun epävirallisen sosiaalisen kontrollin vaihtelun jakautuminen yksilö- 
ja aluetasoille ja aluetason vaihtelua koskevien tulosten riippuvuus vastaajien määrästä alueittain. 
Lisäksi tarkastellaan epävirallisen sosiaalisen kontrollin yhteyksiä muihin asuinalueen ominaisuuk-
siin, ja lopuksi analysoidaan monitasoisella regressiomallilla, kuinka yksilö- ja aluetason tekijät en-
nustavat yksilön havaitsemaa epävirallista sosiaalista kontrollia. Koska postinumeroalue on karkea 
indikaattori asuinalueelle, selvitämme myös spatiaalisen regression keinoin, missä määrin lähialuei-
den ottaminen huomioon tarkentaa kuvaa epävirallisen sosiaalisen kontrollin alueellisesta vaihte-
lusta. 
 
Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan erityisesti suhteessa asuinalueen vaikutuksia koskevaan tutki-
mukseen. Tässä tutkimuksessa mahdolliset vaikuttavat aluetason sosiaaliset prosessit jäävät usein 
todentamatta ja niitä koskevat oletukset perustuvat pääasiassa teoriaan. Tutkimuksemme kuvaa 
osaltaan, onko pääkaupunkiseudun oloissa alueiden välillä vaihtelua yhdessä kirjallisuudessa esite-
tyssä aluevaikutusmekanismissa. 
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Socioeconomic Family Background Factors, Individual Student Characteristics, School Character-
istics and Choice of Track in Secondary School in 1990 and 2002 
Mikko Silliman, Helsingin yliopisto (mikko.silliman@helsinki.fi) 
 
This paper uses data from the National Education Longitudinal Study of 1988 (NELS ‘88) and Educa-
tion Longitudinal Study of 2002 (ELS ‘02) longitudinal surveys to examine the effect of socioeco-
nomic family background factors, individual student characteristics, and school characteristics on 
choice of track in secondary school in the United States. The results from this analysis suggest that 
family background factors, individual student characteristics, and school characteristics all play an 
important role in determining secondary school track. Interestingly, the influence of family back-
ground and individual student characteristics diminishes from 1990 to 2002 in determining second-
ary school track while the impact of school characteristics and peer effects increases. Of particular 
note, are the significant increases in the importance of the geographic location of the school in re-
gards to socioeconomic backgrounds of the students’ peers on vocational high school choice. The 
analysis is situated within a broader context of education policy and its effects on inequality and 
social mobility. 
 
Puhetta lähiöistä – tarkastelussa Porin lähiöt  
Antti Wallin, Turun yliopisto (antti.wallin@utu.fi) 
 
Suomessa – niin kuin muuallakin – 1970-luvulla rakennettiin suuria aluerakennuskohteita kaupun-
kien kasvavalle työväestölle. Nämä uudet kerrostalovaltaiset asumalähiöt nähtiin aluksi uutena ur-
baanina mahdollisuutena, mutta hyvin pian mielikuvat kääntyivät kielteisiksi sosiaalisten ongelmien 
ja ympäristön puutteiden värittäminä. Useat kriittiset näkemykset ovat osoittaneet todellisia ongel-
mia, mutta kuitenkin toiset tutkimukset osoittavat asukkaiden viihtyvän lähiöissä. Tässä tutkimuk-
sessa tarkastellaan Porin lähiöiden rakentumista, sosiaalista eriytymistä sekä lähiöiden ongelmia ja 
mahdollisuuksia. Artikkelin tavoitteena on pilkkoa lähiökeskustelua osiin ja puntaroida eri näkökul-
mia Porin kontekstissa.  
 
Tämä tutkimus on osa Porin lähiöiden kulttuurisuunnitteluhanketta, jonka tavoitteena on kartoittaa 
keskeisiä ongelmia ja resursseja, joiden ohjaamina asuinalueita voidaan kehittää. Lähiökartoituksen 
olen pilkkonut Henri Lefebvren (1991) tilan tuottamisen teoriasta ammennettuun kolmeen vuoro-
vaikutteisessa suhteessa olevaan ulottuvuuteen: fyysiseen, mentaaliseen ja sosiaaliseen. Tarkaste-
len Porin lähiöiden eriytymistä osana 1) kaupunkirakenteen muutosta, 2) sosioekonomisten mitta-
reilla tarkasteltuna ja 3) mielikuvien rakentumien kautta. Tutkimuksessa käytän hyväkseni erilaisia 
tutkimushankkeen aikana kerättyjä aineistoja, kuten tilastoja, haastatteluja ja netin keskustelupals-
toja.  
 
Tutkimuksessa pyrin liittämään yhteen lähiöiden fyysisen, sosiaalisen ja mentaalisen tason näkökul-
mia. Porin kaupunki ei kasva, jonka vuoksi osa lähiöistä on jäänyt kaupunkirakenteesta irrallisiksi. 
Lähiöiden väkiluvut ovat romahtaneet, eikä täydennysrakentaminen ole taloudellisesti järkevää. Lä-
hiöissä on paikoitellen talo- ja korttelikohtaisesti erittäin korkea työttömyysaste. Lisäksi julkisessa 
keskustelussa mielikuvat lähiöistä ovat synkät. Lähiöissä asuu kuitenkin myös tyytyväisiä ihmisiä. 
Tutkimuksen kautta etsin vastauksia keskeisiin kysymyksiin, joihin lähiökehittämisen Porissa pitäisi 
puuttua. Lefebvreläisen näkökulman mukaan toiminta vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin ja toisin 
päin. Eriytymisen eri ulottuvuudet (fyysiset, mentaaliset ja sosiaaliset) vaikuttavat kielteisesti toinen 
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toisiinsa, mutta voidaanko samaa ulottuvuuksien kietoutuneisuutta käyttää myös eriytymisproses-
sin kääntämiseen? Voidaanko yhteisön aktivoinnilla tai julkisilla taideteoksilla vaikuttaa mielikuviin 
ja sitä kautta myös asuinalueiden houkuttelevuuteen? 
 
Kansallisen tason tarkastelu suomalaisten lähiöiden sosioekonomisesta kehityksestä 
Mats Stjernberg, Helsingin yliopisto (mats.stjernberg@helsinki.fi) 
 
Suomessa lähiöt ovat tällä hetkellä näkyvästi esillä julkisessa keskustelussa. Ajankohtaisessa lä-
hiökeskustelussa on erotettavissa kaksi päänäkökulmaa. Ensinnäkin monet 1960- ja 1970-luvuilla 
rakennetut lähiöt ovat laajamittaisen peruskorjauksen ja fyysisen uudistamisen tarpeessa, ja 
toiseksi on kasvanut huoli sosiaalisten ongelmien ja huono-osaisuuden kasautumisesta lähiöihin. 
Muun muassa näistä syistä lähiöiden elvyttäminen on nostettu keskeiseksi asuntopoliittiseksi tee-
maksi. 
 
Lähiökeskustelusta huolimatta Suomen lähiöistä on olemassa vain vähän ajantasaista ja koko maan 
kattavaa tutkimustietoa. Väitöskirjatutkimukseni tarkastelee pääosin 1960- ja 1970-luvuilla raken-
nettuja lähiöitä koko Suomen alueella. Tutkittavat lähiöt on rajattu eri paikkatietoaineistoja hyödyn-
täen, ja tutkimuksen analyyseissä tarkastellaan lähiöiden sosioekonomista kehitystä vuodesta 1990 
nykypäivään.  
 
Ajankohtaisessa keskustelussa lähiöt nähdään usein samankaltaisina eriytymiskierteessä olevina 
alueina, joilla on samantyyppiset kehittämisen tarpeet. Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, että suo-
malaiset lähiöt eivät ole yhtenäinen ryhmä, vaan lähiöt eroavat toisistaan merkittävästi esimerkiksi 
fyysiseltä rakenteeltaan ja sosioekonomiselta profiililtaan. Vaikka merkittävässä osassa lähiöitä esi-
merkiksi työttömyysaste, koulutusaste ja tulotaso ovat kehittyneet epäsuotuisasti, koko Suomen 
tasolla on kuitenkin havaittavissa monenlaisia kehityskulkuja sekä eroja niin seutujen välillä kuin 
seutujen sisällä.  

 
14 KOLMANNEN SEKTORIN MUUTOS JA HYBRIDIORGANISAATIOT 

Koordinaattorit: Petri Ruuskanen, Jyväskylän yliopisto (petri.ruuskanen@jyu.fi) & Tiina Kontinen, 
Jyväskylän yliopisto (tiina.t.kontinen@jyu.fi) 
 
Kolmannella sektorilla on perinteisesti tarkoitettu markkinoiden, julkisen sektorin ja kotitalouksien 
väliin jäävää aluetta. Sen toiminnallisena ytimenä pidetään usein vapaaehtoistoimintaa, jota leimaa 
omaehtoisuus, palkattomuus ja aatteellisuus. Kolmannen sektorin organisaatiot – yhdistykset ja 
kansalaisjärjestöt – ilmaisevat ihmisten ja sosiaalisten ryhmien yhteisiä kokemuksia, identiteettejä 
ja intressejä. Samalla kolmas sektori tuottaa yksityistä ja julkista palveluntuotantoa täydentäviä pal-
veluita. Kolmanteen sektoriin kohdistuukin monia ristiriitaisia odotuksia: sektorin tulisi kyetä orga-
nisoimaan vapaaehtoistoimintaa, turvata demokraattisen poliittisen järjestelmän toimivuus, tuot-
taa sosiaalista pääomaa, toimia työllistäjänä, olla tehokas paveluntuottaja, ja toimia kansalaisyhteis-
kunnan keskeisenä foorumina. Moninaisten roolien ja toimintaympäristön muutosten yhteydessä 
puhutaan usein hybridisaatiosta. Hybridiorganisaatioilla viitataan organisaatioihin, joiden toimin-
nassa sekottuu perinteisen kolmannen ja yksityissektorin logiikka, tai julkisen sektorin byrokratian 
muodot ja kolmannen sektorin joustavuus. Järjestöjen toiminnassa voivat yhdistyä esimerkiksi va-
paaehtoistoiminta ja palkkatyö, osallisuus ja byrokratia, aatteellisuus ja ammatillisuus sekä yleis-
hyödyllisyys ja taloudellinen tehokkuus. Palveluntuotannossa järjestöt ovat saattaneet kilpailulli-
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sista syistä eriyttää palvelutoimintaansa muusta toiminnastaan esimerkiksi toimintojaan yhtiöittä-
mällä ja samalla uudenlaiset sosiaaliset yritykset pyrkivät yhdistämään aatteellisuutta ja liiketoimin-
taa. Usein kuitenkin hybridisaatio ja erilaisten organisaatiologiikoiden yhteenkietoutuminen tapah-
tuu huomaamatta esimerkiksi rahoitusmuotojen, jäsenistön muuttuvien tarpeiden tai vaikkapa or-
ganisaatiokonsulttien myötävaikutuksella.  
 
Teemaryhmään toivotaan sekä hybridiorganisaation käsitettä avaavia ja kritisoivia teoreettisia esi-
tyksiä, että empiirisiä tutkimuksia erilaisista hybridisoitusmisprosesseista ja niiden seurauksista kol-
mannen sektorin tai kansalaisyhteiskunnan kontekstissa.  Teemaryhmään osallistujia kannustetaan 
jättämään kirjoitusehdotus koordinaattoreiden toimittamaan Kansalaisyhteiskunta-lehden vuoden 
2015 teemanumeroon. Artikkelikäsikirjoitusten viimeinen jättöpäivä on 30.4.2015. Lisätietoja: 
http://www.kytseura.fi/9. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Kolmannen sektorin palkkatyö 
Petri Ruuskanen, Jyväskylän yliopisto (petri.ruuskanen@jyu.fi), Timo Anttila, Jyväskylän yliopisto 
(timo.e.e.anttila@jyu.fi) & Kirsikka Selander, Jyväskylän yliopisto (kiira.k.selander@jyu.fi) 
 
Kolmannen sektorin toiminnallisena ytimenä pidetään yleensä vapaaehtoistoimintaa, jota leimaa 
omaehtoisuus, palkattomuus ja aatteellisuus. Valtaosa kolmannen sektorin organisaatioista toimii-
kin täysin vapaaehtoisvoimin. Samalla kolmannella sektorilla tehtävä palkkatyön määrä on viimei-
sen kahdenkymmenen vuoden aikana nopeasti kasvanut. 1990-luvun laman jälkeen sektorilla teh-
tävä palkkatyö on kasvanut volyymiltään noin 70 % ja työnantajina toimivien järjestöjen määrä on 
noin kaksinkertaistunut. (Tilastokeskus 2012.) Samalla sektorin toiminta on saanut entistä enem-
män vaikutteita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Esityksessä tarkastellaan kolmannen sektorin 
palkkatyön yleistymisen syitä ja seurauksia. Huomion kohteena ovat erityisesti kolmannen sektorin 
työelämään liittyvät kysymykset.  
 
Työttömien yhdistykset hybridiorganisaatioina 
Jyrki Halme, Jyväskylän Yliopisto (jylli.halme@gmail.com) & Tomi Kankainen, Jyväskylän Yliopisto  
(tomi.kankainen@jyu.fi) 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan työttömien yhdistysten muutosta kohti hybridiorganisaation muotoa. 
Tämän ymmärtämiseksi on selvitettävä suomalaisen kolmannen sektorin muutosta 1990-luvulta al-
kaen, ja samalla työttömien yhdistysten kollektiivisia strategioita liittyen niiden luonteeseen intres-
siyhteenliittyminä.  Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä ovat: a) miten työttömien yhdistyksistä tuli 
hybridiorganisaatioita? b) mitkä yhteiskunnalliset muutokset olivat taustana muutokselle? c) mitkä 
työttömien liikkeen erityispiirteet mahdollistivat muutoksen? Tunnetusti 1990-luvun lama muutti 
keskeisesti ja moninaisesti suomalaisen työttömyyden kenttää. Työttömien liikehdintään ja organi-
soitumiseen vaikuttivat 1990-luvun alun massatyöttömyyden lisäksi muun muassa tähän liittynyt 
yhteinen intressi ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Melko pian ammattiyhdistysliikkeen työttömien 
liikkeelle antama tuki kuitenkin hiipui (pitkäaikaistyöttömyyden pysyessä vielä korkealla tasolla) ja 
muuttui enemmän muodolliseksi, toiminnan yleisten taloudellisten ja verkostomuotoisten edelly-
tysten mahdollistamiseksi. Tuen hiipuminen ja liittolaisten muuttunut asema ohjasivat työttömien 
yhdistyksiä kohti toiminnan uudelleenorientoitumista. Tämä tarkoitti samalla työttömien liikkeen 
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intressien sopeuttamista uusiin ja yleisempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin sekä siihen liittyvää tul-
kintaa työttömien yhdistysten mahdollisesta roolista muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. 
1990-luvun laman jälkeen kolmas sektori oli alkanut hahmottua tärkeänä työvoima- ja sosiaalipoli-
tiikan välineenä, minkä kautta sen rooli hyvinvointipalvelujen tuottajana kasvoi.  Erityisesti kunnat 
kiinnostuivat yhdistyksistä palveluntarjoajina ja niiden taloudellisen taakan vähentäjinä. Samalla nii-
den rooli nähtiin 1990-luvun laman jälkeisessä pitkittyneen työttömyyden oloissa väylänä löytää uu-
denlaisia työllistymismahdollisuuksia. Myös työttömien yhdistykset löysivät paikkansa tässä kehi-
tyksessä, toiminnan keskittyessä paikallisella tasolla palveluiden tuottamiseen ja työllistämiseen, 
valtakunnallisen keskusjärjestön keskittyessä edunvalvontaan. Kehitys eräänlaisiksi hybridiorgani-
saatioiksi merkitsi samalla kuitenkin työttömien liikkeen luonteeseen liittyvän protestiorganisaation 
ja toisaalta yhteiskuntaan inkorporoituneen yhdistyksen roolien välistä kitkaa. Tutkimuksen aineis-
tona käytetään työttömien yhdistyksille vuosina 2012–2013 tehtyjä kyselyjä, haastatteluja, työttö-
mien yhdistysten ja valtakunnallisen keskusjärjestön arkistomateriaaleja, työllisyyspoliittisia asiakir-
joja sekä sanomalehtiartikkeleita. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa projektia ”Työtä 
vailla olevien mahdollisuuksien uudelleenrakentuminen Suomessa 1990-luvulta alkaen”.  
 
Työllistävä työttömyys – Työttömien yhdistys hybridisaation näkökulmasta  
Anna Mikkonen, Jyväskylän yliopisto (anna.mikkonen@gmail.com) 
 
Artikkelissa tarkastellaan David Billisin alustavan hybridisaatioteorian kautta Jyvässeudun työttö-
mien yhdistyksen kehitystä sen hallinnon, päätöksenteon, resurssien ja toimintamuotojen osalta. 
Billiksen mukaan hybridisaatiolla kuvataan sitä kehitystä, kun yhdelle yhteiskuntasektorille samais-
tunut organisaatio ottaa toimintaansa mukaan ohjaavia periaatteita muilta sektoreilta. Työttömien 
liikehdintä vakiintui rekisteröityjen yhdistysten muotoon Suomessa erityisesti 1990-luvun laman ai-
kana. Yhdistysten tarkoituksena oli huolehtia työttömistä erilaisin keinoin, kunnes työttömyys päät-
tyisi. Nykyinen kasvava pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa erilaisia paineita sekä viranomaisille että 
työttömien yhdistyksille. Palvelutuottajan roolin ohella yhdistykset toimivat myös yleishyödyllisinä 
yhteisöinä, elinkeinotoimijoina sekä työnantajina. Artikkelissa kysytäänkin, millainen kolmannen 
sektorin toimija tällaisesta paineiden nivoutumasta muotoutuu? Työllistääkö työttömyys työttö-
mien yhdistystä nykyään liikaa, haudaten samalla yhdistyksen toiminnasta sen perusidean? Artikkeli 
pohjautuu Jyvässeudun työttömien yhdistyksen kehityksen tarkasteluun vuosien 1993–2013 aikana. 
Aineistona käytetään yhdistyksen kirjallista materiaalia ja haastatteluilla kerättyä kokemusperäistä 
tietoa. 
 
Monitoimintaisten päihde- ja mielenterveysjärjestöjen suhde julkiseen valtaan ja kansalaisiin 
muuttuneessa hyvinvointivaltiossa  
Veera Kankainen, Helsingin yliopisto (veera.kankainen@helsinki.fi) 
 
Pro-gradututkielmassani tarkastelen palvelutoimintaa ja edunvalvontaa tekevien suomalaisten 
päihde- ja mielenterveysjärjestöjen asemaa muuttuneessa hyvinvointivaltiossa. 1990-luvun raken-
nemuutos hajautti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoa: Myös yksityinen ja kolmas sektori nos-
tettiin esiin palveluiden tuottajina. Kansalaisuudesta puhuttaessa muutos taas tarkoitti aktiivisuu-
den ja kuluttajuuden korostumista sosiaalisten oikeuksien kustannuksella. Etujen valvomisen lisäksi 
järjestöjen toivottiin aktivoivan syrjälle jääneitä kansalaisia yhteisöihin tai takaisin työmarkkinoille. 
Pohjoismainen hyvinvointivaltio luotiin aikanaan vahvassa konsensuksessa valtion ja kansalaisyh-
teiskunnan välillä, jolloin alun perin järjestöjen tuottamia palveluita siirrettiin julkisen vallan hoidet-
tavaksi. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rooli säilyi kuitenkin monitoimintaisena: Ne toteuttivat 
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edelleen edunvalvonta-, asiantuntija- ja vapaaehtoisroolejaan sekä tekivät täydentävää palvelutuo-
tantoa.  1990-luvulla kansalaisjärjestöt päätyivät laajan huomion kohteeksi, mikä toi niille lisää ar-
vostusta. 2000-luvulla valtiovalta on korostanut sekä edunvalvonnan että palvelutoiminnan olevan 
merkittäviä järjestöjen yhteiskunnallisia rooleja. Samanaikaisesti järjestöjen toimintaympäristöä on 
kuitenkin markkinaistettu, mikä on tuonut haasteita järjestöjen palvelutoiminnalle. Toisaalta on esi-
tetty, että järjestöjen roolittaminen palveluntuottajiksi ja kansalaisten aktiivisiksi kuluttajiksi on vai-
keuttanut myös edunvalvonnan toteuttamista. Hyvinvointivaltion muutoksessa järjestöjen toimin-
nan moninaisuus vaikuttaisikin ristiriitaisesti sekä korostuneen että hankaloituneen, mikä on voinut 
tuoda uusia jännitteitä myös järjestöjen ja julkisen vallan välille. Tutkimuksessani tarkastelen järjes-
töjen itsensä tapaa käsitteellistää rooliaan tässä ristiriitaisessakin muutosprosessissa. Kysyn, miten 
hyvinvointivaltion muutos on vaikuttanut järjestöjen tapaan jäsentää suhdettaan valtioon ja kansa-
laisiin? Vertaan järjestöjen käymää päihde- ja mielenterveyspoliittista keskustelua palveluiden jär-
jestämisestä ja kansalaisten etujen toteutumisesta kahtena eri ajankohtana: Hyvinvointivaltiollisella 
kaudella 1970-luvulla ja 2000-luvun ”kilpailukyky-yhteiskunnassa” (Heiskala & Luhtakallio 2006). Si-
sällön- ja diskurssianalyysin avulla tutkin, missä määrin järjestöt mukailevat kullekin aikaudelle tyy-
pillistä puhetta kansalaisuudesta ja omaksuvat uusia hybridisiä identiteettejä palvelutuotannossa. 
Toisaalta tarkastelen myös, luovatko järjestöt vastadiskursseja ja kritisoivatko ne vallitsevia määrit-
telytapoja kuten palvelujen kilpailuttamista tai sosiaali- ja terveyspolitiikassakin yleistynyttä aktiivi-
sen kansalaisen käsitettä. Aineistonani käytän järjestöjen tuottamia arkistotekstejä, joita rajaan pit-
kän linjan järjestötoimijoiden asiantuntijahaastattelujen avulla. Tällä hetkellä etsin asiantuntijoita 
haastateltaviksi. Graduni tavoitteellinen valmistumisaika on toukokuussa 2015. 
 
Maahanmuuttajajärjestöt kolmannen sektorin muutoksessa: vertaistuesta ja vapaaehtoisuu-
desta viranomaisyhteistyöhön  
Päivi Pirkkalainen, Jyväskylän yliopisto (paivi.pirkkalainen@jyu.fi) 
 
Maahanmuuttajien perustamista yhdistyksistä on tullut osa suomalaista kolmatta sektoria, ja niihin 
kohdistuvat odotukset ja toiveet viranomaisten taholta heijastelevat yleistä kolmannen sektorin 
muutosta. Maahanmuuttajajärjestöjen nähdään tarjoavan maahan muuttaneille osallistumisen väy-
län ja niiden merkitystä kotoutumisessa on korostettu. Erityisesti viime vuosina maahanmuuttajien 
omien järjestöjen roolia ei vain osallistumisen väylinä vaan myös toimijoina kotoutumistyössä on 
painotettu kotoutumislain muutoksissa ja Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisohjelmassa. 
Nämä toimintaympäristön muutokset tarjoavat yhtäältä uusia mahdollisuuksia maahanmuuttajien 
järjestöille, mutta toisaalta asettavat uusia haasteita. Tässä artikkelissa tarkastellaan näitä mahdol-
lisuuksia ja haasteita maahanmuuttajajärjestöjen näkökulmasta analysoimalla yhtä pääkaupunki-
seudulla toimivaa maahanmuuttajanuorten tapausjärjestöä, joka on kehittynyt pakolaisina maahan 
saapuneiden nuorten vertaistuesta ja vapaaehtoistoiminnasta järjestöksi, jolla on palkattua henki-
lökuntaa ja kiinteät suhteet kotoutumistyöstä- ja nuorisotyöstä vastaaviin viranomaisiin. Artikkelissa 
käsitellään ensin hybridiorganisaation käsitettä suhteessa Suomen maahanmuuttajajärjestökent-
tään, jonka jälkeen keskitytään analysoimaan tapausjärjestön kehityskaarta ja sitä edesauttaneita 
tekijöitä. Lopuksi artikkelissa pohditaan peilaten alussa esiteltyyn teoreettiseen katsaukseen, missä 
määrin tapausjärjestö on hybridiorganisaatio. Artikkeli perustuu tapausjärjestön edustajien sekä 
heidän yhteistyökumppaneiden (viranomaiset ja muut järjestöt) haastatteluihin sekä kirjalliseen 
materiaaliin tapausjärjestön toiminnasta. Aineistoa on kerätty vuosien 2009 ja 2014 välillä. 
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Projektien politiikkaa: hyvinvointivaltio ja siirtolaisuuden paikat 
Salla Tuori, Åbo Akademi (stuori@abo.fi) 
 
Käsittelen esitelmässä projektien politiikkaa uusliberalistisen hyvinvointivaltion kontekstissa. Tutki-
mus tarkastelee jälki- ja dekoloniaalista näkökulmasta sitä millä tavalla siirtolaisuus, Suomeen aset-
tuminen ja erilaiset erot tulevat merkityksellisiksi nk. kotoutumisprojekteissa. Projekti työn järjestä-
misen muotona sisältää lupauksen jostain uudesta ja mahdollisesti innovatiivisesta. Projektin tulok-
set paketoidaan sovellettaviksi ”hyviksi käytännöiksi”. Tarkastelen tässä esitelmässä sitä, miten 
maahanmuuttajien kotoutumiseen tähtäävät projektit ylläpitävät tietynlaista tietoa ja ymmärrystä 
maahanmuuttajista, monikulttuurisuudesta ja integraatiosta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti 
rahoituskäytännöt ja niiden soveltaminen projekteissa, sekä se, miten nämä käytännöt ylläpitävät 
ja tuottavat esimerkiksi rodullistettuja asemia itse projektityössä. Suurin osa tutkimukseen sisälty-
vistä projekteista ovat joko nk. maahanmuuttajajärjestöjen vetämiä tai sellaisissa järjestöissä, joissa 
siirtolaistaustaisilla ihmisillä on ollut vahva asema myös projektien suunnittelussa. Tällä tavalla pro-
jektit myös lisäävät siirtolaistaustaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua hyvinvointipalvelujen 
tuottamiseen.  Kiinnostuksen kohteena tässä esitelmässä on tutkia ja pohtia mahdollisuuksia poliit-
tisesti kiinnostaviin avauksiin projektien puitteissa. Esitelmä tarkastelee siis erityistä uusliberaalia 
järjestämisen muotoa, projektia, kolonialistisen ajattelutavan läpitunkeman hyvinvointivaltion kon-
tekstissa. 
 
Kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt hybridiorganisaatioina  
Tiina Kontinen, Jyväskylän yliopisto (tiina.t.kontinen@jyu.fi), Anja Onali, Helsingin yliopisto 
(anja.onali@helsinki.fi) & Sara Robinson-Moncada, Jyväskylän yliopisto (sara.robinson-mon-
cada@jyu.fi) 
 
Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö sijoittuu merkittävän julkisen rahoituksen vuoksi byrokraat-
tista logiikkaa toteuttavaan ”kehitysapuketjuun”, mutta on toisaalta kansalaisyhteiskunnan logiik-
kaa noudattavaa arvoperusteista toimintaa. Viime vuosina myös markkinalogiikka on yhä enemmän 
vaikuttanut kansalaisjärjestöjen toimintaan etenkin varanhankinnassa. Kansalaisjärjestöjen kehitys-
yhteistyössä hybridin käsitteen kautta on mahdollista jäsentää myös itse organisaation käsitettä; 
kehitysyhteistyön tavoitteet toteutuvat eri organisaatioiden ja yhteisöjen verkostoissa. Toiminta to-
teutuu yli globaalin köyhyysrajan, monenlaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa ympäristöissä. 
Tämä tuo mukanaan organisoitumisen tapojen hybridisaatiota, jossa modernit yhdistyskäytänteet 
sekoittuvat toisenlaisiin organisoitumislogiikoihin. Yhteistyöhön ja kehitysinterventioihin liittyvä, 
molempiin osapuoliin vaikuttava valtasuhde nostaa oleelliseksi myös postkoloniaalin hybridi –käsit-
teen, joka sisältää toiseksi tulemisen ja toiseksi tekemisen elementit. Esityksessä eritellään organi-
satorisen hybridisaation problematiikkaa suomalaisista kansalaisjärjestöistä ja näiden kumppaneilta 
kerätyn haastattelu- ja havainnointiaineiston pohjalta.     
 
Nuorisojärjestöt kolmannen sektorin muutostrendien valossa 
Hanna Laitinen, Jyväskylän yliopisto (hannalait@gmail.com) & Riikka Taavetti, Suomen nuorisoyh-
teistyö Allianssi (riikka.taavetti@alli.fi) 
 
Yksi suomalaisen ja pohjoismaisen kansalaisyhteiskunnan keskeisiä piirteitä on pitkään ollut jäsen-
perustainen yhdistystoiminta. Puhtaimmillaan pohjoismaisen kansalaisyhteiskuntamallin toiminta-
periaatteena on, että jäsenet työskentelevät vapaaehtoisesti yhdessä järjestäen vapaa-ajan toimin-
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taa, tekemällä kasvatus- ja sivistystyötä, osallistumalla yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, anta-
malla vertaistukea jne. Periaate näyttäytyy edelleen etenkin paikallistason yhdistystoiminnassa. Sen 
sijaan monet valtakunnalliset järjestöt ovat ottaneet tehtäväkseen tuottaa erilaisia toimintoja ja pal-
veluja, jotka toteutetaan joko kokonaan ammattilaisvoimin tai ammattilaisten ja vapaaehtoisten yh-
distelmänä. Toiminta ei ole suunnattu vain jäsenille eivätkä vapaaehtoisetkaan välttämättä ole aina 
jäseniä. Näyttääkin siltä, että jäsenyyden merkitykset ovat kaiken kaikkiaan vähenemässä. 
 
Esitelmämme tarkastelun kohteena on nuorten oma tai nuorille kohdistettu järjestötoiminta. Esi-
telmä perustuu vuodenvaihteessa 2014–2015 tekemäämme kyselyyn, jonka kohdistimme valtakun-
nallisille kolmannen sektorin organisaatioille (yhdistykset ja säätiöt), joissa toimijat ovat joko itse 
nuoria (nuorisojärjestö) tai joissa järjestön toiminta on joko kokonaan tai osittain kohdistettu nuo-
rille (nuorisotyötä tekevä järjestö). Kyselyyn vastasi 113 järjestöä (vastausprosentti n. 64 %), mikä 
antaa varsin kattavan kuvan suomalaisesta nuorten ja nuorille kohdistetun järjestötoiminnan ken-
tästä valtakunnallisella tasolla. Esitelmässämme tarkastelemme ensinnä järjestöjen päätoimialoja ja 
nuorisotoiminnan tavoitteita luokitellen järjestöjä sen mukaan, millaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 
ne osallistuvat ja millaisia intressejä ne edustavat. Samalla pohdimme nuorisojärjestöjen erityisyyttä 
osana suomalaista järjestökenttää. Toiseksi tarkastelemme järjestöjä organisaatioina kuvaten, mi-
ten nuorisojärjestöjen jäsenmäärät kehittyvät, millainen on jäsenyyden suhde nuorille tarjottaviin 
osallistumismahdollisuuksiin, millaisia vapaaehtoisuuden muotoja järjestöt nuorille tarjoavat sekä 
miten nuoret näyttäytyvät järjestöjen hallinnon ja päätöksenteon toimijoina. Tutkimme toimintaan 
osallistuvien lasten ja nuorten, vapaaehtoisten ja ammattilaisten, jäsenten ja ei-jäsenten määrällisiä 
suhteita, vertailemme erilaisia järjestötyyppejä ja pohdimme, mitä tulokset kertovat organisaa-
tioista osana suomalaista kolmatta sektoria ja sen muutostrendejä.  Esityksemme lopuksi ku-
vaamme aineistosta ja sen tulkinnasta nousevia tulevia tutkimustarpeita. 
 
Kulttuurialan kolmas sektori ja markkinaistuminen 
Minna Ruusuvirta, Jyväskylän yliopisto (minna.m.ruusuvirta@jyu.fi) 
 
Yhteiskunta on perinteisesti jaettu sektoreihin (julkinen sektori, yksityinen sektori, kolmas sektori ja 
kotitaloudet), joilla jokaisella on oma toimintalogiikkansa ja roolinsa. Myös monet yhteiskunnalliset 
rakenteet ja prosessit nojaavat tähän sektorijakoon.  Esimerkiksi verosäännökset, julkinen tuki, toi-
mintojen legitimaatio tai toimijoiden identiteetti pohjautuvat ainakin osittain sektoripohjaisille nor-
meille ja instituutioille. Viimeisten vuosikymmenien aikana sektoreiden väliset rajat ovat kuitenkin 
hälventyneet ja organisaatiot toimivat yhä enemmän useamman kuin yhden sektorin alueella yh-
distäen esimerkiksi erilaisia tulonlähteitä, arvoja ja hallintomuotoja toiminnassaan. Tätä organisaa-
tioiden ja sektoreiden välistä sekoittumista on usein kuvattu käsitteellä hybridisaatio.  Esityksessä 
tarkastellaan tätä ilmiötä taide- ja kulttuurialan kolmannen sektorin markkinaistumisen näkökul-
masta. Markkinaistuminen viittaa prosessiin, jossa paine toimia talouden ja markkinoiden ehdoilla 
ja toimintatavoilla kasvaa myös sellaisilla toiminnan sektoreilla ja alueilla, jotka aikaisemmin eivät 
ole olleet, ainakaan ensisijaisesti, markkinasuuntautuneita. Kulttuurialan kolmannen sektorin näkö-
kulmasta markkinaistuminen tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa yleishyödyllinen yhteisö alkaa 
myydä tuotteita ja palveluita kaupallisilla markkinoilla tai omaksuu markkinasektorille ominaisia joh-
tamismalleja ja käsitteitä toimintaansa. Myös kunnissa on omaksuttu markkinasektorin toiminta-
malleja, mikä on johtanut muutokseen kuntien ja kolmannen sektorin suhteessa. Kunnissa kolman-
nen sektorin yhteisöt nähdään enenevässä määrin palvelujen tuottajina ja ohjauksen kohteina. Jul-
kisessa politiikassa kolmannelle sektorille asetetaan erilaisia välineellisiä, usein taloudelliseen kehi-
tykseen liittyviä, tehtäviä. Hybridisaatio tai markkinaistuminen ei ole uusi ilmiö taiteen ja kulttuurin 
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kentällä, mutta viime vuosina se on saanut uusia muotoja. Esityksessä tarkastellaan olemassa olevan 
kirjallisuuden pohjalta markkinaistumisen eri muotoja ja ulottuvuuksia taide- ja kulttuurialan kol-
mannen sektorin organisaatioissa. Lisäksi esityksessä pohditaan markkinaistumisen vaikutuksia or-
ganisaatioille, niiden toiminnalle ja kulttuuritoiminnalle yleensä.  
 
Yhteisöpohjaiset aloitteet osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta 
Johanna Pihlajamaa, Oulun ammattikorkeakoulu (johanna.pihlajamaa@oamk.fi) & Outi Virkkula, 
Oulun ammattikorkeakoulu (outi.virkkula@oamk.fi) 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteisöpohjaisten aloitteiden (eng. community-based initiatives) 
potentiaalia osana laajempaa yhteiskunnallista muutosta. Kyseiset toimijat kartoitettiin kansainvä-
lisessä TESS-tutkimushankkeessa keväällä 2014. Tutkimusaineistouniversumi kattaa yhteensä 270 
eurooppalaista yhteisöpohjaista aloitetta, jotka sijoittuvat pääsääntöisesti kaupunkiympäristöön. 
Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat energia-, jäte-, liikenne- ja ruoka-alalla toimivat aloitteet, 
sillä näitä aloja pidetään keskeisinä muutoksen ajureina mm. kestävän kehityksen kysymyksissä ja 
ilmastonmuutoksen torjunnassa (Seyfang & Haxeltine 2012). 
 
Tutkimushankkeen erityistavoitteena on tunnistaa, arvioida, arvottaa ja myös mallintaa erilaisten 
yhteisöaloitteiden menestystekijöitä monistettavaksi, kun edistetään kestävää yhteiskunnallista 
muutosta ja esimerkiksi vähähiilisyyttä. Yhteisöpohjaisia aloitteita pidetään yhtenä merkittävänä 
poliittisen, taloudellisen ja ekologisen suunnanmuutoksen käynnistäjänä (esim. Middlemiss & Par-
rish 2010, Seyfang 2010) ja kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisaktiivisuutta lisäävänä toimijana 
(Pihlaja & Sandberg 2012). Moni-menetelmäinen aineistonkeruu on parhaillaan käynnissä. Jokaisen 
kuuden maan yhteisöpohjaisista toimijoista on arvottamisen tuloksena tarkempaan analyysiin vali-
koitunut kaksi avainaloitetta (key case) ja kymmenen niin kutsuttua tukea antavaa aloitetta (sup-
portive case), joista suurin osa aineistosta kerätään. Suomesta ylimääräiseksi avainaloitteeksi valit-
tiin lisäksi yksi (metsä)energiaosuuskunta. Tässä tutkimuksessa avataan alustavia tuloksia suoma-
laisten avainaloitteiden edustajille tehdyistä laadullisista haastatteluista, jotka käsittelivät mm. 
aloitteen toiminnan käynnistymistä ja alkuvaiheita, kehityskaarta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, käy-
tännön toimintaa ja päätöksentekoa. Myös aloitteiden keskeisiä yhteistyökumppaneita haastatel-
tiin. Alustava analyysi osoittaa, että tarkasteltujen toiminta-alojen yhteisötoimintaa kuvaa vahva 
käytäntöorientoituneisuus ja yhdessä tekeminen. Lähtökohtaisesti toiminta on läpinäkyvää ja 
avointa. Ympäristön suojeluun liittyvät asiat eivät yleensä yksin käynnistä toimintaa, vaan niiden 
lisäksi toiminnassa korostuvat myös sosiaaliset tai taloudelliset kysymykset. Verraten kevyesti orga-
nisoituneet ja kausiluontoisesti toimivat yhteisöt kamppailevat jäsentensä sitouttamisessa. Lisäksi 
tekeminen usein henkilöityy tietyn tai tiettyjen avainjäsenten vastuulle. Itsenäisten toimijoiden pai-
kallisuus- ja alueellisuus -käsitykset vaihtelevat. Myös niiden toimialassa, organisoitumisen tavassa 
ja motivaatiopohjassa ilmenee näkemyseroja. Esityksen pohjalta toivotaan keskustelua tutkimuksen 
designista, keskeisistä tutkimuskysymyksistä, niiden merkityksellisyydestä ja kommentteja alusta-
ville tuloksille. 
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Sosiaalipalveluja kolmannen sektorin lähtökohdista?   
Niina Rantamäki, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (niina.rantamaki@chy-
denius.fi) 
 
Esitykseni aiheena on ammattimaisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin periaatteiden väli-
nen yhteys, jota tarkastelen sosiaalipalveluja tuottavien kolmannen sektorin organisaatioiden näkö-
kulmasta. Etsin Pohjois-Suomen sote-alueella toimiville yhdistyksille, säätiöille ja osuuskunnille te-
kemäni kyselytutkimuksen (n=31) pohjalta vastausta kysymykseen, missä määrin ammattimaisesti 
sosiaalipalveluja tuottavat kolmannen sektorin organisaatiot ovat toiminnassaan uskollisia kolman-
nen sektorin periaatteille? Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostaa Billisin (2010) kol-
mannen sektorin hybridisoitumista tarkasteleva teoria.  Kolmannen sektorin rooli sosiaalipalvelujen 
kehittäjänä ja tuottajana on ollut merkittävä kautta suomalaisen hyvinvointivaltion historian. Tämä 
on perustunut julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyölle, jossa lähtökohtana on ollut sektorikoh-
taisten erojen huomioon ottaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen. 90-luvun alkupuolella julkisten 
palvelujen tuottamisessa alettiin soveltaa markkinataloudesta omaksuttuja toimintakäytäntöjä, 
minkä myötä myös julkisen ja palveluja tuottavien kolmannen sektorin organisaatioiden keskinäi-
selle kumppanuudelle perustunut yhteistyösuhde sai markkinasuhteen luoteen. Tämä pakotti sosi-
aalipalveluja tuottavat kolmannen sektorin organisaatiot ottamaan käyttöön toimintatapoja, jotka 
monin tavoin ovat vieraita niiden toimintaa ohjaaville periaatteille. Tähän sopeutumisprosessiin vii-
tataan yleisesti hybridisaation käsitteellä.  Empiirisen aineiston pohjalta voidaan tunnistaa kolme 
toimijatyyppiä, jotka luonnehtivat kolmannen sektorin periaatteiden ilmenemistä sosiaalipalveluja 
tuottavissa kolmannen sektorin organisaatioissa.  Nämä ovat 1) yhteisöperustaiset toimijat, 2) jul-
kishybridit ja 3) markkinahybridit. Kukin toimijatyyppi organisoi toimintansa lähtökohtaisesti kol-
mannen sektorin periaatteiden pohjalta, mutta ne poikkeavat toisistaan siinä, kuinka keskeinen pal-
velutoiminnan rooli on organisaation arjessa ja miten vahvasti palvelutoimintaan liittyvät intressit 
ohjaavat periaatteiden soveltamista. Esityksessäni keskityn tarkastelemaan eri toimijatyyppien väli-
siä eroja Billisin (2010) sektorikohtaisiksi ydinelementeiksi nimeämän viiden ulottuvuuden kautta 
sekä pohtimaan niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita kolmannen sektorin periaatteille pohjautu-
vaan ammattimaiseen palvelutuotantoon sisältyy.   
 
Kansalaislähtöisyys, haja-asutusalueet ja uusi yhteiskunnallinen yrittäjyys 
Ari Tarkiainen, Karelia-ammattikorkeakoulu (ari.tarkiainen@karelia.fi) 
 
Nykyinen hallitus on ohjelmassaan halunnut ratkaista kaksi isoa ongelmaa- sosiaali-ja terveyspalve-
lujen uuden rakenteen ja kuntajärjestelmän. Molemmat ovat osoittautuneet erittäin hankaliksi ja 
vaikeiksi toimeenpanon kannalta ja näyttää siltä, että työ jää kesken. Pulma on, että SOTE- uudistus 
ja kuntauudistus eivät olekaan vain toimeenpanokysymyksiä, vaan pikemminkin juuri syvällisesti po-
liittisia kysymyksiä. Vaikka vilkkaassa SOTE-keskustelussa ovat olleet esillä lähinnä tehokkuus- ja ta-
loudellisuusargumentit, kyse on ihan muusta. Kysymys on demokratiasta ja kuntien autonomiasta. 
Poliittisesti on kysymys siitä, millaisiksi keskinäiset suhteet markkinoiden, julkisen sektorin ja kol-
mannen sektorin välillä ymmärretään ja minkä sektorin ehdoilla asiassa edetään. Johtavan hallitus-
puoleen näkemys on ollut, että SOTE- sektoria tulee avata lisää markkinoille. Toisin sanoen palvelut 
halutaan laajemmin ulkoistaa ja avata yksityisen sektorin yrityksille. Tämä on tarkoittanut tilaaja-
tuottaja-mallin sisäänajoa SOTE- palvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottamiseksi toisistaan. 
Malli ei kuitenkaan ole ollut menestystarina, vaan sen heikkoudeksi on paljastunut erityisesti kun-
tien kilpailutusosaaminen. Käytännössä tämä on tarkoittanut ovien avaamista kansainvälisten mo-
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nikansallisille yrityksille paikallisten ja alueellisten yritysten kustannuksella. Jos nykyistä SOTE- jär-
jestelmää tarkastellaan maaseudun, kaupunkien reuna-alueiden ja väljästi asuttujen alueiden näkö-
kulmasta, näköalat eivät ole lupaavat. Aiemmin lähellä olleet palvelut pakenevat yhä kauemmiksi ja 
suomalaiseen hyvinvointieetokseen kirjoitettu saatavuuden ja saavutettavuuden vaatimus ei täyty. 
Myös yksi keskeinen SOTE- uudistuksen perustelu on keskittymisen edut, jossa vaarana on, että alu-
eiden erilaisuuden ja erityispiirteet häipyvät taka-alle. Miten tämä voitaisiin estää uudessa SOTE- 
ratkaisussa? Yksi tapa ratkaista haaste on siirtää katse näiden alueiden toimijoihin itseensä ja kysyä, 
mitä he voisivat asiassa itse tehdä. Suomessa on nyt monia esimerkkejä siitä, että ratkaisu voi löytyä 
uudenlaisesta yrittäjyydestä, jota kutsutaan yhteiskunnalliseksi yritykseksi. Kyse on siis alueen toi-
mijoiden omaehtoisesta toiminnasta, eräänlaisesta hybridistä, jossa perinteinen yhdistystoiminta 
yhdistetään osuuskuntatoimintaan ja laajemmin yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen. Kovinkaan paljon 
ei ole keskustelua siitä, miten tämä käytännössä ratkaistaisiin. On siis analysoitava kolmannen sek-
torin hybridiorganisaatioiden mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä ja vaihtoehtoja. Tämä on 
esityksen keskeinen idea ja se pohjautuu Pohjois-Karjalassa Liperissä ja Joensuussa parhaillaan me-
nossa olevaan liikkuvia palveluita koskevaan hankkeeseen.   
 
Paikallisyhteisöjen ja hybriditilan keskinäissuhde 
Susanna Kivelä, Laurea (susanna.kivela@laurea.fi) 
 
Työryhmäesityksessä hybridisaatiota tarkastellaan toiminnan tilallisuuden näkökulmasta. Tarkaste-
lun lähtökohtana on ajatus, että paikallisyhteisöt muokkaavat tilaa toiminnallaan ja tila muokkaa 
paikallisyhteisöjen toimintaa. Tietoyhteiskuntaistumisen myötä fyysinen tila on täydentynyt digitaa-
listen verkostojen muodostamalla virtuaalitilalla. Fyysisen tilan ja virtuaalitilan muodostamaa koko-
naisuutta voidaan kutsua koodituetuksi tilaksi tai hybriditilaksi. Valtaosa tiloista, joissa toimimme, 
käsittää sekä fyysisen että virtuaalisen ulottuvuuden. Tilan molemmat ulottuvuudet vaikuttavat toi-
nen toisiinsa, mutta myös siihen miten toimimme ja miten voisimme toimia. Esityksessä tarkastel-
laan paikallisyhteisöjen vaihtoehtoisia hybriditilaan mukautumisen prosesseja ja mukautumisen vai-
kutuksia yhteisöjen toimintaan.   
 
Esityksen tutkimusaineisto on koottu teemahaastatteluilla valtakunnallisesta Tietotaitotalkoot-
hankkeesta. Tietotaitotalkoot-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa olemassa olevien yhteisöjen vuo-
rovaikutus- ja viestintävalmiuksia tieto- ja viestintätekniikan avulla. Aineisto käsitti viisitoista paikal-
lisyhteisöä, joista neljä tarkastellaan työryhmäesityksessä tarkemmin. Paikallisyhteisö on tässä paik-
kaan juurtunut, tavoitteellisesti toimiva toiminta- ja vuorovaikutusjärjestelmä, jossa yhteisöjäsen-
ten fyysinen läheisyys on suuri ja, joka luo identiteettinsä ja rajansa vuorovaikutuksella ja toimin-
nalla. Hybriditilan lisäksi esityksessä käytetään tilan tarjouman ja strategisen mukautumisen käsit-
teitä. Tilan tarjouma muodostuu tilassa olevista asioita ja elementtejä, joiden avulla on mahdollista 
tehdä, toteuttaa ja saavuttaa erilaisia tavoitteita.  Tilan tarjoumien hyödyntäminen edellyttää stra-
tegista mukautumista. Strateginen mukautuminen on yhteisöllisen oppimisen prosessi, joka voi joh-
taa myös toiminnan laadulliseen muuttumiseen. Strateginen mukautuminen ja hybriditilan laajen-
tuneiden tarjoumien hyödyntämien on monivaiheinen prosessi, joka sisältää tilan tarjoumien ha-
vaitsemisen, arvottamisen, oppimisen ja vakiinnuttamisen. Yhteisöjen omat tavoitteet ja yhteisö-
jäsenten kyvyt ja preferenssit määrittelevät miten tilan tarjoumia hyödynnetään. Hybriditilan tar-
jouma mahdollistaa toiminnan laadullisen muuttumisen, mutta ei edellytä sitä. Virtuaaliseen laajen-
tunut hybriditila tuntuisi tukevan erityisesti sellaisia paikallisyhteisöjä, joiden tavoitteena on oman 
toiminnan monimuotoistaminen. 
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15 KULTTUURI JA KULUTUS 

Koordinaattorit: Riie Heikkilä, Helsingin yliopisto (riie.heikkila@helsinki.fi) & Anu Katainen, Helsin-
gin yliopisto (anu.h.katainen@helsinki.fi) 
 
Toivotamme tervetulleeksi kaikenlaiset kulttuuria ja kulutusta käsittelevät paperit. Työryhmän raa-
mit ovat leveät: tervetulleita ovat sekä empiiriset että teoreettisemmat esitelmät, alkuvaiheessa 
olevista työpapereista aina valmiimpiin tutkimuksiin. Tarkastelun kohteiksi käyvät sisällöllisesti kai-
kenlaiset kulttuurin ja kulutuksen alueet niin suomalaisessa kuin kansainvälisemmässä katsan-
nossa (kyseeseen voivat siten tulla yhtä hyvin esimerkiksi ruoka, kirjallisuus, musiikki, pukeutumi-
nen, elokuvat, muoti, urheilu, huumeet, internet, jne.). Niin ikään esitelmien teoreettiset lähtö-
kohdat (ei siis vain esimerkiksi Bourdieu, Skeggs, Peterson tai Lahire, vaan miksei myös Simmel, 
Goffman, Elias, Goldthorpe, Willis, Veblen, jne.) samoin kuin menetelmälliset lähestymistavatkin 
voivat vaihdella monipuolisesti. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Löytyykö kulutuskulttuuri tilastoista - Kulutuksen tutkimusta tilastoaineistoilla  
Juha Nurmela, Tilastokeskus (juha.nurmela@stat.fi) 
 
Kulttuuri todentuu paljolti valintoina. Rahan käyttö erilaisiin kulutuskohteisiin kuvaa valintojen ”ko-
vaa ydintä”. Se ilmentää toiveiden, arvojen, vuorovaikutuksen ja arjen rajoitteiden lopputulosta. 
Alustuksen tavoitteena on esitellä, millaisia mahdollisuuksia Tilastokeskuksen aineistot tarjoavat ko-
titalouksien kulutuskulttuurin tutkimukseen. Tilastokeskuksen kulutustutkimusta on tehty vuodesta 
1966 alkaen. Sen aikasarjat 1966 - 1990 ja 1985 - 2012 ovat ainoa tietolähde, jolla voidaan vertailla 
eri väestöryhmien kulutusta ja kulutuksen muutoksia vuosikymmenien ajalta. Tilastokeskuksessa on 
myös muita tilastoja, joilla voidaan analysoida kulutusta: kansatalouden tilinpidon yksityisen kulu-
tuksen netissä oleva aikasarja alkaa vuodesta 1860. Kuluttajabarometri julkaisee kuukausittain tie-
toja suomalaisten kulutusodotuksista. Tieto- ja viestintätekniikan käytön tilastosta saadaan tietoa 
nettiostamisesta. Alustuksen aluksi kuvataan nämä aineistot. Aineistojen esittelyn lisäksi alustuk-
sessa esitellään joitakin esimerkkejä kulutusaineistoista julkaistuista  
tiedoista: kulutuksen väestöryhmittäiset muutostrendit, yhteiskunnallisista palveluista saatava 
etuus, etäisyydet palveluihin, kulutuksesta aiheutuvat CO2 päästöt ja raaka-aineiden käyttö jne. Lo-
puksi voidaan keskustella edellä esiteltyjen aineistojen mahdollisuuksista auttaa kuulijoiden tutki-
musongelmien analyysissa. 
 
Hintakeskustelu tapana tarkastella taloutta ja kulutusta televisiossa  
Minna Lammi, Helsingin yliopisto (minna.lammi@helsinki.fi) & Päivi Timonen, Helsingin yliopisto 
(paivi.timonen@helsinki.fi) 
 
Kulutustutkimuksessa maun, elämäntyylin tai heimon kaltaiset käsitteet ovat olleet pitkään vallalla 
tulkitessa kulutusyhteiskuntaa. Talouden käsitteiden kautta kulutusta ja sen kuvia on pohdittu vä-
hemmän. Onko talous niin ilmeinen ja itsestäänselvä osa kulutusta, että se on näkymätön? Tässä 
esityksessä keskitymme erityisesti Yleisradion ajankohtaisohjelmien (A-studio ja Ajankohtainen kak-
konen) hintakuviin ja -keskusteluun 1970-luvulta nykypäivään. Tarkastelemamme ajanjakso pitää 
sisällään suomalaisen kulutuskapitalismin kasvun ajan.  
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Olemme kiinnostuneita sekä puheesta että kuvasta, sekä siitä, miten puhe ja kuva nivoutuvat yh-
teen. Tarkastelemme, miten hintoja on käytetty ajankohtaisohjelmissa perustelemaan kulutuskapi-
talismia. Keskustelussa talous näyttäytyy käytännöllisenä ristiriitana, jossa toimijat neuvottelevat tai 
hakevat tasapainoa. Yleisradion ajankohtaisohjelmat ovat tuottaneet suomalaiseen kulutus- ja ta-
louskeskusteluun myös vahvan käytännöllisen näkökulman. Hinnasta on voinut keskustella, vaikka 
kyseessä olisi esimerkiksi poliittisesti tai emotionaalisesti vaikeakin asia.  
 
Aineistossamme hintakeskustelu on laajentunut vuosikymmenestä toiseen aina uusille, ajankohtai-
sille alueille. Se varioi ajankohdan keskeisiin talouskysymyksiin, kuten työn hintaan, talousjärjestel-
minen muutoksen hintaan tai julkisten palveluiden hintaan. Keskustelu tuottaa televisioon draaman 
ainekset tuomalla esiin ja näyttämällä eri toimijoita, kuten viranomaisia ja yrityksiä. Kuva taas näyt-
tää erityisesti niitä, jotka ovat heikoilla ja kärsiviä osapuolia. Kuvan kautta asiaohjelmiin rakentuu 
myös emootioihin vetoavaa aineistoa.  
 
Tulkitsemme, että hintakeskustelu tuo esiin mikrotaloudellisen näkökulman ja yksilöiden suhteen 
talouteen ja kollektiiviin. Hintakeskustelu tuo näkyviin myös jatkuvan rajankäynnin siitä, mikä kuu-
luu politiikan piiriin, mikä talouden. Hinnan kautta pohditaan muun muassa yksityisen ja julkisen 
kulutuksen ja talouden moraalia, vapautta, valintaa, kollektiivista vastuuta ja yhteistä hyvää. 
  
Ovatko suomalaisten kulutusasenteet aika-, ikä- vai kohorttisidonnaisia?  
Outi Sarpila, Turun yliopisto (outi.sarpila@utu.fi) & Pekka Räsänen, Turun yliopisto (pekka.rasa-
nen@utu.fi) 
 
Henkistä tasapainoilua säästämisen ja kulutuksesta saatavien nautintojen välillä on pidetty keskei-
senä tämän päivän suomalaista ja koko länsimaista kulutuskulttuuria määrittävänä tekijänä. Suoma-
laista kulutuskulttuuria koskevien analyysien mukaan suomalaisten niin sanotuissa kulutuseetok-
sissa säästeliäisyyden ihanne on jo vuosikymmenten ajan yhdistynyt harkittuun hedonismiin (Leh-
tonen & Pantzar, 2002; Autio & Huttunen, 2010). Säästeliäisyyden ja velanoton välttämisen ihan-
noinnin on katsottu kumpuavan muun muassa talonpoikaiselle protestanttiselle  
kulttuurille tyypillisistä hyveistä (Heinonen, 1998). Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty tulkin-
toja säästämisen ja nautinnonhakuisten kulutusasenteiden kohortti- ja ikäryhmäsidonnaisuuksista 
lähinnä yksittäisten poikkileikkausaineistojen perusteella. Tarkastelemme tässä tutkimuksessa suo-
malaiselle kulutuskulttuurille ominaisina pidettyjen kulutuseetosten aika-, ikä- ja kohorttisidonnai-
suuksia kvasipaneeliasetelmaa hyödyntäen. Kulutuseetoksen määrittelemme kulttuurissa yleisesti 
hyväksyttäväksi tavaksi asennoitua kulutukseen. Analysoimme suomalaisen aikuisväestön säästä-
mistä, velanoton välttämistä sekä nautinnonhakuista kulutusta koskevia asenteita neljän keskenään 
vertailukelpoisen poikkileikkausaineiston avulla. 18−74-vuotiasta väestöä edustavat aineistot on ke-
rätty vuosina 1999, 2004, 2009 ja 2014. Tulokset antavat viitteitä siitä, että säästämiseen ja velan-
oton välttämiseen liittyvät asenteet ovat kaikkina ajankohtina dominoineet hedonistisia kulutus-
asenteita. Tutkimuksessa tarkasteltavista syntymäkohorteista 1940-luvulla syntyneiden asenteissa 
on viitteitä säästäväisyyden kohorttisidonnaisuudesta, kun taas 1980-luvulla syntyneiden asenteissa 
on merkkejä nautinnonhakuisuuden kohorttisidonnaisuudesta. Yleisesti ottaen kulutusasenteiden 
kohorttisidonnaisuuksia on havaittavissa kuitenkin vain vähän. Sen sijaan suomalaisten asennoitu-
minen säästämiseen, velanottoon ja kulutuksesta saataviin nautintoihin näyttäisi olevan ikäryhmä- 
ja/tai ajankohtasidonnaista. 
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Types of gambling and their riskiness  
Michael Egerer, Helsingin yliopisto (michael.egerer@helsinki.fi) 
 
The current scientific discourse understands the riskiness of the different gambling activities as a 
result of the structural characteristics inherent in the game. Electronic gambling machines (EGMs) 
are widely identified as the most risky form of gambling, whereas lotteries are considered the least 
dangerous. Poker stands out as a separate case due to the possibility of actively influencing the 
outcome. Highlighting structural characteristics of games, however, disregards the variability of the 
environmental characteristics of gambling.  
 
Starting with the common typology of games (EGMs, (sport) betting, table games, lottery, and 
poker) this work revisits the inherent characteristics of games in the context of gambling environ-
ments. The work is based on a thorough literature review and aims at guiding ensuing empirical 
research on types of gambling and their riskiness.  
 
In the reviewed literature, the environment and the situational characteristics of gambling are 
mainly discussed as a factor contributing to getting involved with gambling, or in an epidemiological 
framework. Only a few studies evaluate gambling environments in a comparative perspective, find-
ing differing interpretations of game characteristics dependent on the cultural background. Further-
more, routines, rituals, and informal rules have been identified as a means to keep gambling con-
sumption within controlled limits.  
 
This study suggests widening the framework for research on gambling risks by taking the example 
of drug studies on set and setting. The identification of high and low risk gambling settings is crucial 
in establishing tailored legislations in order to prevent problem gambling.  
 
Paikalla, muttei läsnä – Neuvottelu valinnoista, arvoista, tarpeista ja minuudesta arkielämässä 
liiallisesti verkkoroolipelejä pelaavan pelaajan kanssa  
Matilda Hellman, Helsingin yliopisto (matilda.hellman@helsinki.fi) & Salla Karjalainen, Helsingin yli-
opisto (salla.karjalainen@helsinki.fi) 
 
Tutkimuksessa tarkastelemme monen pelaajan verkkoroolipelien (Massively Multiplayer Online 
Role-Playing Games, MMORPG) pelaajien läheisten kokemuksia siitä, miten liiallinen pelaaminen 
vaikuttaa läheisen ja pelaajan väliseen suhteeseen. Kahdeksan läheisten syvähaastattelun pohjalta 
tunnistamme ensin elämän osa-alueita, joissa runsas pelaaminen koetaan läheissuhdetta vahingoit-
tavaksi. Tämän jälkeen tiivistämme alueet neljäksi eri ulottuvuudeksi.  
 
Lähestymme läheisten kokemuksia liiallisesta MMORPG-pelaamisesta Borchin (2013) ja Rantalan ja 
Sulkusen (2011) rahapelaamista koskevien tutkimusten tavoin semioottisena prosessina, jossa mie-
likuvat pelaamisesta muuttuvat ajan ja pelaamisessa tapahtuvien muutosten myötä normaalista lii-
alliseksi. Semioosiprosessissa pelaamista merkityksellistetään; siihen liitetään eri mielikuvia esimer-
kiksi sen hyödyistä ja viihteellisyydestä. De-semioosissa pelaaminen tyhjenee normaalin pelaamisen 
sisällöstä ja merkityksistä – pelaamisesta tulee ongelma, oikeastaan vain pakonkaltaista tyhjää tois-
toa. Tutkimme, kuinka pelaajien läheiset identifioivat ongelmallisia elämän osa-alueita läheissuh-
teessa, eli missä heidän mielestään suhteen sekä pelaamisen de-semioosiprosessit tarkemmin ta-
pahtuvat. Tutkimuksessa identifioitujen ulottuvuuksien kautta käsitteellistämme neljä eri väylää 
normaalin ja ongelmallisen pelaamisen välillä.  
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Haastatteluaineistossa ilmenee, ettei läheisten ja ongelmallisesti pelaavien välinen suhde muistuta 
enää ideaalimallin kaltaista, toivotunlaista läheissuhdetta. Ensinnäkin ongelmat konstruoituvat ar-
jen kompetenssia ja priorisointia koskevassa diskurssissa. Toinen ulottuvuus käsittää arvoja ja pitkän 
aikavälin tavoitteita, joissa pelaamisen priorisoiminen (ensimmäisen ulottuvuuden konkreettiset ar-
kitilanteet) ovat muuttuneet kaavaksi ja muuttaneet myös sosiaalista arvopohjaa (pelaaminen me-
nee poikkeuksetta muiden asioiden edelle). Kolmannessa ulottuvuudessa haastateltavat rinnasta-
vat jokapäiväisen kommunikoinnin toivotunlaiseen kommunikointiin läheissuhteessa. Neljäs ulottu-
vuus käsittelee autonomiaa ihmissuhteen arvona. Haastatteluissa pelaamista koskeva addiktiote-
matiikka liitetään autonomian puuttumiseen.  
 
Tutkimuksen perusteella väitämme, että näistä neljästä ulottuvuudesta löytyvät pääasialliset ja tär-
keimmät ristiriidat offlinessa ja onlinessa vietetyn elämän välillä. Esitämme myös ajatuksia siitä, 
kuinka tätä tietoa voidaan soveltaa tulevaisuudessa tutkimuksessa ja käytännössä.  
 
Rahapelaamisen orientaatiot liminaalisuuden kontekstissa  
Sari Näre, Helsingin yliopisto (sari.nare@helsinki.fi) & Jaana Lähteenmaa, Helsingin yliopisto 
(jaana.lahteenmaa@helsinki.fi) 
 
Käytämme liminaalisuuden ja rituaalin käsitteitä rahapelaamisen orientaatioiden tulkinnassa. Näitä 
antropologisia käsitteitä soveltamalla tulkitsemme rahapelaamisen motiiveja suhteuttaen ne yh-
täältä turvallisuus- ja eskapismihakuisuuteen ja toisaalta pelaajien elämäntilanteisiin. Aineistona on 
18 rahapelaajan kvalitatiiviset syvähaastattelut. Tarkastelemme rahapelaajien elämäntilanteiden 
vakautta suhteessa pelaamisen motivaatioperustaan: onko elämäntilanne vakaa vai liminaalisessa 
tilassa ja onko peliorientaatio turvallisuus- ja rituaalihakuinen vaiko liminaaliseen tunnetilaan pyr-
kivä? Tässä tarkastelussa rahapelaamisessa rakentuu neljä perusorientaatiota: sosiaalinen, rituaali-
nen, addiktiivinen ja maaninen pelaaminen. Rahapelaamisen orientaatiot ovat ideaalityyppisiä, 
vaikka ne rakentuvat empiiristen havaintojen pohjalta. Pyrimme ymmärtämään rahapelaamisen so-
siokulttuurisia ja elämäntilanteeseen liittyviä taustatekijöitä sekä luisumista viihdepelaamisesta on-
gelmapelaamiseen.  
 
Miten älypuhelimeen rakastutaan? Tietotekniikka, kuluttaminen ja kokemuksellisuus  
Eeva Raita, Helsingin yliopisto (eeva.raita@helsinki.fi) 
 
Sherry Turkle esittää teoksessaan Alone together (2012), että ihmisten suhteesta tietotekniikkaan, 
kuten vaikkapa älypuhelimiin, on tullut läheisempi kuin heidän suhteestaan toisiin ihmisiin. Samaa 
tarinaa kertoo myös esimerkiksi Youtubeen vuonna 2013 ladattu video I forgot my phone, jota on 
katseltu jo yli 46,7 miljoonaa kertaa. Videossa näytetään miltä tuntuu elää päivä ilman puhelinta, 
kun kaikki muut ovat jatkuvasti ruutujensa vietteleminä. Älypuhelimet ovat vallanneet työpaikat, 
bussit, junat, ravintolat, ja niiden on sanottu jo häiritsevän seksielämää (HS, kolumni: Onko seksistä 
liikaa vaivaa? 27.10.2013). Esitykseni tarkastelee suhdettamme älypuhelimiin kokemuksellisuuden 
näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on se prosessi, jossa älypuhelimet muodostavat korvaamat-
toman osan arkeamme, minuuttamme ja ihmissuhteitamme. Tarkastelen tätä prosessia vastavuo-
roisena kuluttamisena, jossa laite ja käyttäjä muodostavat hybridin, jossa molemmilla on toimijuutta 
eli valtaa määritellä toisen toiminnan ehtoja. Tämä vastavuoroisen kuluttamisen näkökulma on tätä 
nykyä jo valtavirtaistunut kulutuksen tutkimuksessa. Tyypillisesti tässä (ja ennen kaikkea muissa ih-
misen ja tietokoneen välisen suhteen tutkimuksissa) kokemus on kuitenkin käsitetty jossain määrin 
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pysähtyneenä tilana. Esitys pohtii ja analysoi, mitä uutta tähän kuluttamisen tutkimukseen tuo ko-
kemuksellisuuden näkökulma, joka korostaa myös itse kokemuksen muuttuvuutta ja prosessimai-
suutta (mm. Gendlin, Experiencing and the Creation of Meaning, 1997). Esitys avaa esimerkiksi sitä 
prosessia, jossa älypuhelimeen rakastutaan.  
 
Culture(s) of austerity: discourses and lifestyles on consumption in Spain  
Luis Enrique Alonso, Universidad Autónoma de Madrid (luis.alonso@uam.es), Carlos Jesús Fernán-
dez Rodríguez, Universidad Autónoma de Madrid (carlos fernandez@uam.fi, paperin esittäjä) & Ra-
fael Ibáñez Rojo, Universidad Autónoma de Madrid (rafael.ibanez@uam.es) 
 
The economic crisis that Spain has been facing since 2007 has produced significant effects in the 
way citizens are dealing with consumption. After a long economic boom, several years of deep re-
cession plus a long wave of harsh austerity policies increased a public perception of general impov-
erishment and growing inequalities. How do people from different social classes perceive consump-
tion under these circumstances? Our contribution deals with those issues using data from an em-
pirical research project -whose main goal is to map necessities and consumption practices in Spain, 
trying to assess the impact of the crisis. Data has been gathered through a qualitative sociological 
research that has been taking place in the year 2014 and whose methodology was based on focus 
groups and discourse analysis. In this paper, the content of those discourses will be discussed while 
highlighting the comparisons with a previous research on the same topic developed in the years 
2010-2011. We consider that our work might provide interesting results and a deeper knowledge of 
the relationship between consumption, culture and social background in a context of crisis.  
 
Kohti kestävämpää liikkumista – kulutustottumusten muutos käytäntöteorian näkökulmasta  
Senja Laakso, Helsingin yliopisto (senja.laakso@helsinki.fi) 
 
Kulutuksen kasvu yhteiskunnassa on johtanut planeetan rajojen ylittämiseen luonnonvarojen käy-
tön ja ilmastopäästöjen osalta. Ympäristön tilasta huolestuneille kuluttajille pyritään muun muassa 
tarjoamaan ekologisemmin tuotettuja tuotteita ja palveluja sekä tiedottamaan kestävämmistä vaih-
toehdoista arjessa. Riittävätkö nämä ohjaamaan kulutustottumuksia kestävämpään suuntaan? 
Omassa tutkimuksessani pyrin tarkastelemaan tällaisia keinoja kotitalouksien näkökulmasta. Tutki-
mukseni keskittyy liikkumiseen, joka asumisen ja syömisen ohella vastaa suurimmasta osasta koti-
talouksien luonnonvarojen kulutusta.  
 
Tutkimusaineistoni koostuu 20 jyväskyläläisen kotitalouden haastatteluista, päiväkirjoista ja loma-
kevastauksista. Näiden perusteella pyrin ymmärtämään, millaisia ovat liikkumisen käytännöt Jyväs-
kylässä. Lisäksi viisi kotitaloutta osallistui erillisessä hankkeessa kuukauden mittaiseen kokeilujak-
soon, jossa he testasivat erilaisia keinoja muuttaa kulutustaan ympäristön kannalta kestävämmäksi. 
Näihin kokeiluihin sisältyi esimerkiksi omasta autosta luopuminen, etätyöskentely sekä kotiinkulje-
tuspalveluiden käyttö.  
 
Käytäntöteoreettisessa lähestymistavassa kulutuskäytännöt nähdään rutiininomaisena käyttäyty-
misenä, joka muodostuu useista erilaisista, toisiinsa kytkeytyneistä elementeistä kuten ruumiillisista 
ja mentaalisista toiminnoista, esineistä, taustatiedoista sekä motivaatiosta ja ymmärryksestä. Teo-
rian avulla pyritään ymmärtämään kulutuksen merkityksiä sekä huomioimaan se, miten sosiaaliset 
ja materiaaliset rakenteet vaikuttavat toimintatapojen ja -mallien muodostumiseen. Omassa tutki-
muksessani keskityn erityisesti siihen, mitä tapahtuu kun käytäntöjen materiaaliset tai tiedolliset 
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elementit muuttuvat, mutta sosiaaliset tai kulttuuriset elementit eivät. Lisäksi arvioin, millainen 
merkitys kokeiluilla oli luonnonvarojen käytön kannalta.  
 
Tutkimukseni tulokset osoittavat, että kotitaloustasolla on mahdollista saavuttaa huomattavia vä-
hennyksiä luonnonvarojen käytössä lyhyessäkin ajassa. Konkreettinen palaute omien toimien ym-
päristövaikutuksista auttoi kotitalouksia tekemään kestävämpiä valintoja arjessa. Autosta luopumi-
nen pakotti etsimään liikkumiseen vaihtoehtoisia tapoja, jotka kokeilun päätyttyä jäivätkin osaksi 
arkea. Jos tällaisista muutoksista halutaan pysyviä, on myös sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 
kuitenkin muututtava. Kestävien liikkumisvalintojen ja -mahdollisuuksien edistäminen ja käyttöön-
otto edellyttääkin kaikkien käytännön muodostavien elementtien huomioimista.  
 
The effects of socializing agents on youth consumption styles  
Leena Haanpää, Turun yliopisto (leena.haanpää@utu.fi) & Terhi-Anna Wilska, Jyväskylän yliopisto 
(terhi-anna.wilska@jyu.fi) 
 
Youth consumerism is a theme under a constant interest since, indisputably, the consumer role of 
children and adolescents has become more active in the last few decades (e.g. Ironico 2012). One 
of the main interests regards the way youth are socialized in consumerism, i.e. how they learn to be 
consumers. According to theories of consumer socialization (e.g. Moschis 1987), young people de-
velop their consumer related skills, knowledge and attitudes through interacting with socializing 
agents: family, friends, media, celebrities, school etc.  
 
This paper focuses on Finnish youth consumption styles and the socializing agents affecting it. The 
data are drawn from a survey called Youth under Focus which targets adolescents at school grades 
5, 7, and 9 (N = 1803) mainly in Southern Finland. The data are collected in November 2014 during 
school lessons using an online questionnaire. The findings regarding youth consumption styles are 
part of a wider survey that aims at gaining understanding of the living conditions of youth 
(http://www.utu.fi/cyri).  
 
The results of a statistical analysis made by explorative factor analysis (EFA) proposed five consump-
tion styles labelled as ‘brand-conscious consumption’, ‘price-conscious consumption’, ‘recreational 
consumption’, ‘anti-consumption’, and ‘status consumption’. The following linear regression analy-
sis conducted for each consumer style revealed diverse effects between different socializing agents 
and youth consumption styles. On one hand, media had effect in all but anti-consumption. Interest-
ingly, TV commercials had no effect on any consumer style. Peers had a significant effect on the 
other consumption styles except anti-consumption, respectively. Parents’ role was significant espe-
cially to price-conscious and anti-consumerist youth.  
 
Suomalaisen eliitin elämäntyyli: kuka puhuu ja mistä puhutaan?  
Nina Kahma, Helsingin yliopisto (nina.kahma@gmail.com) & Sonja Kosunen, Helsingin yliopisto  
(sonja.kosunen@helsinki.fi) 
 
Eliitistä puhutaan paljon sekä julkisessa keskustelussa että sosiaalitutkimuksessa siihen nähden, että 
käsitteen sisältö ei ole itsestään selvä. Arkipuheessa eliitti määrittyy usein vaurauden ja elämäntyy-
lin kautta: eliitti on kulttuurisesti ja taloudellisesti hyvinvoiva kansanosa. Arkipuheen kärjistyksistä 
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huolimatta elämäntyyliä koskevissa suomalaistutkimuksissa ei juuri käsitellä eliitin elämäntyyliä. Elii-
tin pienuudesta johtuen työväenluokkaisen elämäntyylin vastaparina pidetään keskiluokkaista kult-
tuuria ja kulutusta.  
 
Esityksessä analyysin kohteena ovat suomalaisessa julkisessa ja sosiaalitieteellisessä keskustelussa 
2000-luvulla esiintyneet eliitin kuvaukset. Tutkimuksessa kysytään, mihin historialliseen tapahtu-
maan tai yhteiskunnalliseen kysymykseen puhe eliiteistä kulloinkin liittyy. Toiseksi pohditaan, miten 
eliitti määrittyy keskustelussa; onko kyse kulttuurisesta, taloudellisesta, vai  
poliittisesta eliitistä, vai jostakin muusta? Kolmas tärkeä kysymys on, missä määrin käsitys eliiteistä 
on kytköksissä elämäntyyleihin?  
 
Analyysin kohteena olevista aineistoista ensimmäinen koostuu kahden laajalevikkisen sanomaleh-
den pääkirjoituksista vuosilta 2000–2014. Helsingin Sanomat (n=166) ja Maaseudun Tulevaisuus 
(n=32) valittiin tarkastelun kohteeksi lukijakuntansa koon perusteella, mutta myös alueellisen tar-
kastelun tarpeellisuutta arvioiden. Pääkirjoitukset nivovat keskustelun eliitistä ajankohtaisiin yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin ja tuoreisiin keskustelunavauksiin. Toinen analysoitava aineisto käsittää 
kaksi yhteiskuntatieteellistä vertaisarvioitua journaalia (Sosiologia ja Yhteiskuntapolitiikka) samalta 
ajanjaksolta. Toisin kuin pääkirjoituksissa, tieteellisissä artikkeleissa on oletettavasti näkyvissä teo-
riaperinne, joista eliitin määritelmä nousee. Toisaalta tieteellisissä artikkeleissa on nähtävissä ainek-
sia kansallisen keskustelun ulkopuolelta; kansainvälisestä keskustelusta nousevia tapoja määritellä 
eliitti, erilaisia teoriaperinteitä sosiaalisen kerrostuneisuuden mallintamisessa, sekä konkreettisia 
tapoja määritellä käsite.  
 
Esityksessä tarkastellaan näiden kahden toisistaan ainakin näennäisesti erillisen keskustelun kulkua 
ja kehitystä ajassa paitsi itsenäisinä, myös toisiinsa kietoutuneina keskusteluina. Sosiaalitieteellisen 
ja julkisen keskustelun välisiä yhteyksiä arvioidaan ainakin julkaisuajankohtien, kirjoittajien ja pi-
dempien keskustelulinjojen jatkumoja tarkastellen. Keskiössä on se, kuka näissä keskusteluissa itse 
asiassa puhuu, ja millaiseen rooliin elämäntyyli ihmisryhmää määrittävänä tekijänä nousee.  
 
Ikääntymisen hallinta, anti-ageing -tuotteet ja neuvottelut työväenluokkaisesta maskuliinisuu-
desta  
Hanna Ojala, Tampereen yliopisto (hanna.l.ojala@uta.fi) & Ilkka Pietilä, Tampereen yliopisto 
(ilkka.pietila@uta.fi) 
 
Anti-ageing on ollut viime vuosina voimakkaasti kasvava teollisuuden ja kulutuksen alue globaalissa 
pohjoisessa. Myös Suomessa anti-ageing -tuotteita ja -palveluja markkinoidaan aiempaa enemmän 
ja avoimemmin, ja niiden käytön lisääntymisestä on näyttöä. Lisäksi ihmisten suhtautuminen erilai-
siin kajoaviin toimenpiteisiin, kuten pistoshoitoihin ja kauneuskirurgiaan, on myönteisempää kuin 
aiemmin. Anti-ageing -teollisuus rohkaisee erityisesti keski-ikäisiä kuluttamaan tuotteitaan ja palve-
luja hallitakseen omaa ikääntymistään ja siitä mahdollisesti seuraavia mm. työelämään liittyviä ris-
kejä. Anti-ageing -kulttuurin kasvua onkin pidetty oppikirjaesimerkkinä uusliberaalista ideologiasta 
ikääntymisen kontekstissa.  
 
Anti-ageing liitetään vahvasti estetiikkaan ja ulkonäköön, ja siksi sen katsotaan koskettavan erityi-
sesti naisia. Usein miehet sanoutuvatkin irti anti-ageing -aktiviteeteista. Miehet kuitenkin elävät sa-
massa estetisoituneessa kulttuurissa kuin naiset eivätkä näin ollen ole ikääntymisen hallintaa kos-
kevan merkityskamppailun ja normien rakentamisen ulkopuolella. Esityksessämme tarkastelemme 
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sitä, miten haastattelemamme 50–70 -vuotiaat metallimiehet vastaavat anti-ageing -kulttuurin kut-
suun hallita ikääntymistään.  
 
Uusliberalismin hengessä haastattelemamme miehet näkivät, että vaikka ikääntymistä ei voi estää, 
sitä voi ja ehdottomasti pitää kontrolloida yksilön toimin. Vaikka miehet yleisesti vastustivat anti-
ageing -tuotteita ja -palveluja, he kuitenkin käyttivät tuotteita, jotka he pystyivät perustelemaan 
itselleen terveyttä ja suorituskykyä ylläpitäviksi tai parantaviksi ulkonäköön liittyvien motiivien si-
jasta. Puhuessaan ikääntymisen hallinnasta miehet tekivät eroa paitsi naisiin myös ja erityisesti toi-
siin miehiin: amerikkalaisiin, ruotsalaisiin, homoihin, toimistotyöläisiin ja eliittiin. Nämä eronteot 
kuvastavat sitä, että ottaessaan etäisyyttä anti-ageing -tuotteisiin miehet eivät ainoastaan korosta-
neet miehisyyttään suhteessa naisiin, vaan rakensivat nimenomaan työväenluokkaista maskuliini-
suutta. Näin ryhmät, joihin anti-ageing -tuotteiden käyttö liitetään, kertovat käänteisesti työväen-
luokkaisen maskuliinisuuden keskeisistä määreistä ja kulutuskulttuurin luokkaperustaisuudesta 
2010-luvun Suomessa.  
 
Television elintarvikemainosten nais-ja miesrepresentaatiot sekä eri elintarvikkeiden sukupuolit-
tuneisuus  
Milla Annala, Tampereen yliopisto (annala.milla.j@student.uta.fi) 
  
Teen Tampereen yliopistossa väitöskirjatutkimusta työnimellä Television elintarvikemainosten nais-
ja miesrepresentaatiot sekä eri elintarvikkeiden sukupuolittuneisuus. Tutkin naiseuden ja miehey-
den representaatioita sekä eri elintarvikkeiden sukupuolittuneisuutta television elintarvikemainos-
elokuvissa. 
  
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi ja näkemys sukupuo-
lesta performatiivina. Tutkimus paikantuu osaksi sekä sosiologista tutkimusta, sukupuolentutki-
musta että mediatutkimusta. Tutkimus on mixed methods -tutkimusta, jossa käytetään metodeina 
kvantitatiivista sisällönanalyysia, laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysia sekä semioottista ana-
lyysia.  
 
Tutkimuksen aineistona ovat elintarvikemainoselokuvat. Keräsin aineiston 3.7.2012–3.6.2013 
MTV3–ja Nelonen -kanavilta tallentamalla vuorokauden televisiolähetykset sekä MTV3-että Nelo-
nen -kanavilta 12 kuukauden ajan joka kuukauden 3. päivä. Aineisto koostuu kaiken kaikkiaan 2 969 
elintarvikemainoselokuvasta, joista eri elintarvikemainoksia on 536 kappaletta.  
Elintarvikemainontaa esitetään televisiossa paljon. Kaikista aineiston mainoselokuvista 27 prosent-
tia on elintarvikemainoksia. Eniten esitettiin jugurttien ja rahkojen, lihan ja lihavalmisteiden sekä 
leipien mainontaa.  
 
Useimmilla elintarvikkeilla, kuten muillakin tuotteilla, on sukupuolen kaltainen identiteetti joko 
maskuliinisena tai feminiinisenä tuotteena. Esimerkiksi lihaa ja alkoholia pidetään maskuliinisina 
kun kasviksia, hedelmiä ja makeita ruokia pidetään feminiinisinä. Koska kuluttajat ostavat mielellään 
tuotteita joiden sukupuolen kaltainen identiteetti vastaa kuluttajan omaa sukupuolta, pidetään 
markkinoinnissa tyypillisesti tärkeänä huomioida tuotteen sukupuoli. Mainoksissa esiintyvien pää-
henkilöiden ja kertojanäänten sukupuoli vastaakin tyypillisesti mainostettavan tuotteen sukupuolta.  
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Tarkastelin tuotetaanko mainoksissa eri elintarvikkeille maskuliinista tai feminiinistä sukupuolta 
analysoimalla eri elintarvikkeiden sukupuolijakaumaa mainoksissa esiintyvien henkilöiden, mainok-
sissa puhuvien henkilöiden sekä kertojanäänten osalta. Osalle elintarvikkeista tuotettiin tällaista su-
kupuolta. Kuten aikaisemman tutkimuksen perusteella on saattanut odottaa, esimerkiksi olut ja 
makkara määrittyivät selkeästi maskuliinisiksi elintarvikkeiksi. Toisaalta esim. kasvikset ja makeat 
elintarvikkeet eivät määrittyneet aineistossa ennakko-odotusten mukaisesti selkeästi feminiinisiksi 
elintarvikkeiksi. 
  
Tarkasteltaessa naisten ja miesten määrällisiä representaatioita aineistossa, ovat ne vastaavankal-
taisia verrattuna aikaisempaan televisiomainontaa analysoivaan tutkimukseen. Laadullisesti tarkas-
teltuna sukupuolirepresentaatiot poikkeavat kuitenkin osin aikaisemmasta, kansainvälisestä, elin-
tarvikemainontaa tarkastelevasta tutkimuksesta. Aikaisemman tutkimuksen perusteella elintarvike-
mainonnan on todettu kuvaavan naisia ja miehiä vielä stereotyyppisemmin kuin mainonnan 
yleensä. Aineiston perusteella näin ei kuitenkaan ole suomalaisessa elintarvikemainonnassa, vaan 
sukupuolten kuvauksissa on sekä stereotyyppisiä käsityksiä uusintavia että haastavia mainoksia.  
 
Eurooppalaisten kulttuuriosallistuminen  
Kaisa Weckström, Tilastokeskus (kaisa.weckstrom@stat.fi) 
 
Esityksessä tuodaan esiin vuoden 2013 kulttuuribarometrin tuloksia ja arvioidaan ja verrataan niitä 
soveltuvin osin vuoden Tilastokeskuksen eri lähteisiin, esimerkiksi 2012 Tilastokeskuksen kotitalouk-
sien kulutustutkimuksen tuloksiin. Euroopan komission rahoittama tutkimus – Special Eurobarome-
ter 399; Cultural Access and Participation – Euroopan kansalaisten kulttuurin harrastamisesta ja ku-
lutuksesta vuodelta 2013 sisältää tietoja 27 EU-maasta sekä Kroatiasta. Tutkimuksessa kartoitetaan 
eri kulttuurimuotojen saatavuutta ja kulttuuriosallistumista sekä osallistumisen esteitä. Tuloksia 
verrataan vuoden 2007 kulttuuribarometri-tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi tutkimus kartoittaa Inter-
netin käyttöä kulttuurin osalta. Tarkastelu suoritettiin maiden, ikäryhmien, ammattiaseman, koulu-
tustason sekä taloudellisten mahdollisuuksien suhteen. Myös syitä kulttuuriosallistumattomuuteen 
selvitettiin.  
 
Tutkimus osoittaa, että pohjoiset EU-maat ovat innokkaimpia kulttuuriaktiviteetteihin osallistujia ja 
kulttuurin kuluttajia. Useissa tapauksissa eteläiset ja itäiset EU-maat ovat vähiten kulttuuria kulut-
tavia. Tutkimus osoittaa myös, että kulttuuriaktiviteetteihin osallistuminen on vähentynyt vuodesta 
2007 jonkin verran. Sosio-demografisilla tekijöillä on suuri vaikutus kulttuuriosallistumiseen. Parhai-
ten koulutettujen, korkeatasoisimmissa ammateissa toimivien ja taloudellisesti hyvin selviytyvien 
todennäköisyys osallistua kulttuuriaktiviteetteihin on suurin. Myös 15 -24 – vuotiailla ja opiskelijoilla 
osallistumisaste on korkeampi kuin muilla ikäryhmillä keskimäärin useissa tapauksissa.  
 
Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kulttuurin suurkuluttajat osallistuvat muita todennäköi-
semmin myös esiintyjinä erilaisiin kulttuuritilaisuuksiin. Suomen osalta kotitalouksien kulutusme-
noja kulttuuriin on tutkittu vuoden 2012 Kotitalouksien kulutustutkimuksessa. Tulosten mukaan ko-
titaloudet käyttivät kulttuuriin ja vapaa-aikaan vuonna 2012 keskimäärin 41 prosenttia enemmän 
rahaa kuin vuonna 1990 vuoden 2012 hinnoilla. Kulttuuripalveluihin käytetty summa kasvoi kuiten-
kin vain noin 15 prosenttia. Kotitalouden viitehenkilön – eniten tuloja ansaitsevan jäsenen – iän 
mukainen tarkastelu osoitti, että eniten kulttuuripalveluihin käyttävät kotitaloudet, joiden viite-
henkilö on 45–54 -vuotias ja vähiten ne kotitaloudet, joiden viitehenkilö oli yli 74 -vuotias.  
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Tietokirja-arvostelut ja kirjoista keskusteleminen selailukulttuurissa  
Maaria Linko, Helsingin yliopisto (maaria.linko@helsinki.fi) 
 
Internet ja mobiili teknologia ovat muuttaneet lukemistottumuksia ja tiedonhankinnan tapoja Suo-
messa ja muualla maailmassa. Uppoutuvan lukemisen rinnalle tai tilalle näyttäisi tulleen selailukult-
tuuri. Sanomalehtien levikit ovat olleet laskusuunnassa jo pitkään ja monien lehtien kulttuuriosas-
tojen toimintaa on supistettu. Esitelmässä tarkastelen tietokirjallisuuden julkisuuden nykytilaa sa-
nomalehdissä, aikakauslehdissä ja Internetissä. Kysymyksessä on seurantatutkimus, jossa verrataan 
uutta 2014 kerättyä aineistoa 2009 tilanteeseen. Ajanjakso on kiinnostava, koska älypuhelimia, tab-
lettitietokoneita ja muita lukulaitteita sekä kannettavia käytetään kaikkialla, missä ihmiset liikkuvat 
ja oleskelevat. Esitelmässäni tuon esiin, missä määrin tietokirja-arvosteluja ja laajoja tietokirjoihin 
liittyviä artikkeleita ilmestyy edelleen sanomalehdissä ja aikakauslehdissä. Pyrin löytämään vastauk-
sia seuraaviin kysymyksiin: jos keskustelu uusista kirjoista on siirtynyt paljolti verkkoon, niin tapah-
tuuko sitä ennen kaikkea blogeissa, sanomalehtien verkkosivuilla vain muissa sosiaalisen media 
muodoissa, kuten Twitterissä? Esiintyvätkö samat huomiot kirjoista verkkomedian eri muodoissa? 
Mitkä tietokirjallisuuden lajit ja minkä tyyppiset kirjailijat ovat parhaiten omaksuneet julkisuuden 
eri muodot? Tutkimusaineisto koostuu tietokirjallisuutta ja tietokirjailijoita koskevasta mediajulki-
suudesta sanomalehdissä, aikakauslehdissä vuosina 2014 ja 2009 sekä vuoden 2014 osalta verkko-
aineistoista (tarkastelussa yli sata blogia ja muuta verkkosivustostoa). Mediasosiologian ja tiedevies-
tinnän käsitteitä sovelletaan aineiston tulkinnassa 

 

16 KULTTUURIN RAHOITUS JA OHJAUS SUOMESSA – TRENDIT JA SKENAARIOT 

Koordinaattorit: Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (sari.karttu-
nen@cupore.fi) & Pauli Rautiainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö / Tampereen 
yliopisto (pauli.rautiainen@uta.fi) 
 

Suomessa on pohjoismaiseen tapaan tehty paljon tutkimusta taide- ja kulttuurisektorin rahoituk-
sesta ja ohjauksesta. Tutkimus on ollut tyypillisesti poikkitieteellistä tai tieteidenvälistä: taidesosio-
logiaa, kulttuuripolitiikan tutkimusta, kulttuurin taloustiedettä ja julkistaloutta. 
 
Työryhmä palauttaa mieliin Ilkka Heiskasen, Pertti Ahosen ja Lasse Oulasvirran tutkimuksen ”Tai-
teen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus: kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot” (2005). Kirjoittajat esittivät 
siinä vaihtoehtoisia skenaarioita rahoitus- ja ohjausjärjestelmien kehityksestä. Tarkastelu kattoi 
sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin. Työryhmässä pohditaan, missä määrin kymme-
nen vuotta sitten luonnostellut trendit ovat toteutuneet ja millaisia uusia haasteita taiteen ja kult-
tuurin rahoitus- ja ohjausjärjestelmät tänä päivänä kohtaavat. 
 
Työryhmään ovat tervetulleita kaikki taiteen ja kulttuurin rahoituksesta ja ohjauksesta kiinnostu-
neet. Monitieteisen tutkimuksen hengessä rahoituksen ja ohjauksen voi ymmärtää laajasti osana 
kamppailua mitä erilaisimpien taide- ja kulttuuripoliittisten kysymysten yhteydessä. Teemaa voi 
lähestyä yhtä lailla rahoittajien ja ohjaajien kuin näiden kohteena olevien taide- ja kulttuurikentän 
toimijoiden näkökulmasta. Työryhmässä voi esittää niin empiriaan nojaavia kuin teoreettisia alus-
tuksia, jotka voivat liittyä suunniteltuihin, käynnissä oleviin tai jo päättyneisiin tutkimushankkei-
siin. 
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ABSTRAKTIT: 

Taiteen ja kulttuurin rahoitus ja ohjaus  
Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto (pertti.ahonen@helsinki.fi) 
 
Ilkka Heiskanen, Pertti Ahonen ja Lasse Oulasvirta julkaisivat vuonna 2005 tutkimuksen ”Taiteen ja 
kulttuurin rahoitus ja ohjaus: kipupisteet ja kehitysvaihtoehdot”. Julkaisussa esitettiin vaihtoehtoi-
sia skenaarioita rahoitus- ja ohjausjärjestelmien kehityksestä. Tarkastelu kattoi sekä julkisen, yksi-
tyisen että kolmannen sektorin. Alustuksessa Pertti Ahonen palauttaa mieliin vuonna 2005 tehdyn 
analyysin ja johdattaa keskusteluun siitä, missä määrin kymmenen vuotta sitten luonnostellut tren-
dit ovat toteutuneet ja millaisia uusia haasteita taiteen ja kulttuurin rahoitus- ja ohjausjärjestelmät 
tänä päivänä kohtaavat. 
 
Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys  
Pasi Saukkonen, johtaja, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore (pasi.saukko-
nen@cupore.fi) 
 
Pasi Saukkonen laati vuosina 2013–2014 Suomen Kulttuurirahaston toimeksiannosta yleiskuvauk-
sen suomalaisesta julkisesta kulttuuripolitiikasta sekä taiteen ja kulttuurin rahoituksesta ja kulttuu-
rin kentän kehityksestä. ”Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuu-
ripolitiikan viimeaikainen kehitys” -raportissa huomio kiinnitetään erityisesti ajanjaksoon 1990-lu-
vun alusta tähän päivään. Suomea verrataan myös Ruotsiin ja Alankomaihin. Raportin johtopäätök-
senä on, että Ilkka Heiskasen, Pertti Ahosen ja Lasse Oulasvirran vuonna 2005 esittämistä lähitule-
vaisuuden skenaarioista Suomessa on toteutunut lähinnä kulttuuripoliittisen järjestelmän stagnaa-
tio. Raportti on luettavissa sähköisenä osoitteesta: http://www.cupore.fi/documents/Kulttuuripoli-
tiikankehitys.pdf. 
 
Suomalainen taiteilijatuki ja pienten askelten politiikka 
Pauli Rautiainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore (pauli.rautiainen@cu-
pore.fi) 
 
Pauli Rautiainen julkaisi vuonna 2008 Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikössä julkaisun ”Suo-
malainen taiteilijatuki”, jossa hän tarkasteli suomalaisen taiteilijatuen kehitystä 1960-luvulta 2000-
luvulle. Päätelmissään hän piti taiteilijatukijärjestelmää rakenteellisesti jähmeänä siihen sisältyneen 
”pienten askelten politiikan” johdosta. Vähittäisiin resurssilisäyksiin nojautuva taloudellinen ohjaus, 
poliittis-hallinnollinen ohjauksen instrumentalisoituminen ja taidehallinnon rakenteen pilkkoutumi-
nen yhä pienempiin osiin ylläpitivät hänen mukaansa taidepoliittisen järjestelmän stagnaatiota Ilkka 
Heiskasen, Pertti Ahosen ja Lasse Oulasvirran vuonna 2005 kuvaamalla tavalla. Julkaisu on luetta-
vissa sähköisenä osoitteesta: http://www.taike.fi/documents/10921/0/Rautiainen+34+08.pdf. 
Alustuksessa Rautiainen tarkastelee, missä määrin vuonna 2008 tehdyt havainnot ovat edelleen 
ajankohtaisia kysyen, mikä oikeastaan muuttui 2010-luvun alussa toteutetun taidehallinnon suuren 
organisaatiouudistuksen myötä. Onko pienten askelten politiikka murtumassa vai ohjaako se edel-
leen yhtä lailla Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa kuin se ohjasi Taiteen keskustoimikunnan toi-
mintaa? 
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Valtionavustukset kulttuuripoliittisena ohjausvälineenä 
Sari Karttunen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore (sari.karttunen@cupore.fi) 
 
Rahoitus (etenkin juuri valtionavustukset) on yksi perinteisimmistä kulttuuripoliittisen ohjauksen 
keinoista. Valtionavustuksia ollaan muokkaamassa nykyisessä valtiontalouden ja -ohjauksen kehi-
kossa entistä strategisempaan ja konsernikeskeisempään suuntaan. Niihin kytketään kasvavassa 
määrin informaatio-ohjausta; isoimpien ja vakiintuneimpien avustuksensaajien tapauksessa puhu-
taan myös tavoite-, neuvottelu- tai dialogisesta ohjauksesta. Esitykseni perustuu Cuporessa opetus- 
ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuonna 2014 tehtyyn selvitykseen, jossa tarkasteltiin kult-
tuurin toimialan valtionavustuksia siitä näkökulmasta, kuinka toiminnan strategisuutta ja vaikutta-
vuutta voitaisiin vahvistaa. Ydinkysymys oli, saako OKM valtionavustustoimintansa kautta toteutet-
tua kulttuuripolitiikalle asetettuja tavoitteita (tämä ymmärrettiin vaikuttavuudeksi). Kireän aikatau-
lun ja toimeksiantajan toiveiden vuoksi selvityksessä keskityttiin OKM:n taide- ja kulttuuripolitiikan 
osaston omiin valtionavustuskäytäntöihin. Siinä analysoitiin ministeriössä laadittuja valtionavustus-
ten hakuilmoituksia ja -ohjeita sekä hakijoiden sinne toimittamaa aineistoa, lähinnä avustushake-
muksia ja avustuksen käytöstä tehtyjä selvityksiä. Jo näihin seikkoihin keskittynyt selvitys paljasti 
monia strategisia ongelmakohtia. Valtionavustusten kokonaisuus oli laaja, moniulotteinen ja vaikea 
hahmottaa. Ministeriöllä itsellään oli vuonna 2014 kulttuurin toimialalla julkisessa haussa lähes 50 
valtionavustusta. Toisin sanoen ministeriöllä oli strategisen kehittämistyön ohella yhä runsaasti ope-
ratiivisia tehtäviä. Useiden avustusmuotojen hakuilmoituksissa kytkentä kulttuuripoliittisiin tavoit-
teisiin oli epämääräinen tai sitä ei eksplikoitu lainkaan. Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että 
kulttuuripolitiikan kehitysvaiheet 1800-luvulta lähtien näkyvät yhä avustusjärjestelmässä, jota ei ole 
koskaan systemaattisesti perattu ja uudistettu. Selvityksemme vahvisti samalla käsitystä, että kult-
tuuripolitiikan tavoitteenasettelu vaatii vielä täsmentämistä, ennen kuin vaikuttavuutta voidaan tar-
kalleen ottaen arvioida. 

 

17 LASTEN JA NUORTEN MAHDOLLISET MAAILMAT 

Koordinaattorit: Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto / Helsingin yliopisto (sinikka.aa-
pola@nuorisotutkimus.fi), Mirja Määttä, Itä-Suomen yliopisto (mirja.maatta@uef.fi), Elina Pekkari-
nen, Nuorisotutkimusverkosto (elina.pekkarinen@nuorisotutkimus.fi) & Tarja Tolonen, Helsingin 
yliopisto (tarja.tolonen@helsinki.fi) 
 
Lapsuutta ja nuoruutta määritellään erilaisten, usein keskenään ristiriitaisten käsitteellisten viite-
kehysten puitteissa.  Osassa korostetaan uhkia ja ongelmia - toisissa mahdollisuuksia ja vahvuuk-
sia. Lapsia ja nuoria arvioidaan mahdollisten riskien näkökulmasta, jolloin heihin halutaan kohdis-
taa toimenpiteitä uhkaavien tulevaisuudenkuvien estämiseksi. Toisaalta lapset ja nuoret halutaan 
nähdä tulevaisuuden toivoina, joihin investoimalla kasvatetaan tehokkaita toimijoita ja yhteiskun-
nallisten ongelmien ratkaisijoita. Yhtäkaikki lapsuus ja nuoruus hahmotetaan usein tulevaisuuden 
näkökulmasta ikävaiheena, jossa mahdollisuudet ovat avoinna ja tavoitetila tulevaisuudessa. Sa-
malla yhteiskunnallinen eriarvoistuminen kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia mahdollisuuksia eri 
taustoista tulevat lapset ja nuoret voivat itselleen tavoitella tai edes hahmottaa. 
 
Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa tarkastellaan lapsille ja nuorille mahdollisia maailmoja eri 
näkökulmista ja erilaisten teoreettisten käsitteiden avulla. Työryhmässä voidaan esimerkiksi pohtia 
erilaisia institutionaalisia tapoja muotoilla lasten ja nuorten tulevaisuutta tai tarkastella lasten ja 
nuorten omia tapoja hahmottaa maailmaa. Millaiset maailmat ovat mahdollisia erilaisille lapsille ja 
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nuorille? Millaiset maailmat heiltä halutaan evätä? Entä millaisia maailmoja lapset ja nuoret itse 
haluavat mahdollistaa tai kyseenalaistaa? 
 

ABSTRAKTIT: 

Virtuaalivertaisuus ja lajisosialisaatio: Internet vaihtoehtoliikuntaharrastukseen liittyvän tiedon-
jakamisen ja sosiaalisen oppimisen maailmana  
Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto (paivi.harinen@uef.fi) & Pasi Torvinen, Itä-Suomen yliopisto 
(pasi.torvinen@uef.fi) 
 
Esityksemme perustuu artikkelikäsikirjoitukseen, jossa analysoidaan internetin käyttöä ja merki-
tystä nuorten keskinäisen, virtuaalivertaisuuteen perustuvan tiedottamisen, tiedonjakamisen ja ver-
taisilta oppimisen maailmana. Analyysin empiirinen aineisto on koottu Liikunnan monimuotoistuvat 
tilat ja tavat -tutkimushankkeessa (OKM 2012–2015), jossa on tarkasteltu nuorten vaihtoehtoliikun-
talajien harrastamista monista eri näkökulmista. Tätä analyysia varten on koottu internetaineisto, 
jossa on hyödynnetty muun muassa skeittaajien, skoottaajien, kiipeilijöiden ja parkouraajien tuot-
tamaa internetmateriaalia (esittelysivustot, facebook-sivut, mainokset jne.). Kyseisen materiaalin 
perusteella internetin käyttö esimerkiksi toiminnasta tiedottamisessa, lajien historian, periaattei-
den, tapakoodiston ja symboliikan opettamisessa, erilaisissa muodollisissa ja epämuodollisissa yh-
teistyötarjouksissa, ”ostajan oppaissa” yms. on hyvin monipuolista ja ammattimaista. Tämän syste-
maattisen ja organisoidun, tarkoin harkitun esille tulemisen lisäksi erityisesti erilaisissa temppuilu-
lajeissa (skeittaus, skoottaus, parkour) tuotetaan paljon myös spontaanimpaa ja ”sisäpiirimäisem-
pää” internetmateriaalia, jossa muita lajiharrastajia opetetaan esimerkiksi toisten harrastajien tuot-
tamien temppuvideoiden kautta omaksumaan kyseisessä lajissa tärkeitä tempputaitoja ja -vaiheita 
ja jossa virtuaalivertaisuus konkretisoituu dynaamisella tavalla. 
 
Lapset ja nuoret hyvinvoinnin määrittelijöinä urbaanissa ympäristössä 
Kati Honkanen, Helsingin yliopisto (kati.honkanen@helsinki.fi) & Jaana Poikolainen, Helsingin yli-
opisto (jaana.poikolainen@helsinki.fi) 
 
Esityksessä tarkastellaan lasten ja nuorten tapoja hahmottaa omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita 
sekä esitellään heidän määrittelemiään hyvinvointipaikkoja ja -tekijöitä. Lasten ja nuorten lähin toi-
mintaympäristö on arjen konteksti, ja se osaltaan määrittää sitä, miten lapset elävät elämäänsä. 
Tutkimuksen väljänä teoreettisena kehyksenä toimii dynaaminen ekologinen malli, jonka mukaan 
kasvuympäristöön liittyvillä tekijöillä on tärkeä merkitys lasten ja nuorten kasvuprosessissa. Lapset 
ja nuoret oppivat hyvinvointia monissa eri konteksteissa kuten kotona, koulussa, harrastuksissa, pi-
hapiirissä ja kadulla. Samanaikaisesti he määrittävät lähiympäristöä, suhdettaan siihen ja siinä elä-
miseen. Hyvinvointia ja siihen kytkeytyviä asuinaluekokemuksia tarkastellaan tässä subjektiivisesta 
näkökulmasta. Eri-ikäiset lapset ja nuoret (N=16) kuvasivat paikkoja, joissa he viettävät aikaa sekä 
tilanteita, jotka tuottavat heille hyvinvointikokemuksia. Valokuvahaastatteluissa he kertoivat otta-
mistaan valokuvista sekä niiden merkityksistä. Lisäksi 1-4 -luokkalaiset lapset (N=49) tuottivat tutki-
musaineistoa piirtämällä lasten tutkimusryhmissä ja piirustusten pohjalta toteutettiin ryhmäkeskus-
teluja. Päätutkimusalueena on Lahden kaupungin lähiö, joka on erilaisin sosioekonomisin mittarein 
tarkasteltuna haasteellinen asuinympäristö. Tutkittavaa ilmiötä ei kuitenkaan lähestytä huolipu-
heen näkökulmasta vaan annetaan lasten ja nuorten kertoa kokemuksistaan. 
 
Valokuvat ja piirustukset sekä helpottavat tutkijan ja lapsen välistä vuorovaikutusta että antavat 
virikkeitä keskusteluun. Epäsymmetrisellä valtasuhteella on kuitenkin oma merkityksensä tiedon 
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tuottamiseen. Sosiaaliset koodit ja normit voivat vaikuttaa siihen, mitä on luvallista kuvata. Perheen-
jäsenistä löytyy toisinaan portinvartijoita, jotka ovat osaltaan ohjanneet kuvien ottamista. Vanhem-
mat toimivat portinvartijoina myöntäessään tutkimusluvan. Myös lasten tiedontuottamisen paikat 
ja lasten väliset suhteet vaikuttavat siihen mitä asioita tutkijoille halutaan kuvata ja kertoa. Valoku-
vien ja valokuvahaastattelujen perusteella lapsille ja nuorille erityisen merkityksellisiä hyvinvointi-
paikkoja olivat lähiympäristön luonto sekä rakennetuista ympäristöistä koti ja vapaa-ajanviettopai-
kat. 
 
Näissä paikoissa vietetään aikaa lähiverkoston eli perheen ja kavereiden kanssa. Koulukontekstissa 
sosiaalinen paine vaikuttaa toisinaan siihen mitä asioita esitetään piirustuksissa ja miten asioista 
keskustellaan. Koulussa piirretyissä kuvissa ja niihin liittyvissä ryhmäkeskusteluissa painottuivat 
koulu, koti ja harrastuspaikat. Lasten ja nuorten toimintaa mahdollistaa, määrittää ja rajaa koettu 
urbaani ympäristö. 
 
Tutkimus on osa tutkimus- ja kehittämishanketta Asuinalue lapsiperheiden kokemana - hyvinvointi 
haasteellisessa ympäristössä http://asuinaluekokemus.blogspot.fi/ 
 
Pohjoinen Suomi - nuorten uusi mahdollisuus? - Pohjoisessa elävien nuorten elinolosuhteiden tar-
kastelua Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjojen pohjalta 
Kati Kanto, Oulun yliopisto (kati.kanto@oulu.fi) 
 
Alustuksessani tarkastelen sodankyläläisen kirjailijan Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjojen Ykkös-
tyttö (1981), Ykä yksinäinen (1982) ja Kukka kumminkin (1983) ja Kehnompi Kettunen (1986) pää-
henkilöiden, pohjoisen pienessä kyläyhteisössä elävien nuorten tilan käyttöä. Humanistisessa maan-
tieteessä ihmisen elinympäristöä ja hänen sopeutumistaan siihen tarkastellaan yksilön kokemusten, 
arvojen, muistojen, tunteiden ja toiveiden kautta.  
 
Luonto on Haakanan kuvaamille nuorille paikka, jossa he voivat käsitellä erilaisia tunteitaan, muo-
dostaa omaa identiteettiään sekä sosiaalisia verkostoja. Tila on tässä tapauksessa mahdollista ym-
märtää osana sosiaalisuutta, toisin sanoen osana ihmisten ja ilmiöiden välisten suhteiden kuvaa-
mista. Päähenkilöiden kaupunkeihin liittyvä negatiivinen kokemus liittyy paitsi alkukantaiseen luon-
tosuhteeseen myös nykykaupunkien tilanahtauteen. Tilasta on tullut nykyään fyysisen ja symbolisen 
haltuunoton taistelukenttä. Intensiivisimmillään tilaan liittyvät ristiriidat tulevat esiin kaupungissa, 
jossa samaa tilaa jakavat useat ihmiset.  
 
Suosittuja nuorten kokoontumispaikkoja ovat luonnon tilojen lisäksi kylän keskustan tilat, joissa liik-
kuu paljon ihmisiä; kahvilat ja huoltoaseman baarit. Nämä rakennetut tilat toimivat järjestäytyneen 
yhteiskunnan paikkoina, joissa on jatkuvasti läsnä myös aikuisten sosiaalinen kontrolli. Välimuotona 
kontrolloitujen tilojen ja kontrolloimattoman luonnon välillä toimivat muut rakennetut tilat, kuten 
luonnon keskellä olevat ulkosaunat ja lähinnä poromiehiä varten rakennetut metsäkämpät. Ne 
muodostuvat hyvin merkittäviksi tiloiksi nuoren identiteetin rakentamisen kannalta. Niissä nuoret 
vahvistavat sosiaalisia suhteitaan sekä uskaltavat ja kykenevät tiedostamaan oman ruumiillisuu-
tensa ja seksuaalisuutensa.  
 
Vaikka kylän pienet ympyrät ahdistavat, kotiseudulle jääminen voi merkitä työttömyyttä ja syrjäyty-
mistä, koko elämän merkityksettömyyttä, Haakanan teoksissa nuoret kokevat voimakasta osallisuu-
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den tunnetta omaan kotiseutuunsa. Tärkeäksi elementiksi Haakanan teoksissa muodostuvat paik-
kojen synnyttämät muistot, joilla on suuri merkitys muistelijoiden nykyhetken ja tulevaisuuden kan-
nalta. Eletyt paikat ovat nuorille tunnetiloja: ne ovat elävän ruumiin ja ajattelevan mielen yhteen 
kietoutumista, ruumiin ja mielen kiasmaattista symbioosia. Tutkimieni henkilöiden ja ympäristön 
suhteeseen vaikuttavat paitsi arkisen elämismaailman kokemukset, myös kulttuurin tuottamat tilal-
liset representaatiot, joista syntyy ainutlaatuisia mielenmaisemia, henkilökohtaisia representaati-
oita, joissa subjektiivinen elämismaailma ja intersubjektiiviset ympäristöön liitetyt mielikuvat koh-
taavat. 
 
Visuaalisten mahdollisuuksien maailma: Alakulttuurisymboliikka ja sen paradoksit internetin 
tuottamassa vaihtoehtoliikuntajulkisuudessa 
Pasi Torvinen (pasi.torvinen@uef.fi) & Päivi Harinen, Itä-Suomen yliopisto (paivi.harinen@uef.fi) 
 
Esityksemme perustuu artikkelikäsikirjoitukseen, jossa on tarkasteltu internetissä tapahtuvaa ala-
kulttuurisen symboliikan tietoista ja ei-tietoista esille tuomista. Tarkastelumme metodologinen viri-
tys on semioottinen: luemme alakulttuurisia symboleja merkkeinä, joiden kautta rakennetaan kuvaa 
”erityisistä meistä” – luodaan keskinäistä samuutta ja välimatkaa ”ei-meihin”. Analyysin empiirinen 
aineisto on koottu Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -tutkimushankkeessa (OKM 2012–
2015), jossa on tarkasteltu nuorten vaihtoehtoliikuntalajien harrastamista monista eri näkökul-
mista. Internet on yksi hyvin olennainen kanava, jonka kautta vaihtoehtolajeille vihkiytyneet harras-
tajat välittävät toisilleen (ja kaikille muillekin) oman lajinsa erityisyyttä ja olennaisinta luonnetta. 
Internetissä alakulttuurisymboliikan on oltava erityisen visuaalista, ja analyysimme keskittyykin pit-
kälti kuvalliseen materiaaliin. Esityksessämme otamme analyyttiseen tarkasteluun erään espanjalai-
sen naislonkkaroijayhteisön sekä suomalaisen mieskiipeilijän internetiin lataaman kuvamateriaalin 
ja saamme näin tarkasteluumme myös lajisymboliikkaan kiinnittyviä sukupuolittuneita merkityksen-
antoja. Internet toimii tässä harrastusgenressä maailmanlaajuisena alustana, jonka kautta visuaali-
set viestit levittäytyvät luoden keskinäisen yhteenkuulumisen rekvisiittaa – joka vakiintuessaan ”na-
pataan” usein myös markkinatarkoituksiin, jolloin niiden alakulttuurisen antagonismin voima myös 
laimentuu.    
 
Harrastukset ja vapaa-aika nuorten tulevaisuuden mahdollistajana 
Anna Anttila, Helsingin kaupunki & Eeva Ahtee, Helsingin kaupunki 
 
Helsingin kaupungin opetusviraston, tietokeskuksen ja nuorisoasiainkeskuksen yhteinen Hyvä va-
paa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke (2013–2017) tutkii, miten mielekäs ja terveyttä edistävä va-
paa-aika ja harrastustoiminta vaikuttavat nuorten elämänlaatuun, koulumenestykseen ja peruskou-
lun jälkeisiin valintoihin. Toiminnassa ovat mukana noin 14–16-vuotiaat yläkoululaiset eli peruskou-
lun 7.–9. luokan oppilaat.  
 
Hanke tuottaa tietoa siitä, miten nuoret ymmärtävät harrastusten ja vapaa-ajan merkitykset sekä 
siitä, miten nuoret puhuvat omasta elämästään ja valinnoistaan. Tavoitteisiin päästään nuorten 
omaa ääntä kuuntelemalla. Tämä lisää tietoa myös siitä, miten nuoria ylipäätään tulee kuulla. 
 
Lähtökohtana tutkimukselle on ajatus siitä, että hyvinvointi tuottaa hyvää elämää. Nuorten hyvin-
vointi koostuu muustakin kuin aikuisten määrittelemien pahoinvoinnin indikaattorien vastakoh-
dista. Hankkeen painopiste on (perus)nuorisotyössä ja nuoruuden tarkastelussa myönteisen tunnis-
tamisen näkökulmasta, ei uhkakuvissa tai korjaavissa toimenpiteissä. 
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Yhtenä hypoteesina on se, että oppilaan koulunkäynti helpottuu, kun luokka koostuu tutuista, jopa 
ystävistä. Kun kiusaaminen ja poissaolot vähenevät, on oppiminenkin helpompaa. Näin vapaa-ajan 
harrastukset hyödyttävät myös koulunkäyntiä ja vahvistavat siirtymistä peruskoulun jälkeisiin opin-
toihin. Harrastukset myös avartavat maailmankuvaa ja laajentavat nuorten sosiaalisia suhteita. 
Nuori voi niin ikään saada itselleen mielekkäästä toiminnasta – joko aikuisten ohjaamasta tai oma-
ehtoisesta, luovasta vapaa-ajanvietosta – ponnahduslaudan tulevaan ammattiinsa. 
 
Hankkeeseen on valittu viidestä helsinkiläisestä yläkoulusta 12 eri koululuokkaa. Nämä on jaettu 
kahteen ryhmään: tutkimuksen kohde- ja vertailuluokiksi. Nuorisoasiainkeskuksen kolme ohjaajaa 
tukee kohdeluokkien oppilaita sekä kouluaikana että vapaa-ajalla. Tutkimusosiossa on mukana sa-
man koulun rinnakkaisluokkalaisia eli vertailuluokkien oppilaita, joiden elämänvalinnoissa ohjaajat 
eivät heitä erikseen tue. 
 
Tarkoitus on, että hankkeen päättyessä nuorella on paitsi vähintään yksi harrastus tai muu elämään 
iloa tuottava vapaa-ajan sisältö myös mieluinen toisen asteen opiskelupaikka. Hankkeen tavoittei-
siin pääsemistä arvioidaan sekä nuoria itseään kuulemalla että vertaamalla heidän kouluarvosa-
nojaan ja koulusta poissaolojensa määrää – niin kohde- ja vertailuluokkien välillä tapahtuvassa ke-
hityksessä kuin kohdeluokkien sisällä hankkeen kuluessa. Lopullinen arviointi hankkeen nuoriin koh-
distamien toimien vaikuttavuudesta tehdään syksyllä 2016, kun tiedetään, minne nuoret ovat siir-
tyneet peruskoulusta. 
 
Minkälaisia maailmoja nuoret kuvittelevat poliittisina toimijoina? 
Venla Kokko, Allianssi ry (venla.kokko@alli.fi) 
 
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry tekee yhteistyössä nuorisotutkimusverkoston kanssa tutki-
musta nuorten poliittisesta osallistumisesta. Tutkimus on osa EU:n vuosittaista jäsennelty vuoropu-
helu –dialogia nuorten ja poliittisten päättäjien välillä. Tutkimusaineisto kerätään tuhansille nuorille 
suunnatulla kyselyllä sekä fokusryhmäkeskusteluilla helmikuun aikana.  
 
Minkälaisia maailmoja nuoret kuvittelevat poliittisina toimijoina? Yhteiskunnallista keskustelua 
nuorista ja politiikasta leimaavat syyllistäminen ja stereotypiat; nuorista on tehty syntipukkeja ai-
kaamme leimaavaan edustuksellisen demokratian kriisiin. Yhteiskunnallisessa murrostilassa ’nyky-
nuori’ symbolisoi individualismin voittokulkua ja traditionaalisten perhesiteiden murtumista. Nuori 
on samanaikaisesti kohde, jota on suojeltava paitsi yhteiskunnan vaaratekijöiltä niin myös itseltään; 
potentiaalinen uhka ja riskitekijä, jota on jatkuvasti hallinnoitava; sekä kollektiiviset intressit omaa-
van ryhmän jäsen, joka on integroitava osaksi poliittista areenaa ja koulutettava aktiiviseen kansa-
laisuuteen. 
 
Nämä ristiriitaiset diskurssit ovat hyvin esillä esimerkiksi keskustelussa äänestysikärajan laskemi-
sesta 16 ikävuoteen.  Suomessa ehdotus ei ole vielä saanut tuulta siipiensä alle, mutta esimerkiksi 
Isossa-Britanniassa aihe on noussut esille Skotlannin syksyisen kansanäänestyksen jälkeen. Esitelmä 
analysoi, kuinka Skotlannin nuoret äänestäjät määrittelivät uudelleen poliittisen osallistumisen 
areenat kyseenalaistaen heille tarjotut perinteiset roolit. Esimerkki tarjoaa paljon mietittävää myös 
Suomessa käytävään keskusteluun.  
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Nykypäivän yhteiskuntaa analysoidaan usein ’riski-yhteiskuntana’ ja tavat, joilla nuoret kokevat ja 
tulkitsevat sosiaalisia maailmojansa ovat muuttuneet. Samaan aikaan perinteiset sosiaaliset struk-
tuurit kuten sosiaalinen luokka ja sukupuoli ovat säilyneet nuorten elämänpolkua määrittelevinä 
tekijöinä, vaikkakin hämärtyneet ja muuttaneet muotoaan. Tämä muodostaa kontekstin sille, mil-
laisia maailmoja nuoret kuvittelevat poliittisina toimijoina sekä sille, millaisia nuoriin suunnattuja 
projekteja yhteiskunta katsoo tarpeelliseksi tuottaa.  Esitelmä tutkii jäsennellyn vuoropuhelun yh-
teydessä kerätyn tutkimusmateriaalin valossa suomalaisten nuorten identiteettejä poliittisina toi-
mijoina, ja esimerkiksi koulutuksen roolia näiden identiteettien rakentamisessa. Koululaitos on mer-
kittävä paikka, missä nuoret neuvottelevat ja kyseenalaistavat lukuisia eri identiteettejä ja muodos-
tavat käsityksiä itsestään ja toisistaan osana laajempaa yhteiskuntaa. Samalla koululaitos on tärkeä 
nuoriin suunnattujen projektien ja yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden kohde. Esitelmä pyrkii 
ymmärtämään nuorten luomia vaihtoehtoisia yhteiskunnallisia todellisuuksia ja nuorten käsityksiä 
itsestään poliittisina toimijoina. 
 
Sosiologipäivillä tuon esiin näitä nuorten käsityksiä ja kokemuksia kulttuurisesta kuulumisesta ja toi-
seudesta. Näin myös oppilaiden mahdolliset ennakkoluulot ja stereotypiat nousevat esiin. Analyy-
sini on vasta alkuvaiheessa, mutta jo nyt vahvat nuorten ajatusmaailmoja ohjailevat jaetut geopo-
liittiset diskurssit erottuvat. 
 
Spatiaalinen maailma nuorten kertomana 
Eeva Rinne, Tampereen yliopisto (eeva.rinne@uta.fi) 
 
Suomi on yhä monikulttuurisempi maa ja monen nuoren maailmassa risteilevät myös transnatio-
naaliset siteet ja verkostot. Kuitenkin samaan aikaan monikulttuurisuuskielteisyys on populisoitunut 
ja institutionalisoituneet ennakkoluulot säilyvät tiukassa. Millaiseen spatiaaliseen maailmaan tämän 
päivän nuoret sosiaalistuvat? 
 
Väitöskirjatyössäni tutkin suomalaisten maantiedon, historian ja yhteiskuntaopin peruskoulun op-
pikirjojen 2000-luvun painosten tuottamaa monikulttuurista maailmankuvaa ja kansallista identi-
teettiä. Alustavan analyysini perusteella oppilaille tarjotaan hyvin kansallisvaltiokeskeistä maail-
mankuvaa, jossa kansat nähdään peruspiirteiltään etnisesti yhtenäisinä. Näin valtioista ja kansakun-
nista syntyy varsin stereotyyppisiä mielikuvia. Nämä käsitykset voivat synnyttää ennakkoluuloja ja 
toiseuden tunnetta oppilaissa, jotka eivät jostain syystä identifioidu tähän kansalliseksi katsottuun 
valtaryhmään. 
 
Koululaitoksen lisäksi muun muassa perhe, (sosiaalinen) media ja erilaiset vertaisryhmät ovat vah-
voja nuoria sosiaalistavia instituutioita, joiden ristipaineesta nuoret pyrkivät löytämään oman ta-
pansa hahmottaa maailmaa. Väitöskirjani toisessa, etnografisessa, osassa tutkin oppilaiden maail-
mankuvia MAPOLIS-metodin avulla. Kahdessa tamperelaisessa koulussa tehtyjen kirjoitelma- ja 
karttaharjoitusten sekä haastattelujen avulla yritän saada tuntumaa siihen, miten tämän päivän 
nuoret hahmottavat tilallisen maailman. Peilautuvatko oppikirjojen tarjoamat diskurssit oppilaiden 
puheessa ja kokemuksissa? Millaisista ulos- ja sisäänsulkevista rakennelmista oppilaiden spatiaali-
nen maailma koostuu? 
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Rippikoulu nuorelle mahdollisena maailmana 
Jarmo Kokkonen, Kirkkohallitus (jarmo.kokkonen@evl.fi) 
 
Rippikoulu on Suomessa perinteinen, edelleen vahva instituutio. Enemmän kuin neljä viidestä suo-
malaisnuoresta osallistuu siihen. Se nähdään osana nuoruutta ja aikuiseksi kasvamista. Tutki-mus-
ten mukaan nuorten toiveet ja odotukset rippikoulun suhteen toteutuvat hyvin.  
 
Nuorelle rippikoulu näyttää merkitsevän elämänkulun siirtymävaihetta, jotain ”merkittävää” tai 
”käänteen tekevää” kokemusta. Rippikoulun on esitetty olevan keskeinen osa nuorten kulttuuria, 
suomalaista nuorisokulttuuria. Rippikoulu tarjoaa nuorelle myös yhden mahdollisuuden aikuistumi-
sen, oman itsenäistymisen ja vanhemmista irtioton jäsentämiselle.  
 
Nuorten omat odotukset rippikoulua kohtaan liittyvät tyypillisesti uusiin ystäviin ja siihen, että ”ri-
parilla olisi hauskaa”. Motivaatio rippikouluun osallistumiselle rakentuu näin sosiaalisista tekijöistä. 
Vain pienelle osalle nuorista uskonnolliset motiivit ovat tärkeitä syitä rippikouluun osallistumiselle. 
Toisaalta nuoret kokevat juuri uskonnollisessa mielessä saavansa rippikoulusta enemmän kuin odot-
tivat. 
 
Etnografisen väitöskirja-aineiston pohjalta tarkastelen, millaisia toimijuuden tiloja ja sosiaalisia 
mahdollisuuksia nuorille avautuu rippikoulun leirijakson tiiviissä yhteisöllisyydessä. Analyyttisenä 
kehikkona toimii jako rippikoulun fyysiseen, viralliseen, epäviralliseen ja sakraaliin kerrostumaan. 
Käyn vuoropuhelua vastaavaa analyyttistä jakoa soveltavien kouluetnografioiden kanssa. 
 
Leiri muodostaa arjesta irrotetun liminaalivaiheen, jonka aikana sosiaaliset suhteet rakentuvat yksi-
tyisen ja julkisen tilan rajalla. Liminaalisuus liudentaa ikäeroja, sukupuolten välistä rajaa sekä jakoa 
nuoriin ja aikuisiin. Samalla nuoren yksilöllinen tila kapeutuu. Liminaalisuus mahdollistaa kokeiluja, 
testaamisia, spontaania toimintaa sekä kategorioiden ylityksiä. Samanaikaisesti liminaalisuus on 
konventionaalista: yhteisön elämä ammentaa aiempien rippikouluyhteisöjen elämästä ja kirkon pe-
rinteestä. 
 
Vahvasti strukturoidun ja ritualisoidun virallisen toiminnan rinnalla nuoret pystyvät rakentamaan ja 
löytämään tilallisia, aikataulullisia ja sosiaalisia ”taskuja”, jotka palvelivat heidän omaa toimijuut-
taan. Vaikka rippikoulun virallinen ja institutionaalinen tarkoitus jää usein epämääräiseksi, nuoret 
löytävät rippikoulun sisältä sosiaalisen toiminnan mahdollisuuksia.   
 
Kun (tiedollinen) suorittaminen on rippikoulussa vähäistä ja yhteisöllisyys vahvaa, rakentuu leiri-
jaksolle regressiivinen luonne, joka näyttäisi palvelevan nuorten ”normaaliarjen” progressiivisten 
odotusten vastapainona. Liminaalisuudessa on vain nyt-hetki, ei mennyttä, ei tulevaa. 
 
Lasten ja nuorten vahvuuksien arvioinnista 
Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto (erkko.sointu@uef.fi) 
 
Lasten ja nuorten vahvuuksia voidaan tarkastella eri vahvuusnäkökulmien kautta. Keskityn esityk-
sessä lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arvioinnin tarkastelemiseen re-
silienssin ja positiivisen kehityksen (eng., Positive Youth Development [PYD]) viitekehyksien tuke-
mana.  
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Perinteisesti lasten ja nuorten käyttäytymistä ja tunne-elämää on arvioitu ja tutkittu ongelmakes-
keisesti. Vahvuuksien arvioinnin (strength-based assessment) voidaankin katsoa olleen alun perin 
vastavoima ongelmalähtöisyydelle. Vahvuuksien arvioinnin myötä käyttäytymisen ja tunne-elämän 
lähestymiseen saadaan lisänäkökulmaa esimerkiksi kasvun ja oppimisen tukemiseen. Resilienssi-vii-
tekehys nostaa esiin vahvuuksien tunnistamisen tärkeyden erityisesti niiden lasten ja nuorten pa-
rissa, joilla on suuriakin haasteita omassa elämässään, mutta toisaalta niin yksilö- ja/tai ympäristö-
lähtöisiä suojaavia tekijöitä. PYD-viitekehyksessä niin yksilön vahvuuksien kuin ympäristön voima-
varojen tunnistamisen myötä kaikkien nuorten positiivista kehitystä ja ehkäpä myös osallisuutta yh-
teiskuntaan voidaan tukea. 
 
Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arvioinnissa mitataan lasten ja nuorten käyttäytymisen ja 
tunne-elämän taitoja, kykyjä sekä piirteitä, jotka: luovat yksilölle tunteen omasta henkilökohtaisesta 
osaamisestaan; edistävät suhteita perheenjäseniin, vertaisiin ja muihin aikuisiin; vahvistavat yksilön 
kykyä kohdata ja selvitä vastoinkäymisistä sekä stressistä; ja edistävät yksilön persoonallista, sosi-
aalista ja akateemista kehitystä. Vahvuuksien arvioinnin näkökulma katsoo, että haasteellisestikin 
käyttäytyvillä lapsilla tai nuorilla ja heidän perheillään on vahvuuksia, kompetensseja ja resursseja, 
joille tukea voidaan perustaa. Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksia voivat arvioida lapsi tai nuori 
itse, hänen opettaja(t) ja vanhemmat. Vahvuuksien arvioinnin voidaan olettaa olevan tervetullut 
niin lasten itsensä ja heidän opettajien kuin myös vanhempien näkökulmista. Vai voidaanko? 
 
Esitelmä tukeutuu väitöskirjaani ja nostan esiin kansallista sekä kansainvälistä kasvatustieteellistä 
tutkimusta käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien osalta sekä pohdin vahvuuksien tutkimuksen 
tulevaisuutta eri taustoista tulevien lasten ja nuorten näkökulmista. 
 
‘Speaking of Youth Culture’: A critical analysis of contemporary youth cultural practice 
Andy Bennett, Griffith University, Australia (a.bennett@griffith.edu.au) 
 
For a number of years theorists have suggested that the term ‘youth culture’ corresponds with par-
ticularised forms of youth cultural practice clustered around the more spectacular manifestation of 
the consumption of music, style and associated objects, images and texts. However, such a focus 
serves to close off any discussion of ‘ordinary’ youth, that is, those young people who are not obvi-
ous, card carrying members of style-based youth cultures. With the increasing turn in academic re-
search to issues of youth leisure and lifestyle in more mundane contexts, combined with a growing 
body of work focusing on youth’s on-line practices, questions now need to be asked about the value, 
and validity, of focusing on ‘youth culture’ as this term has hitherto been defined and applied in 
sociology, cultural / media studies and other academic disciplines interested in the cultural practices 
of youth. Aligned with this is the blurring now evident between youth culture as an age specific 
practice and as a series of discourses through which individuals who are far beyond any categorisa-
tion as ‘youth’ based on age continue to invest in ‘youth cultural’ identities. For example many 
adults identify as punks, hardcore or dance music fans, whilst simultaneously engaging with adult 
responsibilities and leading adult lives. This paper will examine these and other challenges to our 
understanding of the term youth culture and consider whether the latter continues to be a valid 
conceptual and analytical category. 
 
 
 
 

https://webmail.helsinki.fi/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
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Nuoret aikuiset omaa tilaa ja paikkaa etsimässä haurastuvassa työelämässä 
Heli Mutanen, Itä-Suomen yliopisto (heli.mutanen@uef.fi) 
 
Esitykseni tarkoituksena on kertoa aluillaan olevasta väitöstutkimuksestani, jossa tarkastelen nuor-
ten aikuisten kokemuksia ammatillisen koulutuksen, työelämän ja työpajatoiminnan välimaastossa 
heidän a) yrittäessään etsiä työ- tai opiskelupolkua työpajatoiminnan avulla ja b) heidän yrittäessään 
siirtyä ammatillisesta koulutuksesta työmarkkinoille. Kysyn tutkimuksessani, 1) kuinka nuoret aikui-
set kokevat työn merkityksen elämässään, 2) millaisia ovat nuorten aikuisten työhön liittyvät iden-
titeetit ja c) millaisena he kokevat toimijuutensa opinto- tai työuran alkutaipaleella.  
 
Työmarkkinoilla 1990-luvun jälkeen tapahtuneet muutokset ovat haurastuttaneet työelämään kiin-
nittymistä ja mutkistaneet etenkin nuorten ja nuorten aikuisten pääsyä ja osallistumista työelä-
mään. Normatiivinen koulutuksesta työpaikkaan -malli ei enää päde, vaan tunnusomaista ovat eri-
laisten koulutus- ja työpolkujen kokeilut ja työmarkkina-asemien vaihdokset. Tässä tutkimuksessa 
tarkastellaan työpajatoimintaa esimerkkinä monimuotoistuvista koulutus- ja työpoluista rinnan for-
maalin, toisen asteen ammatillisen koulutuksen kanssa. Teoriakehyksessä tarkastelen työpajaa kas-
vatus- ja koulutusinstituutiona. 
 
Tutkimus on laadullinen, narratiivinen tutkimus. Tutkimus paikantuu konstruktivistiseen tapaan lä-
hestyä tarkasteltavaa ilmiötä. Narratiivisuus tutkimuksen taustasitoumuksena johtaa tarkastele-
maan tarinallisuutta ihmiselämän perustavaa laatua olevana erityispiirteenä. Tarinallisuus tietämi-
sen muotona liittää yksilöjen inhimilliset kokemukset osaksi laajempia, sosiaalisia ja kulttuurisia ta-
soja. (Polkinghorne 1988.) 
 
Tutkimusjoukko koostuu kahdesta erilaisesta ryhmästä:  

1) työpajatoiminnan kautta koulutuspoluille tai työelämään siirtymistä yrittävistä ja avoimista 
työmarkkinoista vielä ”irrallaan” olevista työpajassa toimivista nuorista  

2) ammatillisen koulutuksen kautta työelämään pyrkivistä nuorista aikuisista (Pohjois-Karja-
lassa). 

 
Tutkimuksen aineisto kootaan haastattelemalla yhteensä kolmeakymmentä henkilöä, joista puolet 
on ammatillisen koulutuksen kautta ja puolet työpajatoiminnan kautta työelämään pyrkiviä nuoria 
aikuisia. Aineisto analysoidaan holistisella narratiivisella metodilla, jossa haastattelukertomuksia 
tarkastellaan kokonaisuuksina. Kertomuksista konstruoidaan tarinoita, joiden voidaan ajatella ku-
vaavan nuoren aikuisen identiteettiä ja toimijuutta. Tutkimuksella pyritään tavoittamaan vertaile-
vaa tietoa yksilöjen kokemuksista erilaisista koulutus- ja työpoluista työelämään kiinnittymisen 
mahdollistajana identiteettityön ja toimijuuden näkökulmista.  
 
Avainsanat: työhön liittyvä identiteetti, toimijuus, ammatillinen koulutus, työpaja, narratiivisuus 
 
Osallistava nuorten tukeminen 
Mirja Määttä, Itä-Suomen yliopisto (mirja.maatta@uef.fi) 
 
Lapsuuteen ja nuoruuteen liittyy kasvattavia ja opettavia pakkoja ja rajoja, kuten oppivelvollisuus ja 
ikärajat. Vajaavaltaisuuteen ja -vastuuseen kuuluu perheiden, kasvatus- ja koulutusinstituutioiden 
ja yhteiskunnan vastuu: kasvun ja elinolojen seuranta, ja tarvittava tuki ja kontrolli. Tarkastelen esi-
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tyksessäni nuorten osallistamista, sen pulmakohtia ja rajoja erityisesti koulutuksen ja työelämän ul-
kopuolella olevien nuorten tukimuodoissa. Aina ei ole selvää, milloin niissä on kyse nuorten oman 
toimijuuden tukemisesta, toivotun toimijuuden tuottamisesta tai pakoista, joita nuorten on vaikea 
välttää. Raja oman toimijuuden ja osallisuuden kokemusten ja yhteiskunnan tuottaman osallistami-
sen välillä on häilyvä, ja siitä käytävät neuvottelut ovat keskeisiä eri tukimuodoissa.  
 
Euroopassa toteutettava aktivointipolitiikka on kääntänyt ajattelumalleja: kun aiemmin köyhyyden 
ongelmaan vastattiin takaamalla tavalla tai toisella toimeentulo, nyt ongelmaksi on määrittynyt vah-
vasti syrjäytyminen, johon vastataan lisäämällä osallisuutta – ja nuoret ovat selkeä kohdejoukko 
(Julkunen 2013). Nuorten koulutuksen ja työelämän ulkopuolisuus nähdään pitkälti yksilön syrjäyty-
misen riskinä, johon tarjotaan osallistavaa ohjausta ja sosiaaliturvaa. Kysyn esityksessäni, miten 
osallistumisen vapaaehtoisuus ja pakollisuus ilmenevät nuorten kokemuksissa? Miten ammattilai-
set käsittelevät tätä kysymystä?  
 
Yliopistosta elämään: unelmia, suunnitelmia ja todellisuuksia 
Eriikka Oinonen, Tampereen yliopisto (eriikka.oinonen@uta.fi) & Lea Henriksson, Työterveyslaitos 
(lea.henriksson@ttl.fi) 
 
Nykynuoret ovat kovien paineiden alla. Heidän odotetaan vastaavan taloudellisiin, demografisiin ja 
kulttuurisiin haasteisiin ja johtamaan Eurooppa älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun. 
EU:n politiikkaohjelmat ja suositukset ja siten myös kansalliset kehittämissuunnitelmat asettavat 
odotuksia sille, miten elämää tulisi elää. Nuorten tulee hankkia mahdollisimman korkea koulutus, 
valmistua mahdollisimman pian joustaviksi, alati uutta oppiviksi ammattilaisiksi jatkuvasti muuttu-
ville työmarkkinoille. Heidän tulee olla halukkaita ja kykeneviä hyödyntämään uramahdollisuuksia 
missä tahansa Euroopan Unionin alueella. Lisäksi heidän odotetaan perustavan perhe, yhteensovit-
tavan perhe- ja työelämän vaatimukset ja pysyvän taloudellisesti aktiivisina ja työkykyisinä mahdol-
lisimman pitkään. 
 
Tämän hetken nuoret aikuiset ovat Euroopan ja Suomen historian koulutetumpia ikäluokkia, mutta 
heidän siirtymänsä koulutuksesta työhön ja itsenäiseen elämään on hankalampaa kuin koskaan. 
Mitä siis yliopistosta kohta valmistuvat itse ajattelevat koulutuksestaan, sen antamista eväistä ja 
työelämästä? Millaista tulevaisuutta he itselleen toivovat ja suunnittelevat ja miltä todellisuus näyt-
tää? Vastauksia näihin kysymyksiin etsimme analysoimalla syksyllä 2014 ja kevättalvella 2015 kerä-
tystä aineistosta, joka on koottu visuaalisia metodeja ja eläytymismenetelmää soveltamalla. Infor-
mantit ovat pro gradu- seminaarin syksyllä 2014 aloittaneita generalistialojen opiskelijoita Tampe-
reen yliopistosta. 
 
Lasten yhteiskunnallistumisen ulottuvuudet 
Elina Stenvall, Tampereen yliopisto (elina.stenvall@uta.fi) 
 
Lasten olemista osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa voidaan lähestyä ainakin kolmesta erilaisesta teo-
reettisesta näkökulmasta – politiikan, kansalaisuuden ja/tai osallistumisen näkökulmasta. Näistä mi-
kään ei kuitenkaan sellaisenaan kykene vastaamaan lasten yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenyyden 
määrittelyyn ilman lisämäärittelyjä. Kansalaisuuden lisäksi on alettu puhua eletystä kansalaisuu-
desta. Politiikan rinnalla on puolestaan käytetty arkipolitiikan käsitettä jäsentämään käsitteen alku-
peräisestä määritelmästä poikkeavaa käsitystä. Osallistumisen puolestaan on todettu menettäneen 
suurimman osan käsitteellisestä voimastaan, niin moniin eri yhteyksiin se voidaan liittää. 
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Esitykseni pohjautuu valmistumassa olevaan väitöskirjaani, jossa tuon edellä mainitsemieni käsittei-
den rinnalle yhteiskunnallistumisen käsitteen pyrkimyksenäni ylittää käsitteellinen dikotomisuus ja 
epäselvyys. Yhteiskunnallistumisen käsite perustuu Georg Simmelin (1858–1918) teoriaan, jonka 
mukaan ihminen elää yhteisöissään ja yhteiskunnassa sekä omasta itsestään käsin että yhteiskun-
nan tuottamana. Toisin sanoen jokainen yhteiskunnallistuu vastavuoroisessa prosessissa, jossa it-
selle merkittävät asiat ja yhteiskunnan puolelta asetetut esteet ja mahdollisuudet vuorottelevat, 
kietoutuvat ja eriytyvät toisistaan. 
 
Koska lapset ovat lähtökohtaisesti sekä omien yhteisöjensä (esimerkiksi perhe, koululuokka, ystävä-
piiri, suku, harrastusryhmä) että yhteiskunnan jäseniä, heidät tulisi myös tunnistaa tässä kaksoisroo-
lissa. Usein tunnistaminen kuitenkin kiinnittyy aktiivisen toiminnan ja toimimisen tunnistamiseen, 
jossa kansalaisuus, poliittisuus ja osallistuminen typistyvät ainoastaan aktiiviseksi osallistumiseksi 
erilaiseen järjestettyyn toimintaan. Tähän liittyy myös monitasoinen huoli sellaisista lapsista, jotka 
eivät osallistu sekä jatkuva tarve lisätä mahdollisuuksia, jotta mahdollisimman moni innostuisi osal-
listumaan. Yhteiskunnallistumisen näkökulmasta tämä ajattelu jää kuitenkin vajaaksi. Lapset osallis-
tuvat arkisessa elämässään monenlaisiin asioihin, jotka ovat heille tärkeitä ja merkittäviä (itselle 
merkittävät asiat). Näillä asioilla (esimerkiksi harrastuksiin vaikuttaminen, perheen päätöksente-
koon osallistuminen, kavereiden kanssa sovittavat asiat) ei sinällään ole tekemistä yhteiskunnallisen 
osallistumisen kanssa mutta yhteiskunnallistumisen näkökulmasta ne ovat merkittäviä myös yhteis-
kunnallisena osallistumisena. 
 
Esityksessäni avaan yhteiskunnallistumisen käsitteen avulla tarkemmin millaisia osallistumisen mah-
dollisuuksia, tiloja ja merkityksiä lapsille tarjoutuu erilaisissa yhteisöissä ja yhteiskunnassa? Millai-
sina toimijoina, osallistujina tai kansalaisina lapset mieltävät itsensä ja millaisia asioita he arvosta-
vat? 
 
Kulttuurisesti määrittynyt täytyminen osana nuorten toimijuutta 
Tarja Juvonen, Helsingin yliopisto (tarja.juvonen@helsinki.fi) 
 
Vaikka toimijuudessa on merkityksellistä neuvoteltavuus ja yksilön mahdollisuus tehdä valintoja, on 
olennaista tarkastella myös niitä kulttuurisia odotuksia ja rakenteellisia välttämättömyyksiä, joita 
yksilöt yhteiskunnassa toimiessaan kohtaavat. Esityksessäni tarkastelen Nuorisotutkimus-lehdessä 
(3/2014) ilmestyneeseen artikkeliin pohjautuen nuorten aikuisten toimijuuden rakentumista kult-
tuuristen odotusten, erityisesti täytymisen (having to) näkökulmasta. Täytymisellä viittaan yksilön 
kohtaamiin eriasteisiin, eksplisiittisesti tai implisiittisesti ilmaistuihin pakkoihin, rajoitteisiin ja vel-
voittavuuksiin. Täytyminen voi avata yksilölle mahdollisuuksia, mutta saada aikaan myös toimijuu-
den rajoittumista, toiseuden kokemuksia ja sen myötä yksilöä ja yhteiskuntaa yhdistävien siteiden 
heikkenemistä, syrjäytymistä. Artikkelissa hyödynnetty tutkimusaineisto on kerätty nuorten parissa 
toimivan etsivän työn hankkeessa. Artikkeliin on analysoitu etsivässä työssä kohdattujen nuorten ja 
etsivän työn tekijöiden välisiä keskusteluita sekä keskusteluita, joissa nuoret yhdessä etsivän työn 
tekijöiden kanssa asioivat eri viranomaisorganisaatioissa: työvoiman palvelukeskuksessa, nuori-
soasuntotoimistossa, edunvalvonnassa ja kunnallisessa aikuissosiaalityössä. 
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18 LUOKKA LAADULLISESSA TUTKIMUKSESSA 

Koordinaattorit: Anu-Hanna Anttila, Turun yliopisto (anantti@utu.fi) & Antti Maunu, Helsingin yli-
opisto (antti.maunu@helsinki.fi) 
 
Työryhmässä tarkastellaan, minkälaista on uusi laadullinen luokkatutkimus ja luokkateoretisointi. 
Pohdinnan alla ovat: Millä eri tavoilla empiiristä luokkatutkimusta tehdään ja minkälaisia tuloksia 
saadaan? Miten luokka ymmärretään käsitteenä ja tutkimuksenteon välineenä eri tutkimustraditi-
oissa? Miten metodologiset valinnat ja teoreettiset perustat vaikuttavat luokasta tietämiseen? 
Meitä kiinnostavat empiiristen ja teoreettisten kysymysten ohella erityisesti nk. uuden luokkatutki-
mukseen luettavat feministiset ja ”skeggsiläiset” tavat tehdä laadullista luokkatutkimusta mutta näi-
den ohella toki myös muut luokkatutkimuksen perinteet. Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa kä-
sitellään laadullista luokkatutkimusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Toivotamme tervetulleiksi ne esi-
tykset, joissa analysoidaan empiirisesti 2000-luvun Suomen luokkaproblematiikkaa ja luokkakysy-
mykseen yhdistyviä muita, kuten sukupuoleen, nuoruuteen ja etnisyyteen liittyviä kytkentöjä. 
 

ABSTRAKTIT: 
 
Luokkatutkimuksen kulttuurintutkimuksellinen perinne 

Anu-Hanna Anttila, Turun yliopisto (anantti@utu.fi) 

 

Esityksessä keskityn uuteen sosiologiseen, kulttuurin- ja sukupuolentutkimukselliseen luokkatutki-
mukseen. Siihen, kuten muihinkin luokkatutkimusperinteisiin, on saatu vaikutteita kansainvälisestä 
luokkatutkimuksesta. Perinteisesti luokkatutkimuksen valtavirrassa on tukeuduttu etenkin Marxin, 
Weberin ja Bourdieun luokkateorioihin ja hyödynnetty tilastollista analyysia. Kun marxilaisessa pe-
rinteessä on analysoitu luokkarakennetta ja -tietoisuutta, neo-weberläisessä perinteessä taas on 
keskitytty sosiaalisen liikkuvuuden analyysiin, ja bourdieuläisessä elämäntapatutkimuksellisessa 
perinteessä tutkittu keskiluokkaistumista, makua ja distinktiota. Näiden ohelle ovat ns. uuden 
luokkatutkimuksen myötä nousseet kulttuurintutkimuksen ja feministisen tutkimuksen painotuk-
set. Varsinaisesta uudesta luokkatutkimuksesta alettiin puhua vuosituhannen vaihteessa; sen 
myötä syntyneissä uusissa ajattelutavoissa luokkatutkimus kiinnittyy aikaansa uudella tavalla. Esi-
merkiksi Bennettille ym. luokka on kategoria, jota ei voi ymmärtää ainoastaan syrjäytymisen tai 
taloudellisen eriarvoisuuden ja yhteiskunnan polarisoitumisen kautta, vaan luokka on sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti rakentuva, ei puhtaasti vain sosioekonominen kategoria. Tämän neljännen kult-
tuurintutkimuksellisen luokkatutkimuksen perinteen ytimenä ovat normatiivisten ja normali-
soivien jaotteluiden kritiikki. Sen piiriin kuuluvassa empiirisissä, laadullisessa tutkimuksessa paino-
pisteinä ovat luokka, sukupuoli, rotu, etnisyys, ikä ja muut kategorisoinnin tavat sekä niiden toi-
siinsa kytkeytyminen ja risteäminen. Yksi keskeisimmistä ajattelijoista tässä perinteessä on Bever-
ley Skeggs, jolle luokkaa ei ole/tehdä ilman sukupuolta ja hänen mukaansa luokka tulee ymmärtää 
prosessina, jossa tapahtuu alituiseen uudelleen asemoitumisia. Skeggs osoittaa, ettei luokka kuulu 
vain talouden piiriin, eivätkä sukupuoli ja rotu kuulu vain kulttuurin vaan yhtälailla talouden piiriin.  
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Luokka ja toimijuus ‒ miten ilmenee ja kuinka analysoida?  

Antti Maunu, Helsingin yliopisto (antti.maunu@helsinki.fi) 

 

Yhteiskuntaluokan käsite on hiipimässä parin vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen takaisin sosiolo-

gian valtavirtaan. Luokka ei kuitenkaan ole entisensä, vaan keskustelun luonne on muuttunut 1960‒

80-luvun kultakaudesta. Enää ei keskustella niinkään siitä, mitä luokka pohjimmiltaan on tai mikä 

sen aiheuttaa (tuotantosuhteet, statushierarkia, tietoisuus tms.), vaan siitä, miten luokka eletään ja 

koetaan jokapäiväisessä elämässä tai miten luokka liittyy ihmisten valintoihin ja elintapoihin. Yh-

täältä keskustelu on siis muuttunut ontologisesta metodologiseksi, luokan olemusta koskevasta luo-

kan ilmenemistapoja koskevaksi. Toisaalta keskustelun fokus on siirtynyt yliyksilöllisistä, materiaali-

sista tai kollektiivisista olosuhteista yksilöllisempiin kokemuksiin. Näistä lähtökohdista hahmottelen 

esityksessä yleisiä (tieto)teoreettisia kiinnekohtia laadulliselle luokka-analyysille. Pohdin, mistä nä-

kökulmista ja millä teoreettisilla resursseilla luokan ilmenemistä ja vaikutuksia tulisi tutkia, jotta tut-

kimus tuottaisi realistista ja relevanttia tietoa 2010-luvun yhteiskunnasta ‒ esimerkiksi elämäntapo-

jen eriytymisestä ja muista eriarvoisuuden mekanismeista. Lähden liikkeelle toimijuudesta, 2000-

luvun sosiologian kenties keskeisimmästä teoreettisesta käsitteestä, jonka varassa useilla tutkimus-

alueilla on menestyksekkäästi ylitetty yliyksilöllisten olosuhteiden ja yksilöllisten kokemusten tai va-

lintojen vastakkainasettelua. Lähestyn luokkaa toimijuuden tapana tai muotona ja kysyn (i) mitä 

näin määritelty toimijuus tarkemmin ottaen tarkoittaa sekä (ii) kuinka toimijuutta voidaan empiiri-

sesti tutkia, jotta saadaan todenmukaista ja uskottavaa tietoa myös luokkien empiirisistä ilmene-

mismuodoista ja vaikutuksista nyky-yhteiskunnassa. 

 

Ammatti- ja yliopisto-opiskelijoiden ilmaisemat toimijuudet juomistarinakeskusteluissa 

Tero Pajunen, Turun yliopisto (tero.pajunen@utu.fi) 

 

Esitykseni käsittelee keskeneräistä pro gradu -tutkielmaani, jossa tarkastelen ammatti- ja yliopis-

tossa opiskelevien ryhmäkeskusteluja toimijuuden näkökulmasta. Tutkielmani on kokeilu soveltaa 

viimeaikaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa laajasti käytettyä toimijuuden käsitettä 

luokkaerojen tulkinnassa. Tuottaako toimijuuksien analysointi mielekkäitä ja erottelukykyisiä tulok-

sia, jotka selittäisivät luokkaeroja kulttuurin elämisen ja kokemisen näkökulmasta? Aineistona on 35 

ryhmäkeskustelua, joissa 3–6 hengen muodostamissa ryhmissä haastateltavat muodostivat keske-

nään tarinat aiheista mahdollisimman hauska juomistilanne ja mahdollisimman inhottava juomisti-

lanne. Tarkasteluni motivoituu osin Antti Maunun (2012) analyysistä samoista juomistarinoista ja 

havainnosta tarinoiden sisällöllisistä eroista ryhmien välillä. Käsitykset siitä, mikä on hauska tai in-

hottava juomistilanne, vaihtelivat ryhmien välillä joskus hyvinkin paljon ollen yhteydessä sekä haas-

tateltavien sukupuoleen että koulutustasoon. Tutkielmassani kokeilen, olisiko toimijuuden näkökul-

man soveltamisesta apua näiden erojen ymmärtämiseen. Valmiiden juomistarinoiden sijaan keski-

tyn tarinoiden luomisprosesseihin, joissa ryhmät neuvottelivat esimerkiksi tarinan yksityiskohdista 

ja juonesta. Huomioni kiinnittyy siis ryhmien käyttämään sanalliseen vuorovaikutukseen, jonka vä-

lityksellä he luovat yhteisymmärryksen jakamastaan juomistarinasta ja sen yksityiskohdista. Tarkas-

telen vuorovaikutusta kahdesta näkökulmasta; ensinnäkin tarkastelen sitä, millaisiin asioihin ryhmät 

huomionsa fokusoivat ja mitkä asiat he siten merkityksellistävät, ja toiseksi sitä, millaisia kommuni-

kaationrakenteita tai puhetapoja he käyttävät. Näiden havaintojen pohjalta pyrin päättelemään ja 

kuvaamaan, millaisia toimijuuksia aineiston eri ryhmät keskusteluissaan ilmentävät, ja millaisista 
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elementeistä heidän toimijuutensa koostuu. Tulkinnoissa nojaan Basil Bernsteinin sosiolingvistiseen 

teoretisointiin ja pohjoisamerikkalaisten kulttuuripsykologien viimeaikaisiin tutkimuksiin toimijuu-

desta kulttuurin ja kognition välistä suhdetta hahmottavana käsitteenä.  

 

Työn ja hoivan välissä – Työssäkäyvien naisten hoivahabitus 

Tiina Sihto, Jyväskylän yliopisto (tiina.sihto@jyu.fi) 

 

Hoiva on eräs keskeisimmistä sosiaalipolitiikan kysymyksistä. Väestön ikääntymisen myötä hoivan 

tarve on kasvussa ja formaalien hoivapalveluiden kattavuus on kyseenalaistettu. Merkittävä osa iäk-

käiden omaisten hoivasta tuotetaan jo nyt informaalisti läheisten ja perhepiirin toimesta ja omais-

ten tuottaman hoivan roolin odotetaan vastaisuudessa yhä kasvavan. Tulevaisuudessa kysymys työn 

ja iäkkäiden omaisten hoivan yhteensovittamisesta tuleekin luultavasti olemaan osa arkipäivää yhä 

useammalle työssäkäyvälle. Esitys pohjautuu tekeillä olevaan artikkeliin, jossa tarkastelen työssä-

käyvien iäkkäiden omaistensa hoivaan osallistuvien naisten suhdetta hoivaan käyttäen Pierre Bour-

dieun habitus-käsitteestä johdettua termiä hoivahabitus. Hoivahabitukset ilmentävät hoivaa koske-

via asenteita ja toimintaa. Artikkelini tarkoitus on tutkia, miten naiset peilaavat tekemiään hoivaa 

koskevia valintoja tehtyihin ansiotyötä koskeviin valintoihin. Tarkastelen hoivahabitusta yhteiskun-

taluokan ja sukupuolen intersektionaalisesta näkökulmasta. Tutkimuksessani ymmärrän luokan yh-

teiskunnallisena ja kulttuurisena positiona. Luokan teoretisoinnissa tukeudun erityisesti bourdieu-

laisten pääomien feministisiin tulkintoihin. Olen kiinnostunut hoivahabituksen ohella etenkin nais-

ten emotionaalisesta pääomasta hoivan kentällä.  Artikkeli on osa tekeillä olevaa väitöskirjaani, jossa 

tutkin millaisia mahdollisuuksia ja esteitä eri luokka-asemassa olevat naiset kokevat työssäkäynnin 

ja hoivan yhteensovittamisessa. 

 

Toimen miehestä toimihenkilöön. Työn ja luokka-aseman käsitehistoriaa teollistumisen aikana 

Ilkka Levä, Helsingin yliopisto (ilkka.leva@helsinki.fi) & Anu-Hanna Anttila, Turun yliopisto 

(anantti@utu.fi)  

 

Alustus käsittelemme toimihenkilöiden ammattiaseman käsitehistoriaa Suomen teollistumisen ai-

kana luokka- ja sukupuolinäkökulmasta. Analyysi pohjautuu Irma Sulkusen tulkintaan sukupuolijär-

jestyksen ja luokkarakenteen suhteesta Suomessa. Tutkimuksessa tarkastelemme sitä, millaisia ar-

voja ja käytänteitä toimihenkilön käsitteeseen on liitetty eriaikoina sekä miten nämä merkityssisäl-

löt ovat muuttuneet. Tutkimuksen metodologinen ote perustuu Michel Foucault’n genealogialle. 

Tutkimuksellisesti tällöin keskeistä ovat havaitseminen, ymmärtäminen ja tietäminen suhteessa val-

taan ja sen rakentumiseen. Esitämme, että luokka on ollut keskiluokkaisen työn olennaisin ja hallit-

sevin merkitsijä ja toisena jakolinjana on ollut sukupuoli. Toimihenkilön käsitteen kulttuurihistorial-

lista muuntumista analysoidaan käsitteiden ”toimennusmies” ja ”toimenmies” kautta sekä suh-

teessa ”virkamies” ja ”virkanainen” käsitteisiin. Viimeisin muotoilu ”toimihenkilö” on sukupuoli-

neutraali. Toimihenkilön käsite korostaa jaottelua keskiluokkaisiin toimihenkilöihin ja työväenluok-

kaiseen työväestöön. Näin ollen tässä katsannossa työntekijän paikantumista ovat määrittäneet 

etenkin luokkapositio sekä sukupuolittunut koulujärjestelmä ja työmarkkinat. Luokka nähdään tut-

kimuksessa perustavana erontekona, mikä tekee käsitteen sisällöstä mielenkiintoisen ja latautu-

neen. Toimihenkilöitä voidaan kuvata toisaalta pääoman vasalleina mutta yhtäältä heillä ei ollut 
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pääsyä omistavaan luokkaan ilman luopumista toimihenkilön asemasta. Tutkimus on osa Toimihen-

kilöliikkeen historiahanketta, jota ovat rahoittaneet mm. Työsuojelurahasto ja Suomen Kulttuurira-

hasto. 

 
Vanhemmuus, luokka ja lapsen tahdonvastainen huostaanotto – vanhempien vastineet hallinto-
oikeuksien käsittelyissä 
Johanna Hiitola, Tampereen yliopisto (johanna.hiitola@uta.fi) 

 

Tarkastelin väitöskirjassani ”Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanotto-

asiakirjoissa”, millaisiin vanhemmuutta koskeviin normeihin huostaanottopäätökset perustuvat. 

Normeilla tarkoitan sellaisia vanhemmuutta koskevia kulttuurisia käsityksiä, joiden kautta tiettyjä 

ominaisuuksia arvotetaan ylitse muiden ja toisia pidetään sopimattomina. Tässä esityksessä eritte-

len, kuinka vanhemmat itse oikeudessa vastasivat sosiaalityön määritelmiin heistä sekä, kuinka pää-

dyin nojaamaan juuri luokkatutkimukseen empiirisessä analyysissani. Tutkimus paikantuu 

”skeggsiläiseen” luokkatutkimukseen erityisesti kunnollisuuden (respectability) tarkastelun osalta. 

Vanhempien oikeuteen lähettämissä vastineissa ja suullisissa käsittelyissä keskeistä oli, että van-

hemmat rakensivat itsestään ja perheistään kunnollisia. Yhtäältä vanhemmat asettuivat usein vas-

tustamaan juuri sosiaalityön määritelmiä. Vastustus sai myös suuttumuksen ja ”ilkeiden tunteiden” 

muotoja, mutta nuo tunteet saattoivat olla vanhempien ainoita mahdollisuuksia saada äänensä kuu-

luville. Toisaalta vanhemmat tunnistivat myös tarpeen tunnustaa oma heikkoutensa vanhempana 

(köyhyys, vajaavaisuus, väkivaltaisuus, tietämättömyys, ”väärin tekeminen”) ja asettua avuntarvit-

sijan rooliin. Toisin sanoen, omasta vanhemmuudesta tuli kertoa ”oikein”. Tämä ”oikein” kertomi-

nen oli myös hyvin konkreettisesti yhteydessä vanhempien erilaisiin resursseihin, kuten kielitaitoon, 

koulutukseen tai mahdollisuuksiin saada ostettua laadukasta oikeusapua tai hankkia lausuntoja yk-

sityissektorilta. Kunnollisuuden tuottaminen oli sukupuolittunutta erityisesti silloin, kun vanhemmat 

kertoivat rakkaudellisista tunteistaan ja kiintymyssuhteista lapseen. Juuri äidit painottivat rakkaut-

taan lasta kohtaan kumoten sillä tavoin luonnehdintoja heistä huonoina äiteinä. Isät eivät kertoneet 

suhteestaan lapseen rakkautta painottavan diskurssin kautta. Isät todistivat kunnollisuuttaan pi-

kemminkin työn ja varakkuuden kautta. Oikeanlainen suhde ”suomalaiseen kulttuuriin” saattoi im-

plikoida kunnollisuutta maahan muuttaneiden vanhempien vastineissa, mutta muutamissa tapauk-

sissa uskontoon ja kielitaitoon viitattiin lopulta oikeuden toimesta huostaanottoperusteena. Kes-

keistä oli tuolloin syrjäytymiskehityksen ennustaminen, johon muun muassa vanhempien puutteel-

lisen kielitaidon nähtiin johtavan. Tutkimuksen aineistona oli 354 huostaanottopäätöstä vuodelta 

2008, jotka koskivat yhteensä 430 lasta. Analyysi vanhempien vastineista perustuu 96 päätökseen, 

joissa oli mukana vanhempien selvityksiä ja/tai lyhennelmä suullisesti käsittelystä. 

 

Lasten erilaisuudet päiväkodissa – Luokkia leikkikentällä? 

Mari Vuorisalo, Jyväskylän yliopisto (mari.vuorisalo@jyu.fi) 

 

Lasten eriarvoisuus on noussut viime vuosina merkittäväksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Yh-

teiskunnallisissa keskusteluissa kannetaan huolta lasten hyvinvoinnista, syrjäytymisestä ja tulevai-

suudesta yhteiskunnassamme. Tutkimukset osoittavat eriarvoistumisen lisääntymistä. Tuloerojen 

kasvu ja lapsiperheiden köyhyys ovat sen merkittävimpiä ilmentäjiä. Perheiden eriarvoisuus ulottaa 
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vaikutuksensa myös lasten väliseen eriarvoisuuteen vertaisryhmissä. Samanaikaisesti lasten eriar-

voistumiseen johtavia arkisia prosesseja ei kuitenkaan juuri tunneta ja harvoin tullaan ajatelleeksi, 

että institutionaaliset toimintakäytännöt, kuten päivähoito, voivat osaltaan vahvistaa ja uusintaa 

eriarvoistumista. Yksi nykylapsuuteen liittyvistä ilmiöistä on institutionalisoituminen. Valtaosa pie-

nistä lapsista osallistuu päivähoitoon. Sen myötä erilaiset yhteiskunnallisen toiminnan ja hallinnan 

muodot liittyvät entistä kiinteämmin lasten ja perheiden arkeen. Päivähoito on areena, jossa lapset 

kohtaavat toisiaan, mutta se on myös instituutio, jossa pannaan käytäntöön käsitykset ”hyvästä” ja 

”normaalista” lapsuudesta ja jossa arvioidaan sitä, miten lapset nämä ideaalit saavuttavat. Tämä 

tutkimus kyseenalaistaa päivähoidon ja esiopetuksen itsestään selvänä pidetyn aseman tasavertai-

suuden tuottajana ja selvittää erontekojen prosesseja varhaiskasvatuksessa. Tutkimus tarkastelee 

lasten välisiä eroja ja erilaisuuksia ja niiden mahdollista muuntumista eriarvoisuuksiksi päiväkodin 

esiopetusryhmässä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on selvittää erilaisista perheistä tulevien las-

ten asemaa ryhmässä ja sitä, millaisiksi lasten toiminta ja toimintamahdollisuudet ryhmässä muo-

dostuvat. Tutkimus tarttuu lasten ja perheiden eriarvoisuuteen toiminnan tasolla ja tuottaa tietoa 

niistä kulttuurisista ja sosiaalisista prosesseista, joiden kautta lasten väliset erot näyttäytyvät arjessa 

etuina tai haittoina. Eriarvoisuus nähdään sekä rakenteellisena että vuorovaikutuksellisena ilmiönä. 

Tutkimus kiinnittyy varhaiskasvatustieteen, lapsuudentutkimuksen ja relationaalisen sosiologian lä-

hestymistapoihin, erityisesti Bourdieun käsitteiden kenttä, habitus ja pääoma avulla. Tätä kautta 

lähestytään erilaisuuden ja eriarvoisuuden määrittelyä luokkana. Aihetta tutkitaan etnografisesti 

havainnoimalla esiopetusryhmän arkea, vierailemalla lasten kodeissa sekä haastattelemalla lapsia, 

heidän vanhempiaan ja esiopetusryhmän henkilökuntaa. Esitys pureutuu käynnistymässä olevan 

tutkimushankkeen metodisiin kysymyksiin. 

 

Idea työläisestä järjestää ammattikasvatuksen aikaa 

Sirkku Ranta, Itä-Suomen yliopisto (sirkku.ranta@uef.fi) 

 

Valmisteilla olevassa väitöstutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, minkälainen on ammattikasva-

tuksen idea työläisestä. Pohdin ammattikasvatuksen näkemystä yhdistämällä kaksi teoreettista ky-

symystä. Toinen on kysymys työläiseksi kasvattamisesta ja toinen kasvatuksen suhteesta aikaan. 

Tutkimuksessani aikaa ja ajalla järjestämisen käytäntöjä on havainnoitu toisen asteen ammatilli-

sessa perustutkintokoulutuksessa ja erityisesti Ravintolakokin koulutusohjelmassa. Tarkastelun koh-

teena ovat ammatillisen kasvatuksen aikaa säätelevät ehdot ja aikakurin kohdistamisen pedagogiset 

käytännöt. Nojaudun työläiseksi kasvattamisen kysymyksessä erityisesti brittiläisen Basil Bernstei-

nin (1980, 1971) näkemykseen kasvatuksen luokkaperustasta. Bernsteinin kiinnostuksen kohteena 

on ollut se, minkälaisia tiedon ja ajattelun rakenteita kasvattamisen menettelyissä välitetään. Hän 

väitti kasvatuksen olevan luokkaerityistä ja paikansi luokkaa määrittävän moraalijärjestyksen kasva-

tuksen ehtoihin ja ehtojen oikeuttamisen käytänteisiin. Keskeinen asia työläiseksi opettamisessa on 

opettaa tietynlainen suhde aikaan. Tämän suhteen erittelyssä käytän Barbara Adamin (2006) teoriaa 

ajasta suhteita luovina käytäntöinä. Adam (2003) on tarkastellut etenkin sitä, millä tavalla kellon 

hallitseva asema on muuttanut käsitystämme ajan olemuksesta teollisen tuotannon tahdistajana ja 

työn reaalisena vaihtoarvona. Perinteisesti palkka on maksettu nimenomaan työhön käytetyn ajan 

perusteella. Myös ammatillisen koulutuksen suhde tuotantoon on ilmeinen, sillä koulutuksen pe-

rustamisesta lähtien tehtävänä on ollut työvoiman tuottaminen nimenomaan työelämän tarpeisiin. 



 

111 
 

Teoreettisesti olen lähestynyt kasvatusta tilana, jonka ajattelun ja toiminnan ehtoja jäsentää kasva-

tukselle asetettu tavoite. Tutkimuksen ytimessä on kysymys siitä, minkälaisia ajattelun ja tiedon kä-

sittelyn malleja ammattikasvatus opettaa tulevalle työntekijälle. Ammattikasvatuksen ajan ehdot ja 

käytännöt kertovat siitä, minkälaisia työntekijöitä ammatillinen koulutus on asetettu tuottamaan. 

Esityksessä pohdin ammattikasvatuksen ideaa työläisestä tutkimukseni havaintojen pohjalta. Tar-

kastelen kysymystä työläisestä suhteena aikaan. Lähden siitä, että ammattikasvatusta sääntelevä 

aika, käytetyt käsitteet ja välineet osoittavat idean perustavan luonteen. Havainnoissani ajasta kont-

rollin kohteeksi asettuu itse aika, ei niinkään se, minkälaisia tekemisen tapoja ja ajattelun välineitä 

ajalla voitaisiin järjestää. Alustukseni tarkastelee sitä, mitä tämä tarkoittaa työläisen kannalta. 

 

Ilmastonmuutos, luokka ja näkökulma  

Lauri Lahikainen, Tampereen yliopisto (lauri.lahikainen@uta.fi) 

 

Monien asennetutkimusten mukaan ilmastonmuutoksesta kantavat vähiten huolta sellaiset hyvin-

toimeentulevat valkoiset miehet, joilla on vahva sitoutuminen markkinatalousideologiaan ja indivi-

dualismiin. Pohdin tätä ilmastohuolen puutetta luokkateoreettisesti Karl Marx, Pierre Bourdieu ja 

Bev Skeggs oppainani ja esitän alustavan hypoteesin: samat rakenteelliset prosessit, jotka tuottavat 

tietyille etuoikeutetuille subjekteille sellaisen näkökulman maailmaan, jossa luokkasuhteet ja eriar-

voisuus katoavat näkyvistä, voivat myös estää näkemästä oman aseman riippuvuutta kasvihuone-

kaasupäästöihin perustuvasta talousjärjestelmästä sekä omaa ja muiden haavoittuvuutta ilmasto-

katastrofien edessä. Tätä prosessia (tai useampia yhteenkietoutuvia prosesseja) voidaan kuvata 

Marxin mystifikaation, Bourdieun väärintunnistamisen ja Skeggsin näkökulman käsitteillä. 

 

19 LÄHEISSUHTEET SOSIAALISINA SIDOKSINA 

Koordinaattorit: Anna-Maija Castrén, Helsingin yliopisto (anna-maija.castren@helsinki.fi) & Aino 
Luotonen, Helsingin yliopisto (aino.luotonen@helsinki.fi) 
 
Aikakausien vaihtuminen paikannetaan usein muutoksiin läheissuhteissa: muutos ihmisten tavoissa 
asettua ja sitoutua toisiin nähdään helposti ilmauksena laajemmasta siirtymästä yhteiskunnan ta-
solla. Ihmisten väliset sidokset tulevat politiikan teon kohteeksi ja välineeksi. Tässä työryhmässä tar-
kastellaan Sosiologipäivien teemaa ajan merkeistä ja mahdollisista maailmoista intimiteetin piirissä 
ja sosiaalisen sidoksen kysymyksenä. Toivotamme tervetulleeksi läheissuhteisiin liittyvää empiiristä, 
teoreettista ja metodologisesti suuntautunutta tutkimusta, jonka kohdennus voi olla yhteiskun-
nassa harjoitetun politiikan, kulttuurisen ideaalin tai eletyn elämän tasolla. Keskusteluun toivotaan 
sukupuolta, sukupolvia, pari- ja perhesuhteita, sukulaisuutta ja muita merkityksellisiä sidoksia käsit-
televiä tutkimuksia, jotka tavalla tai toisella avaavat sosiaalisten sidosten dynamiikkaa tai läheissuh-
teisiin yksilöiden ja yhteiskunnan taholta kohdistettuja odotuksia.  
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ABSTRAKTIT: 

Tragedian tarina. Nuoren itsemurhaan päättynyt elämä vanhemman kertomana 
Hanna Kiuru, Turun yliopisto (hanna.kiuru@utu.fi) 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisnuorten itsemurhia teon inhimillisen ja sosiaalisen ulottu-
vuuden näkökulmasta. Tutkimustehtävänä on itsemurhan tehneen lapsen vanhempien subjektiivis-
ten kokemusten tavoittaminen. Tarkoituksena on selvittää (1) millaisia sisältöjä ja merkityksiä nuo-
ren elämä ja itsemurha saavat vanhempien kertomuksissa, (2) millä tavoin vanhemmat ovat enna-
koineet nuoren tulevaa itsemurhaa ja millaisiksi varjelevat tekijät muodostuvat vanhempien enna-
kointien pohjalta sekä (3) miten auttamistyö merkityksellistyy osana ennusmerkkeihin ja varjeleviin 
tekijöihin liittyviä kertomuksia. Tutkimus on suunnattu edistämään itsemurhien ehkäisyä. 
 
Tutkimustyyppinä on narratiivinen laadullinen tutkimus. Pääaineistona on 14 lapsen itsemurha-
kuoleman kokeneen vanhemman kerronnallista haastattelua. Nuorten kuoliniän vaihteluväli on 15–
31 vuotta. Täydentävä aineisto koostuu vanhempien kanssa käydyistä sähköpostikeskusteluista 
sekä heidän antamasta kirjallisesta lisämateriaalista, johon lukeutuu vanhempien omia muistelmia, 
heidän itsemurhan tehneiden lasten päiväkirjamerkintöjä ja jäähyväiskirjeitä. Analysointi on väljästi 
ymmärrettynä aineistolähtöinen. Analyysi perustuu narratiivisuuden ja sisällönanalyysin suomiin 
mahdollisuuksiin tukeutuen myös elämäkerralliseen näkökulmaan. 
 
Elämä ja kuolema ovat toistensa vastakohtia ja tiloja, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kes-
kenään. Itsensä surmaamisessa merkityksellistyy tavoitteellinen toiminta, jolla on korostuneesti yh-
teys nuoren sosiaaliseen ympäristöön suhteineen ja tapahtumineen. Ennusmerkit, eli vanhempien 
jälkikäteen näkemät vihjeet ennen lapsen itsemurhaa, liittyvät useisiin samanaikaisesti tapahtunei-
siin prosesseihin, joissa elämään yleisesti liittyvät osa-alueet ovat yhdistyneet toisiinsa ja sekoittu-
neet keskenään. Varjelevat tekijät rakentuvat ennusmerkkien kääntöpuolina eli sisältöinä, joita van-
hemman näkökulmasta nuoren eläessä olisi pitänyt tapahtua. Kyse voi olla myös seikoista, joista 
vanhempi on jälkeenpäin pohtinut, että tämä jonkun olisi pitänyt ymmärtää tai tehdä toisin. Van-
hemmat kritisoivat laajasti auttamistyötä. Kritiikki kohdistui palvelujärjestelmään ja auttamistyötä 
toteuttaneiden tahojen toimintaan. 
 
Vanhempien kriittinen toimijuus tekee näkyväksi yksilön ja yhteiskunnan välisen kompleksisen suh-
teen. Palvelujärjestelmää on kehitettävä kokemusperäisen tiedon näkökulmasta. Ammattikäytän-
nöissä korostuu psykososiaalisen työn merkitys. Tutkimus osoittaa, että sensitiivisten aiheiden tut-
kiminen on tärkeää ja laadullisen kulttuurisen kontekstin huomioivain itsemurhatutkimuksen tarve 
on suuri. 
 
Lapsen muuttuva asema modernissa. Sosiaalisen sidoksen merkityksestä lapsen kuolemassa 
Antti Seppänen, Jyväskylän yliopisto (antti.seppanen@jyu.fi) 
 
Esityksessäni tarkastelen lasten aseman ja lapsikuolleisuuden suhdetta suomalaisessa yhteiskun-
nassa 1900-luvulla. Kuolintapaus aiheuttaa yhteisölle epäjärjestyksen tilan, jolloin rituaalisin kei-
noin pyritään rikkoutunut sosiaalinen sidos korjaamaan. Lapsen kuolema ei ole tapauksena poik-
keus. Suhtautuminen lapsen kuolemaan eri aikakausina ilmentää sosiaalisen sidoksen merkitystä. 
Esitykseni perustuu tekeillä olevaan pro gradu -tutkielmaani, jossa tarkastelen sosiaalihistorialli-
sella otteella lasten aseman muutosta yhteiskunnassa. Tutkielman lähtökohdat ovat sivilisaatioteo-
rian, antropologisen rituaalitutkimuksen sekä sosiologisen lapsuuden tutkimuksessa. 
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Suomalainen yhteiskunta modernisoitui ja teollistui 1900-luvun aikana. Esimodernin agraarivai-
heen yhteiskunnan korkea lapsikuolleisuus muuttui yleisestä ilmiöstä harvinaiseksi tapahtumaksi 
vuosisadan loppuun mennessä. Lapsen aseman muutosta yhteiskunnassa ja perheessä tarkastel-
laan lapsivainajan saaman julkisen huomion kautta. Tutkielmassa käytän sanomalehtien ilmoitus-
osastoa kuvaamaan yhteiskunnan julkista tilaa. Sanomalehtien kuolinilmoitukset näyttäytyvät mo-
dernina vaihde- ja liittymäriittinä, jossa vainajan kuolemaa käsitellään yhteisöllisesti. Tutkielmaa 
varten on kerätty kuolinilmoitusaineistoa lapsivainajista Helsingin Sanomista kolmelta ajankoh-
dalta: 1900-luvun alusta, 1950-luvulta sekä vuosisadan lopulta. Vuosisadan alun aineisto ilmentää 
alhaista kiinnostusta ilmoittaa lasten kuolemaa sanomalehdissä, kun taas vuosisadan lopulla lasten 
kuolinilmoittamiseen näyttäytyy olevan sosiaalinen vaade. Empiiristä aineistoa verrataan sitä vas-
taaviin demografisiin tilastoihin lasten kuolleisuuden yleisyydestä. Suomessa lapsien muistaminen 
ja sureminen on muuttunut sanomalehtiaineiston mukaan julkisemmaksi. Vertailun kautta saatuja 
havaintoja käsitellään ja arvioidaan kriittisesti teorian avulla. Tutkielmassa pyritään vastaamaan 
sellaisiin kysymyksiin, kuten millä tavalla lasten kuolinilmoittaminen on muuttunut määrällisesti 
viime vuosisadan aikana sekä kuinka modernisaatiolle ominaiset piirteet privatisoitumisesta ja yk-
sityisyydestä näkyvät lapsen julkisesta asemasta vainajana. Esityksen ideana on siis herättää kysy-
mys kuinka vahvan perhesidoksen ja identiteetin lapsi omaa perheen jäsenenä. 
 
Sosiaalisia sidoksia voidaan havainnoida monella tapaa, mutta Sosiologipäivien työryhmän esityk-
senä yritän kiinnittää erityistä huomioita siihen, millaisia sosiaalisia sidoksia näemme kun sidokset 
rikkoutuvat. Tutkielmani metodologisena haasteena on kysyä kuinka kuolintilastoja ja kuolinilmoi-
tuksia voi käyttää hyväksi sosiologista tutkimusta tehdessä. 
 
Kehitysvammaisiksi luokiteltujen nuorten sosiaaliset verkostot tuetun aikuisopiskelun aikana 
Minna Saarinen, Helsingin yliopisto (minna.saarinen@helsinki.fi) 
 
Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä kaiken ikäisille ja ne ovat mielekkään elämän perusta (Janney & 
Snell 2006, 6). On lukuisia psykologisia, kehityksellisiä ja sosiologisia syitä, miksi sosiaaliset suhteet 
vammaisten ja vammattomien ihmisten välillä ovat tärkeitä.  Amado (2011) toteaa, että suhteet 
toisiin lisäävät hyvinvointia, elämänlaatua, muokkaavat identiteettiä ja tarjoavat luonnollista tukea. 
Sosiaaliset suhteet toimivat luonnollisina tukitoimina niissä ympäristöissä, joita vammainen henkilö 
käyttää. Henkilön liittymistä tuetaan yksilöllisillä tukitoimilla ja tuen käsite on keskeinen tukimallin 
peruskäsite (Saloviita ym. 1997, 63). Inkluusio pohjautuu tukimalliin, jossa olennaista on täysi osal-
listuminen ja tasa-arvo.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella neljän kehitysvammaiseksi diagnosoidun opiskelijan sosiaa-
lisia verkostoja tuetun aikuisopiskelun aikana heidän itsensä ja heidän vanhempiensa kuvaamana. 
Tutkimus pohjautuu Kampus-ohjelmaan, joka replikoitiin Suomeen Kanadasta. Tutkimus edustaa 
kvalitatiivista tapaustutkimusta, jossa aineisto kerättiin haastatteluin, verkostokarttojen, so-
siogrammien ja observoinnin avulla. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysilla.  
 
Suhteet perheenjäseniin, naapureihin ja sukulaisiin olivat tiiviitä ja perustuivat hoivaamiseen. Yksi 
neljästä oli solminut ystävyyssuhteen ikäisensä vammattoman nuoren kanssa vapaa-ajan ympäris-
töissä. Kolmella opiskelijalla oli vaihtuvia, pinnallisia suhteita ikäisiinsä tuetun aikuisopiskelun ym-
päristöissä. Kolmella opiskelijalla oli tiiviit verkostot, sitä vastoin yhdellä oli hyvin suppea sosiaalinen 
verkosto, joka lisäsi hänen yksinäisyyttä. Kaikilla nuorilla oli heterogeeniset verkostokartat ja taitoa 
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nimetä henkilöitä karttoihin. Jokainen opiskelija toivoi ystäväkseen ikätovereita. Kolmella opiskeli-
jalla oli pinnallisten ikätoverisuhteiden rinnalla itseään vanhempia henkilöitä verkostokartassa.  
 
YK:n yleissopimus on solmittu oikeudenmukaisuuden, tasapuolisuuden ja esteettömyyden takaa-
miseksi. Inkluusio ei ole vain fyysinen tila, vaan se on yhteyttä toisiin: verkostoja, liittymistä, yhtei-
sön rakentumiseen osallistumista ja rooleja. Vammaispalvelulainuudistuksen yhtenä tavoitteena on 
vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen suhteessa vammattomiin ihmisiin. 
 
Yksinäisyys eletyssä elämässä – elämänpolkuja läheltä ja kaukaa 
Elisa Tiilikainen, Helsingin yliopisto (elisa.tiilikainen@helsinki.fi) 
 
Ihmissuhteita pidetään hyvän ja arvokkaan elämän perustana. Useimmat meistä haluavat viettää 
lapsuuden vanhempiensa kanssa, rakentaa elämän varrella kestäviä ystävyyssuhteita ja löytää 
kumppanin, jonka kanssa luoda uusia ihmissuhteita. Ikääntyessä haluamme pitää näistä kiinni tai 
löytää uusia menetettyjen tilalle. Kun ihmissuhteisiin kohdistuvat odotukset ja toiveet jäävät toteu-
tumatta, voi muodostua kokemus yksinäisyydestä.  
 
Tavallisimmin yksinäisyys on ymmärretty ihmisen subjektiiviseksi ja kielteiseksi kokemukseksi tyy-
dyttävien vuorovaikutussuhteiden puutteesta. Yksinäisyyden kokemus on tuttu meille kaikille, 
mutta sen merkitykset, syyt ja seuraukset ovat yksilöllisiä ja vaihtelevat eri ihmisten välillä. Myös 
yksinäisyyden ajallinen luonne on tunnistettu: yksinäisyys voi olla tilanteista, tilapäistä tai läpi elä-
män mukana kulkeva kokemus, jolloin ihmisen identiteetti voi rakentua yksinäisyyden ympärille.   
Esityksessäni tarkastelen yksinäisyyttä yksilön elettynä kokemuksena. Keskityn yksinäisyyden taus-
talla oleviin elämänpolkuihin, joista erottelen kolme ulottuvuutta: sosiaaliset roolit, elämäntapah-
tumien heijastumat ja sosiaalisen saattueen. Tarkasteluni pohjautuu loppusuoralla olevaan väitös-
kirjatutkimukseeni, jossa tutkin ikääntyvien yksinäisyyttä elämänkulun näkökulmasta sekä laadul-
lista että määrällistä seuranta-aineistoa hyödyntäen.  
 
Yksinäisyyden taustalta paikannan menetettyjä ja toteutumattomia sosiaalisia rooleja, jotka kietou-
tuvat leskeytymiseen, elämänkumppanin kaipuuseen, lapsettomuuteen ja lapsenlapsettomuuteen 
sekä työelämästä irtautumiseen. Traumaattisia elämäntapahtumia haastateltavilleni ovat olleet 
vanhemman kuolema, seksuaalinen hyväksikäyttö ja sota-ajan turvattomuus, joilla on ollut pitkä-
kestoisia vaikutuksia yksinäisyyden kokemukseen. Sosiaalisen saattueen rakoilemisen kytken ruu-
miin rajallisuuteen, mutta myös hyvän ystävän kaipuuseen, vieraaksi koettuun kulttuuriin tai asuin-
ympäristöön ja vanhemmuuden kitkoihin. Erilaiset elämänpolut ja niiden ulottuvuudet kietoutuvat 
toisiinsa myös saman ihmisen kohdalla.  
 
Valtaosalle haastateltavistani yksinäisyys on ollut tiettyyn elämäntilanteeseen liittyvä kokemus, ja 
syvä yksinäisyys on kohdattu vasta myöhemmällä iällä. Tutkimusvuosien aikana yksinäisyys oli kui-
tenkin vähentynyt, jos merkittävään elämänmuutokseen, kuten leskeytymiseen oli ajan myötä so-
peuduttu. Osalle haastateltavistani yksinäisyys on ollut elämän mittaista, ja se oli vahvasti läsnä joka 
kerta kun kohtasimme. Myös määrällisen pitkittäisaineiston avulla oli mahdollista paikantaa ikään-
tyviä, joiden yksinäisyys oli tutkimusvuosien joko lisääntynyt, vähentynyt, pysynyt ennallaan tai ”aal-
toillut”. Tulokset vahvistavat osaltaan tarvetta tunnistaa yksinäisyyden dynaaminen ja ajallinen 
luonne sekä juurtuminen yksilöllisiin elämäntarinoihin ja niissä kulkeviin ihmissuhteisiin. 
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Yksin vietetty aika lisääntyy 
Riitta Hanifi, Tilastokeskus & Timo Anttila, Jyväskylän yliopisto (timo.anttila@jyu.fi) 
 
Sosiaalisten kontaktien puute ennustaa aikaisempien tutkimusten mukaan monia yksilön kannalta 
negatiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja terveyteen liittyviä hyvinvointivaikutuksia. Yksin oleminen ja 
yksinäisyys ovat hyvinvointivajeita ja syrjäytymistä tuottaessaan myös sosiaalipoliittisesti tärkeitä 
ilmiöitä. 
 
Tutkimuksemme tavoitteena on tarkastella suomalaisten tilastoaineistojen avulla sosiaalisen kans-
sakäymisen muutosta Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Tilastokeskuksen ajankäyttöaineistoi-
hin perustuva analyysi kertoo, että suomalaisten yksin, ilman toisen ihmisten kasvokkaista seuraa, 
viettämä aika on lisääntynyt merkittävästi. Yksin vietetyn ajan kasvu on nähtävissä sekä miehillä että 
naisilla ja kaikissa ikäryhmissä. Vuosina 2009–2010 koko väestön tasolla valveillaoloajasta vietettiin 
yksin noin seitsemän tuntia vuorokaudessa. Kasvokkaisen vuorovaikutuksen väheneminen ei ole ai-
noastaan suomalainen ilmiö. Useat kansainväliset tutkimukset ovat kiinnittäneet huomion sosiaali-
sen kanssakäymisen uuteen, vähemmän yhteisölliseen, luonteeseen. Ilmiötä on selitetty niin yksi-
löllistymisellä, vapaa-ajan privatisoitumisella, teknologiavälitteisen sosiaalisuuden lisääntymisellä 
kuin rakenteellisilla muutoksillakin. 
 
Olemme erityisesti kiinnostuneita siitä, missä määrin yksin oleminen koskettaa eri ryhmiä yhteis-
kunnassa. Tarkastelemme, missä määrin yksinolo liittyy vastaajan ominaispiirteisiin, perhesuhteisiin 
ja rakenteellisiin tekijöihin (esim. ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema, asuinalue). Kysymme, 
millä tavoin sosiaalisen kanssakäymisen muutokset näkyvät perhesuhteissa? Eriytyykö yksin olemi-
nen sukupuolten välillä ja miten tuota eroa voi selittää? Kysymme myös, miten yksinolo on yhtey-
dessä ajankäyttöön (esim. työhön, vapaa-ajan käytön muotoihin ja tietokoneella käytetyn ajan mää-
rän). 
 
Tulokset osoittavat, että vapaa-aikaa vietetään enemmän yksin kuin kymmenen vuotta sitten. Tämä 
selittyy osittain tietoteknologian parissa – useimmiten yksin – vietetyn ajan lisääntymisellä. Myös 
kotitöitä tehdään aiempaa enemmän yksin. 
 
Relationaalisia subjekteja: Perhesuhteiden rajanvetoa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 
Linda Hart, Helsingin yliopisto (linda.hart@helsinki.fi) 
 
Viimeistelyvaiheessa olevassa väitöskirjatutkimuksessani pohditaan miten oikeudellisesti ja hallin-
nollisesti merkityksellisiä perhesuhteita on määritelty Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeus-
tapauksissa neljän vuosikymmenen aikana (n. 1970–2010) lähestulkoon sen olemassaolon ajan. Ky-
seiset oikeustapaukset valottavat miten perhe-elämän rajanvetoa koskevat yhteiskunnalliset ja oi-
keudelliset normit ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä Euroopan neuvoston jäsenvaltioissa ja 
näitä valtioita sitovassa Euroopan ihmisoikeussopimuksen ajallisesti muuttuvassa tulkinnassa. Näi-
den instituutioiden voidaan sanoa luovan pohjan oikeudellisesti ja poliittisesti merkitykselliselle ”eu-
rooppalaiselle ihmisoikeuskulttuurille”, jonka piirissä muovataan myös painoarvoltaan suuria lin-
jauksia siitä, mitä perhesuhteet ovat. Analyysiäni ohjaa käsitys ja teoreettinen viitekehys autonomi-
sista ja kontekstualisoiduista, relationaalisista subjekteista ja siitä, miten tämän tyyppinen subjek-
tius nousee esiin tutkimusaineistosta eli perhesuhteiden määrittelyä koskevista oikeustapauksista 
(n. 100 kpl). Muun muassa Nicola Laceyn ja Luce Irigarayn inspiroima ajatus “relationaalisesta sub-
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jektista” on käsite, jolla pyritään käsittelemään paradoksia toisaalta velvoittaviin ja vahvasti merki-
tyksellisiin läheissuhteisiin kietoutuneesta ja toisaalta eurooppalaiselle ihmisoikeuskulttuurille omi-
naisesta vahvasti yksilöllistyneestä oikeuksien haltijasta. Millaisiin perhesuhteisiin ja millaiseen 
perhe-elämän suojaan on yksilöllä oikeus? Riippuuko näiden oikeuksien toteutuminen yksilön tai 
hänen vanhempiensa siviilisäädystä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta 
identiteettikategoriasta? Mikä määritellään perhe-elämäksi, mikä vain yksityiselämäksi? Tutkimuk-
sessa yritetään ymmärtää miten perhe-elämän ja perhesuhteiden rajavetoa on tehty 1900- ja 2000-
luvuilla Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusasiakirjoissa, -sopimuksissa 
ja näiden evolutiivisessa ja dynaamisessa tulkinnassa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet 
solmia avio- tai siihen verrattava liitto ja mahdollisuus toimia lastensa huoltajina yhdessä ovat kes-
keisimpiä tämän päivän poliittisia kysymyksiä joiden ympärille analyysi relationaalisista subjekteista 
asettuu. Tutkimuksen aineisto, relevantit oikeustapaukset EIT:n tapaustietokannasta vuosilta 1970–
2010, ovat tulkittavissa kronologiseksi jatkumoksi, jossa on tapahtunut siirtymä yksilön statuksesta 
(esim. sukupuoli, siviilisääty) yksilön identiteettiin (esim. seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-
identiteetti). Analyysin tulos on, että siirtymä statuksesta identiteettiin on käsitteellistettävissä uu-
destaan sidoksellisuuden ja relationaalisten, jäykistä status- ja identiteettikategorioista vapautu-
neen subjektiuden avulla. 
 
Sijaissynnytys ja normaalin vanhemmuuden rajat 
Kaisa Kivipuro, Helsingin yliopisto (kaisa.kivipuro@helsinki.fi) 
 
Koeputkihedelmöitykseen (in vitro fertilization, IVF) perustuvat sijaissynnytykset ovat olleet kiellet-
tyjä Suomen lainsäädännössä vuodesta 2007 asti. Sijaissynnytysjärjestely mahdollistaisi perheellis-
tymisen henkilöille, joita muut avusteiset lapsettomuushoidot eivät ole auttaneet. Lisäksi sijaissyn-
nytyksellä olisi mahdollista auttaa henkilöitä, joita muut hedelmöityshoidot eivät pysty auttamaan, 
esimerkiksi kohduttomia naisia ja miespareja. Oikeusministeriössä selvitettiin vuosina 2010–2013, 
tulisiko sijaissynnytys sallia Suomessa.  
 
Esitys perustuu pro gradu -tutkielmaani, jossa käsittelin IVF-hoitoon perustuvaa sijaissynnytystä uu-
tena lisääntymisen muotona. Esityksessä kysyn, miten sijaissynnytyshoitojen rajaamisella muotoil-
laan hyväksyttyjä tapoja tulla vanhemmaksi. Tutkimuksen aineiston muodostavat viranomaisten, 
asiantuntijoiden ja järjestöjen oikeusministeriölle antamat lausunnot, joissa käsitellään sijaissynny-
tyksen oikeudellista sääntelyä. Kiinnitän huomiota siihen, millaisena sijaissynnytys ja sen avulla 
muodostuva vanhemmuus käsitetään lainsäädäntöaineistossa. Tutkimuksellinen lähtökohtani on, 
että keskustelussa muotoillaan millaista ruumista, lisääntymistapaa ja vanhemmuutta pidetään nor-
maalina sekä millainen vanhemmuus tulisi tunnustaa oikeudellisesti.  
 
Tutkimuksen perusteella esitän, että oikeus lisääntymiseen ja vanhemmuuteen kytketään osaksi 
lapsettomuuden syitä. Ruumiin puutteellisuus lisääntyä tulkitaan sukupuoli- ja heteronormatiivi-
sesti. Tällöin vain naisen ruumis nähdään oikealla tavalla puutteellisena ja oikeutetaan saamaan 
apua lisääntymiseen. Lisääntymisen heteronormatiivisuus ei kuitenkaan tarkoita, että oikeudellinen 
vanhemmuus perustuisi geneettiseen siteeseen. Väitän, että olennaisimpana oikeudellisen van-
hemmuuden määrittäjänä toimii äidin kohdalla ruumiillinen ja isän kohdalla sosiaalinen side lap-
seen. Sijaissynnytyksellä muodostuva vanhemmuus problematisoituukin erityisesti äidin kohdalla, 
koska normaali äitiys kytketään lähtökohtaisesti ruumiilliseen äitiyteen. Synnyttävän naisen ja syn-
tyvän lapsen erottaminen toisistaan aiheuttaa huolta, joka korostaa ruumiiseen ja biologiaan – ei 
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geeneihin – perustuvan siteen ensisijaisuutta äitiyden muotoutumisessa. Oikeudellisen vanhem-
muuden määrittelyssä on samalla kyse siitä, mitä pidetään normaalina vanhemmuutena. Vaikka 
lainsäädännön ensisijainen tehtävä on määrittää juridinen vanhemmuus, sillä on vaikutuksia myös 
muiden kuin oikeudellisten vanhemmuusulottuvuuksien käytännöissä. Lainsäädännöllä voidaan 
joko tukea tai vastaavasti vaikeuttaa perheen asemaa ja hyvinvointia. Vanhemmuuden kontekstissa 
säädöksillä on suuri merkitys, koska ne vaikuttavat siihen, millaisia keinoja lisääntyä on ja kenellä 
niitä on mahdollisuus käyttää. 
 
Suhteissa elävät äidit suhteita muokkaamassa 
Anne Mattila, Helsingin yliopisto (anne.mattila@helsinki.fi) 
 
Paperi pohjautuu meneillään olevaan väitöstutkimukseen koskien pienten lasten äitien työ- ja koti-
valintoja. Tutkimus perustuu 35 äidin haastatteluaineistoon ja saman aikaan kerättyyn sanoma- ja 
aikakauslehtiaineistoon. Tehdessään valintaa työn ja kodin välillä pienen lapsen äiti pohtii, miten 
valinta vaikuttaa hänen lapsisuhteeseensa. Hän pohtii sidoksen riittävyyttä sekä lapsen hyvän että 
omien toiveidensa että yhteiskunnassa vallitsevien ihanteiden pohjalta. Äitiys on normatiivisesti oh-
jattu rooli ja puhe kiintymyssuhteesta ja tämän puheen erilaiset tulkinnat voivat ohjata ratkaisua. 
Lapsen suhteen äiti voi painottaa joko lapsen perhesuhteita tai näiden lisäksi myös perheen ulko-
puolisia suhteita. Äidin työhön ja perheeseen liittyvät pyrkimykset voivat olla yhteen sopimattomia 
ja johtaa ambivalenssiin. Lisäksi parisuhteessa elävä äiti tekee ratkaisua yhdessä puolisonsa kanssa 
samalla rakentaen tätä suhdetta. Puolisot saattavat neuvotella äidin kotihoitajaksi, molemmat vuo-
rollaan kotihoitajaksi tai kummankin nopeasti työelämään. Puolisot saattavat olla myös näistä asi-
oista eri mieltä. Äiti saattaa katsoa olevansa lapselle paras hoitaja ensimmäisten vuosien aikana tai 
hän katsoo vanhemmuuden jakamisen lapsen edun mukaiseksi. Vanhemmat yhdessä voivat painot-
taa päivähoidon tai kotihoidon etuja. Ratkaisua raamittavat paitsi taloudelliset tekijät, myös puoli-
sojen käsitys omasta suhteestaan esimerkiksi symmetrisen työnjaon suhteena tai toisiaan täyden-
tävänä tiiminä. Rahan jakamisen käytännöillä voidaan vaikuttaa olosuhteisiin, jotka eri valinnoista 
seuraavat puolisosuhteelle. Ratkaisussa pyritään yksimielisyyteen eikä niihin liittyviä ristiriitoja vält-
tämättä nosteta esille. Yhteiskunnassa näyttää vallitsevan yhtä aikaa äidin merkitystä painottava 
pienen lapsen kotihoitoa suosiva ideologia ja toisaalta jaettua vanhemmuutta korostava ideologia, 
johon usein liitetään edellistä lyhempi kotihoitoaika. Julkisessa keskustelussa korostuu ideologia-
kamppailu, mutta haastatellut äidit korostavat ratkaisun henkilö- ja perhekohtaisuutta sekä tilan-
nesidonnaisuutta. Aiempien tutkimusten mukaan ihanteellista hoivaratkaisua määrittelevä kulttuu-
rinen käsitys on osittain luokkasidonnainen. 
 
Raising trust: Fathers’ attachment representations predict adolescents’ generalized trust 
Anna Kouvo, Turun yliopisto (anna.kouvo@utu.fi), Antti Kouvo, Turun yliopisto 
(antti.kouvo@utu.fi) & Maarit Silvén, Turun yliopisto (maarit.silven@utu.fi) 
 
The sources of trust in fellow citizens have often been traced to characteristics of social institutions 
and formal grassroots sociability. However, the developmental origins of generalized trust have 
gained relatively little attention in social research, although this issue has often noted as being im-
portant. One of the grey areas is the role of parenting in how we learn to trust our fellow citizens. 
The aim of the longitudinal study was to examine, for the first time, whether parents’ representa-
tions of attachment relationships affect their child’s generalized trust in early adolescence. The re-
lation was investigated in a Finnish community sample of two-parent families. We assessed moth-
ers’ (n=49) and fathers’ (n=49) attachment representations using the Adult Attachment Interview 
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during the child’s first year of life and children’s generalized trust with self-reports at the year the 
children turned 13. The preadolescents who had been reared by an autonomous father since infancy 
reported higher levels of generalized trust compared to peers who had experienced a nonautono-
mous father. Fathers´ coherent discussion about close and favorable relationships with his mother 
in childhood were positively related to preadolescents’ generalized trust, whereas fathers’ idealiza-
tion of his parents and lack of memory when discussing about childhood experiences were nega-
tively related to preadolescents’ generalized trust. Evidence of mothers’ representations of attach-
ment on children’s generalized trust was not found. The findings illustrate the favorable long-term 
effects of fathers on development of social relationships with unknown others during adolescence. 

 

20 MARX JA AJAN MERKIT 

Koordinaattorit: Anni Kangas, Tampereen yliopisto (anni.kangas@uta.fi), Lena Näre, Helsingin yli-
opisto (lena.nare@helsinki.fi), Jemima Repo, Helsingin yliopisto (jemima.repo@helsinki.fi) & Suvi 
Salmenniemi, Turun yliopisto (suvi.salmenniemi@utu.fi) 
 
Millaisia näkökulmia Marxin tuotanto avaa ajan merkkien ja ongelmien ymmärtämiseksi? Mitä an-
nettavaa marxilaisilla ja postmarxilaisilla lähestymistavoilla on nykykapitalismin analyysiin? Marx ja 
ajan merkit työryhmä kutsuu lähettämään abstrakteja, joissa pohditaan ajankohtaisia yhteiskun-
nallisia ilmiöitä marxilaisista lähtökohdista. Toivomme erityisesti esityksiä, joissa pohditaan miten 
empiirisiä ilmiöitä, kuten työelämän muutoksia, talouskriisiä, globaalia kapitalismia, uusliberalis-
mia ja maahanmuuttoa voidaan tulkita marxilaisesta näkökulmasta, mutta työryhmään voi myös 
ehdottaa teoreettisia ja Marxin merkitystä sosiologiassa avaavia papereita. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Marxilaisia pohdintoja nyky-yhteiskunnasta  
Anni Kangas, Tampereen yliopisto (anni.kangas@uta.fi), Lena Näre, Helsingin yliopisto 
(lena.nare@helsinki.fi), Jemima Repo, Helsingin yliopisto (jemima.repo@helsinki.fi) ja Suvi Salmen-
niemi, Turun yliopisto (suvi.salmenniemi@utu.fi) 
 
Esitys perustuu Marx-lukupiirissä käytyihin keskusteluihin siitä, mitä annettavaa Marxin kirjoituksilla 
on oman aikamme yhteiskunnallisten ja poliittisten ilmiöiden tutkimukselle. Lähestymme Marxia 
ajatuksia herättävänä keskustelukumppanina, emme kaiken kattavana maailman selittäjänä. 
 
Anni Kankaan tutkimus maailmanpolitiikan muuttuvasta tilallisuudesta ammentaa marxilaisesta nä-
kemyksestä, jonka mukaan kapitalismi pyrkii levittäytymään ja laajenemaan uusille alueille sekä luo-
maan yhteyksiä kaikkialle. Kangas ei ole ”globaalikaupunkeihin” kohdistuvassa tutkimuksessaan 
kiinnostunut ainoastaan leviämisestä, vaan myös erilaisista topologioista, joita pääoman tapa glo-
balisoitua omana aikanamme tuottaa.  
 
Lena Näreen puheenvuorossa pohditaan Marxin antia palvelutyön analyysille. Puheenvuorossa poh-
ditaan kamppailua työajoista ja –tiloista palvelualoilla, sekä sitä kuinka siirtolaisten tekemää työtä 
voi analysoida Marxin avulla.  
 
Jemima Repo lähestyy fasismia marxilaisen fasismin kritiikin kautta.  Äärioikeiston nousun tutki-
musta leimaa pitkälti puolueiden retoriikan, ideologian, ja vaalimenestyksen analyysi. Tämän sisäl-
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löllisen fasismintutkimuksen lisääntyessä on unohdettu 1930-luvun marxilaisten kriitikoiden tutki-
mukset, joissa fasismi nähtiin kapitalistisen yhteiskunnan ilmiönä. Repo pohtii miten näitä näkökul-
mia voisi hyödyntää ymmärtämään fasismin nousua tänä päivänä. 
 
Suvi Salmenniemen etnografinen tutkimus tarkastelee kapitalismin ja subjektiviteetin suhdetta te-
rapeuttisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin teknologioiden näkökulmasta. Hän esittää, että näi-
den teknologioiden kautta käsitellään ja neuvotellaan monia nyky-kapitalismin ristiriitoja, joita Mar-
xin tuotanto voi auttaa ymmärtämään. Teknologioiden tutkimus avaa näkökulmia kapitalismissa elä-
misen ruumiillisiin kokemuksiin ja valaisee sitä, millaisia vastarinnan paikkoja ja mahdollisuuksia 
siinä avautuu ja sulkeutuu.  
 
Yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa kuvaavat käsitteelliset metaforat strukturalistisessa ja mar-
xilaisessa ajattelussa  
Matti Kortesoja, Tampereen yliopisto (matti.kortesoja@uta.fi) 
 
Analysoin esityksessäni yhteiskuntaa ja sosiaalista toimintaa kuvaavia käsitteellisiä metaforia struk-
turalistisessa ja marxilaisessa ajattelussa ja niiden jälkistrukturalistista kritiikkiä. Osoitan millaisiksi 
käsitykset yhteiskunnasta ja sosiaalisesta toiminnasta ovat rakentuneet kielellisen käänteen muka-
naan tuomaa artikulaation käsitettä tutkimalla.  
 
Jäsennän käsitteen käyttöä strukturalistisen ja marxilaisen ajattelun teoreetikoiden kuten Karl Mar-
xin, Louis Althusserin, Stuart Hallin, Ernesto Laclaun ja Chantal Mouffen tuotannossa sosiologian 
runousopiksikin kutsuttujen juurimetaforien viitekehyksessä (Brown 1977). Näiden juurimetaforien 
kautta yhteiskunta käsitetään ensinnäkin organismina tai koneena ja toiseksi sosiaalinen toiminta 
voidaan niiden turvin nähdä kielenä, draamana tai pelinä. Suhteessa kyseisiin metaforiin osoitan 
tekstikatkelmien kautta, miten yhteiskuntaa artikuloituneena kokonaisuutena kuvaava käsite on 
muuttunut anatomisesta metaforasta (saks. Gliederung) sosiaalista toimintaa kielenä kuvaavaksi ar-
tikulaation käsitteeksi (articulation), minkä turvin poliittisia ja yhteiskunnallisia kytköksiä lähesty-
tään kielellisenä käytäntönä.  
 
Strukturalistinen käsitys sosiaalisesta toiminnasta kielenä ja kielestä ”artikulaation alueena” (ks. 
Saussure 1916) korostaa merkityksenmuodostamisprosesseja. Jälkistrukturalistisessa diskurssiteo-
riassa esitetään, että yhteiskuntaa ei ole ilman, että se tiivistetään sitä koskeviin keskusteluihin 
(esim. Laclau & Mouffe 1985). Käsite, jonka turvin yhteiskunta nähdään operoivan kielen kaltaisesti, 
voi myös supistua käsitykseksi, jonka mukaan yhteiskunta on yhtä kuin kieli (ks. Hall 1986). Tämä on 
erittäin radikaali tiivistymä otettaessa kyseessä oleva kielikuva kirjaimellisesti. Esityksessäni haastan 
jälkistrukturalistisen käsityksen, jossa yhteiskunta tiivistyy sitä koskevaan keskusteluun ja kielipeliin. 
Lisäksi kyseenalaistan tulkinnan, jonka mukaan marxilainen ajattelu on taloudellista reduktionismia, 
jossa yhteiskunta nähdään kapitalistisen tuotantotavan perustavaa ristiriitaa ilmentävänä ”ekspres-
siivisenä totaliteettina” (Althusser 1976). Strukturalistisessa ja marxilaisessa ajattelussa taloutta ja 
politiikkaa ei nähdä toisistaan erillisinä elementteinä (”ekonomismi”) vaan moniulotteisesti jäsenty-
neenä artikuloituneena yhteiskunnallisena kokonaisuutena. Marxin käsitys yhteiskunnasta on ajan-
kohtainen marxilaisen teorian ymmärtämiseksi kontekstissa, joka on olennaisesti erilainen kuin 
1960–70-luvun ”paluussa Marxiin”. 
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Marx, historia ja fossiilienergia 
Tero Toivanen, Helsingin yliopisto (teto@mappi.helsinki.fi) 
 
Fossiilisista polttoaineista luopuminen on eräs akuuteimmista tehtävistä ilmastonmuutoksen py-
säyttämiseksi. Energiasiirtymät eivät kuitenkaan koskaan tapahdu ilman merkittäviä yhteiskunnalli-
sia jännitteitä. Historiallisten energiamuutosten tutkimus voikin auttaa ymmärtämään monipuoli-
semmin tulevia energiaratkaisuja. Paperissani kysyn, kuinka Marx ja historiallinen materialismi voi-
vat auttaa ymmärtämään energiamuutosten poliittista taloutta. 
 
Marx kirjoitti niukasti varsinaisista energialähteistä. Toisaalta esimerkiksi Pääoman läpi juoksee 
vahva kiinnostus höyrykoneteknologiaan. Tämä höyryvoiman tarkastelu on osittain johtanut syytök-
siin marxilaisen historiakäsityksen tuotantovoimadeterminismistä (mm. Rigby 1987; Wood 1995). 
Väite ei ole tuulesta temmattu; kirjoittihan Friedrich Engels jo vuonna 1845 kirjassaan Työväen luo-
kan asema Englannissa, että ”englantilaisen proletariaatin historia alkaa höyrykoneen keksimi-
sestä”. Toisaalta läpi Marxin tuotannon determinismistä myös irrottaudutaan kapitalismin kehityk-
sen eri momenttien keskinäisyhteyksien tarkastelun hyväksi.  
 
Paperissani ei olla kiinnostuneita siitä, mitä Marx sanoi teknologisesta kehityksestä, vaan millaisia 
edellytyksiä Marxin metodi antaa energian historialliselle tarkastelulle. Väitteeni on, että historialli-
nen materialismi päivitetyssä muodossaan avaa tärkeän näkökulman siihen, millaisia yhteiskunnal-
lisia jännitteitä energiajärjestelmien muutoksiin on liittynyt.  
 
Tarkastelen kolmea energiamuutosta historiallisen materialismin valossa: 1800-luvun vesivoimaa 
Italian Liri-joella, höyryvoiman käyttöönottoa Englannissa 1830-luvulla ja öljyn merkitystä toisen 
maailmansodan jälkeisen globaalin talouden polttoaineena. Marxin metodia hyödyntämällä nämä 
energiasiirtymät eivät näyttäydy vain luonnollisena kehityksenä kohti tehokkaampia ja innovatiivi-
sempia energiamuotoja vaan ristiriitaisina ilmiöinä, joiden suuntaa määrittävät esimerkiksi poliitti-
set kamppailut, taloudelliset kriisit ja omistussuhteet.  
 
Paperini erittelee niitä yhteiskunnallisia suhteita, joiden puitteissa fossiilikapitalistisen järjestelmän 
syntyminen ja leviäminen olivat mahdollisia. Lopuksi pohdin, mitä opetuksia fossiilikapitalismin his-
toriallinen tarkastelu antaa nykyiselle energia- ja ympäristöpoliittiselle keskustelulle. 
 
Haastaako tietotyö Marxin arvoteorian? 
Paula Rauhala, Tampereen yliopisto (paula.rauhala@uta.fi) 
 
Työarvoteoria on Marxin Pääomassa esittämän kapitalismiteorian ydin. Osa postmarxilaisista koulu-
kunnista on joko muokannut Marxin arvoteoriaa tai hylännyt sen kokonaan. Nämä suuntaukset pi-
tävät kuitenkin kiinni osasta Marxin kapitalismianalyysia ja kapitalismikritiikkiä.  
 
Joidenkin autonomiteoreetikoiden mukaan nykyisenlainen tietotyö tuotteineen noudattaa toisen-
laista logiikkaa kuin Marxin 1800-luvulla analysoima teollisuustyö. Marxin työarvoteoria on heidän 
mukaansa siksi hylättävä vanhentuneena. 
 
Autonomien kritiikki ei kuitenkaan vakavasti haasta marxilaista arvoteoriaa. Kuten Guido Starosta 
osoittaa, tietotyön tuotteiden, esimerkiksi softan arvonmuodostus eroaa perinteisemmistä kauppa-
tavaroista, mutta voidaan selittää työarvoteorian avulla.  
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Autonomien argumentti sisältää joitakin marxilaiselle lähestymistavalle vieraita taustaoletuksia. En-
sinnäkin teesi, jonka mukaan luonnostaan ei-niukat ja ei-eksklusiiviset tietotyön tuotteet eivät nou-
data arvolakia, näyttää hyväksyvän nykyisen talousortodoksian oletuksen, jonka mukaan tavaroiden 
arvomuoto johtuu niiden luonnollisesta niukkuudesta. Marxille kuitenkin tavaroiden suhteellinen 
niukkuus on niiden arvomuodon välttämätön, muttei riittävä ehto. Jos ”immateriaalisten” tuottei-
den niukkuus tuotetaan keinotekoisesti, niin tapahtuu myös monien ”materiaalisten” tavaroiden ta-
pauksessa.  
 
Toiseksi argumentti näyttää sisältävän oletuksen, että arvo on yksittäisen tavaran ominaisuus. Mar-
xin teoriassa tavarat sen sijaan saavat arvonsa osana yhteiskunnallisesta kokonaistuotteesta.  
 
Kolmanneksi: autonomit esittävät, että nykytaloudessa keskeisen tietotyön tapauksessa tuotantovä-
lineet ovat jo työväenluokan hallussa. Riisto ei sen vuoksi paikannu tuotantoon, eli maksamattoman 
lisätyöajan anastamiseen työväenluokalta, vaan markkina- ja oikeusteitse tapahtuvaan jälkikätiseen 
haltuunottoon. Väitteessä on toki myös perää, mutta usein siihen liittyy työvoiman ja tuotantoväli-
neiden sekoittaminen keskenään. Lisäksi riisto paikantuu tuotannon sijaan markkinoille ja itse tuo-
tantoprosessi jää tarkastelun ulkopuolelle.  
 
Kapitalismi ja työttömyys Marxilla ja Keynesillä 
Olli Herranen, Tampereen yliopisto (herranen.olli.p@student.uta.fi ) & Juha Koivisto, Tampereen 
yliopisto (juha.koivisto@uta.fi) 
 
Talouskriisi Euroopassa on syventynyt sosiaaliseksi ja poliittiseksi kriisiksi. Samalla keynesiläinen ta-
lousteoria on haastanut vyönkiristyspolitiikan selkänojana toimivan monetaristisen talousopin en-
simmäistä kertaa vuosikymmeniin. Tämän keskustelun keskiössä on ollut kysymys siitä, tasapainot-
taisiko keynesiläinen, valtiovetoinen kokonaiskysynnän lisääminen markkinat. Tässä esityksessä kui-
tenkin arvioimme keynesiläisen teorian esioletuksia. Osa niistä on Keynesin itsensä ja hänen seuraa-
jiensa esille tuomia ja osa tulee implisiittisemmin esille. Verrattaessa Keynesin kapitalismikonsep-
tiota Marxin vastaavaan huomataan, että Keynesin kapitalismikonseptio on pohjimmiltaan psykolo-
gisoiva, kun taas Marx näkee kapitalismin yhteiskunnallisten suhteiden ja käytäntöjen tuottamana 
ja ylläpitämänä monimutkaisena rakenteellisena kokonaisuutena. Käytämme erityisesti työttö-
myyttä tapausesimerkkinä tuodaksemme esiin keskeisiä ajattelutapojen eroja ja sitä, kuinka kon-
septioiden pohjalta voidaan ymmärtää työttömyyttä sekä ilmiönä että työttömän näkökulmasta. 
 
Pikettyn Pääoma suhteessa Marxin Pääomaan – ovatko kapitalismin ja eriarvoisuuden yleiset 
lait nyt löytyneet? 
Pekka Kosonen, Helsingin yliopisto (pkosonen@mappi.helsinki.fi) 
 
Das Kapital kertoo esittävänsä kapitalistisen yhteiskunnan liikelain, ideaalisessa muodossaan. Tämä 
ei kuitenkaan ole voiton suhdeluvun laskutendenssin laki, kuten moni on ajatellut. Ei myöskään työ-
läisten jatkuvan kurjistumisen laki. Kaksi viimeksi mainittua on ollut helppo kumota empiriaan no-
jautuen, ja todeta Marxin teoria peräti virheelliseksi (mot). Myös Pikettyn Capital in the Twenty-First 
Century sisältää muutaman lain, kapitalismin ensimmäisen ja toisen peruslain. Ne ovat siitä erikoisia 
’lakeja’, että ensimmäinen on oikeastaan identiteetti ja toinen on yhtälö, jonka on tarkoitus olla 
voimassa vain pitkällä aikavälillä. Eniten kommentteja Pikettyn teoksessa on saanut epäyhtälö (r>g), 
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jota hän ei kutsu laiksi (eikä aina ole voimassa), mutta se on tärkeä eriarvoisuuden kasvun selittämi-
sessä. Lakimetaforat voivat olla vaarallisia. Siten Acemoglu ja Robinson saattavat yhdistää Marxin ja 
Pikettyn vain osoittaakseen, että kaikenlaiset kapitalismin yleiset lait ovat epäkelpoja ja harhaan-
johtavia. Mikäli halutaan pohtia Marxin ajankohtaisuutta, kapitalistisen yhteiskunnan liikelakia olisi 
hyvä kuitenkin lähestyä arvoteorian, pääoman ja lisäarvon, kasaantumisen ja keskittymisen poh-
jalta. Mikään formalisoinnin mestari Marx ei ollut, ja tekstikin on monelta osin tulkinnanvaraista. 
Piketty ei arvoteoriasta perusta, mutta neoklassisen kasvuteorian ja tulonjakotutkimuksen yhdistä-
jänä hän osoittaa varsin luovaa otetta. Kiinnostavaa ei ole (jo usein  todettu) tuloerojen viimeaikai-
nen kasvu, vaan sen kytkeminen kapitalismin kehityksen laajempaan tulkintakehikkoon. Sosiologit 
voivat osaltaan miettiä, mitä pahaa/hyvää/eos tuloeroissa on. 

 

21 MILLAISTA ON SISÄILMAONGELMIEN YHTEISKUNTATIETEELLINEN TUTKIMUS? 

Koordinaattori: Eerika Finell, Helsingin yliopisto (eerika.finell@helsinki.fi) 
 
Sisäilmaongelmia voidaan pitää yhtenä polttavimpana aikamme sosiaalisena ja lääketieteellisenä 
ongelmana. Yhteiskuntatieteissä sisäilmaongelmien tutkimus on kuitenkin ollut hyvin vähäistä. 
Toistaiseksi sisäilmaongelma on määrittynyt lähinnä lääketieteen ja teknisten tieteiden tutkimus-
kohteena, vaikka se on mitä suurimmassa määrin myös yhteiskuntatieteiden ja kulttuurintutki-
muksen piiriin kuuluva tutkimuskohde. Yhteiskuntatieteellisen sisäilmaongelmien tutkimuksessa 
lähestymistapoja on lukuisia sillä sisäilmaongelmia voi lähestyä niin yksilötason, ryhmätason kuin 
yhteiskuntatason ongelmana. Tämän työpajan tarkoituksena on koota yhteen sisäilmaongelmien 
yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja pohtia, millaisin keinoin sisäil-
maongelmista voidaan lisätä ymmärrystä yhteiskuntatieteiden/kulttuurientutkimuksen keinoin. 
Työryhmään ovat tervetulleita kaikki tutkimusaiheesta kiinnostuneet, oli sitten kyse alkuvaiheen 
ideoinnista tai mahdollisten tutkimustulosten esittelystä. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Sisäilma yhteiskunnallisena kysymyksenä 
Merja Kinnunen, Lapin yliopisto (merja.kinnunen@ulapland.fi) 
 
Sisäilmaongelmia voi tarkastella sosiaalisena kysymyksenä, jossa tiivistyvät terveyden, vallan, suku-
puolen ja talouden suhteet. Home, työtila ja valta -hankkeen pyrkimyksenä on tutkia työpaikkojen 
sisäilmaongelmiin sisältyviä sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä.  Hankkeen keskiössä on Suomi, mutta 
tarkoituksena on verrata Suomea Ruotsiin ja Iso-Britanniaan. Tutkimuksen on virittänyt havainnot 
siitä, kuinka Suomessa sisäilmaongelmista kärsitään erityisesti oppilaitoksissa, päiväkodeissa, kirjas-
toissa, sairaaloissa ja ylipäätään naisvaltaisilla kuntien ja valtion työpaikoilla.  Kuinka on mahdollista, 
että sisäilmaongelmia on Suomessa lähes jokaisella hyvinvointivaltiollisella työpaikalla, mutta esi-
merkiksi Ruotsissa ei ole vastaavan laajuista ongelmaa? Mitä Ruotsissa tehdään sisäilman suhteen 
paremmin kuin Suomessa? Entä miksi sisäilmaongelmista kärsitään lähes jokaisessa suomalaisessa 
yliopistossa, mutta brittiläisissä yliopistoissa, kuten 1500-luvulla rakennetussa Edinburghin yliopis-
tossa, home ja kosteus eivät määrity ongelmaksi?  Aineistoa hankitaan etnografisen ja vertailevan 
tutkimuksen keinoin.  Työpaikkatason aineistoa hankitaan yliopistoista ja kouluista mutta tämän li-
säksi haastatellaan mm. rakennusysrittäjiä, rakennusten omistajia, rakennustekniikan asiantunti-
joita, työterveyslääkäreitä ja Hengitysliiton asiantuntijoita.  Hankkeen läpikulkevana tavoitteena on 
kehittää sosiologista käsitteistöä sisäilmaongelmien yhteiskunnallistamiseksi. Tässä vaiheessa kes-
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keisiä käsitteitämme ovat järjestynyt vastuuttomuus, määrittelyvalta, sukupuolijärjestys, tilan tek-
nologia ja sisäpuoli-ulkopuoli kulttuurinen erottelu.  Käytännön tavoitteena on saada tietoa niistä 
historiallisista ja rakenteellisista yhteyksistä, joiden tuloksena sisäilmasta on muodostunut ihmisten 
terveyttä tärvelevä ongelma.  Tällaista tietoa tarvitaan, jotta sisäilma voidaan nähdä myös yhteis-
kunnallisena kysymyksenä eikä vain erilaisten toimijatahojen ja joidenkin ihmisten tai joidenkin työ-
paikkojen erillisenä ongelmana.  
 
An alternative essence of money: The context of the environmental sicknesses 
Terhi Chakhovich, Turun yliopisto (terhi.chakhovich@utu.fi) 
 
The dominant mental model of westernized societies is that of neoliberalism with its interests in 
money, markets, private ownership, and individualism (Harvey, 2010; Ravenscroft & Williams, 
2009). This study shows an alternative attitude towards finance/money and juxtaposes these two 
perspectives.  
 
The methodology is qualitative and interviews are employed as the method of data gathering. Peo-
ple almost fully financially and otherwise displaced from the modern society, those heavily inflicted 
by the trauma of the environmental sicknesses, will be interviewed. Preliminary analysis has already 
been implemented on the basis of the internet site of “Mold refugees” based on people’s narratives 
on their experiences with the sickness. However, interviews are necessary in order to focus the 
study. 
 
The preliminary findings are as follows. These displaced people have extreme worries about their 
future finances, which leads to two issues. First, new inventions emerge to survive with little or no 
cash money. The forms of innovations can be categorized as follows: how to (1) save money, (2) get 
money (e.g. donations), (3) avoid the problem with ignorance or moving to a warmer country, (4) 
come up with innovative living conditions (tents or cars). 
 
Second, simultaneously this sickness makes personal finance very demanding to organize, making it 
impossible to maintain monetary issues perfectly in control. This results in a new attitude to money 
and finance, relying on the spiritual and the eternal.  
 
The research question is: How is money socially constructed by these displaced people? This is 
shown (1) practically, (2) emotionally and in terms of (3) time orientation (attitude towards the fu-
ture). The study contributes to the discussion on models of the economy such as neoliberalism and 
its alternatives, showing a novel frame of mind towards money/finance (Escobar, 2012; Harvey, 
2010; Rist, 1997). 
 
Koulujen sisäilmaongelmat ja lapsuus 
Tuure Tammi, Helsingin yliopisto (tuure.tammi@helsinki.fi) 
 
Esityksessäni pohdin sisäilmaongelmien ja lapsuuden suhdetta vanhempien, opettajien ja lasten 
haastattelujen pohjalta sekä julkiseen keskusteluun peilaten. Rajaan tarkasteluni erityisesti sisäil-
maongelmien rihmastossa kehkeytyneeseen koululakkojen ilmiöön, joissa erityisesti lasten tervey-
teen liittyvät kysymykset on nostettu esille. Erityisesti lakoissa on argumentoitu sitä vaaraa, joka 
sisäilmaongelmaisissa kouluissa oleskelu lasten terveydelle mahdollisesti tuottaa vaarassa oleva 
lapsi on argumentti, jonka voima on nähtävissä roolissa median huomion heräämisessä ja huomion 
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kohdistumisessa kuntapäättäjien toimiin. Kuten kollektiivisen identiteetin tutkijat ovat panneet 
merkille, ajatus yhteiskunnallisen liikkeiden yhtenäisyydestä on harhaanjohtava. Tosiasiassa ne si-
sältävät kiihkeitäkin neuvotteluja ja ristiriitaisia prosesseja liittyen esimerkiksi tavoitteisiin, keinoi-
hin sekä toiminnan kenttään. Onkin tärkeää tarkastella niitä lapsuutta koskevia neuvotteluja, joita 
lasten parasta ajavissa kamppailuissa käydään ja jotka jäävät julkisuudelta pimentoon.  
 
Tätä tutkimustehtävää varten haastattelin erästä homekoulukamppailua organisoineita vanhempia, 
heidän lapsiaan sekä koulun opettajia. Tarkastelen esityksessäni erityisesti, millä tavoin lapsuus tu-
lee neuvoteltavaksi aikuisten puheessa ja toisaalta, miten sisäilmaongelmat ja yhteisön poliittinen 
ilmapiiri tulevat näkyviksi lapsille. Esianalyysin perusteella lapset tulevat näkyviksi erityisesti moni-
naisen huolen kautta: kamppailu terveellisistä työtiloista herättää myös huolta opiskelun etenemi-
sestä, lasten sosiaalisista suhteista, auktoriteettien kyseenalaistumisesta sekä lapsille tavanomaisen 
huolettomuuden rikkoutumisesta. Altistumisen ja oireiden katsotaan olevan uhka erityisesti lapsen 
tulevaisuuden kannalta. Huolipuhe kuitenkin myös vuotaa liitoksistaan: välillä todetaan kamppailun 
mahdollisesti tuottaneen myös itsenäistymistä, kekseliäisyyttä, oikeudenmukaisuuden tajua tai ym-
märrystä asioiden monimutkaisuudesta. Kamppailun myös toivotaan opettavan lapsille yhteen liit-
tymisen voimaa sekä sinnikästä epäkohtiin puuttumista, tosin usein vasta tulevaisuudessa. Lasten 
haastatteluissa aikuiset ovat toisinaan yhtenäinen lapsen etua ajava ryhmä, toisinaan erimielisyys 
huomataan, ja välillä aikuisten toimia kritisoidaan. Lakko tulee tulkituksi hyödyllisenä silloin kun sitä 
tarkastellaan yhteydessä koulurakennukseen ja haitallisena silloin kun sitä tarkastellaan opiskelun 
yhteydessä. Monille haastattelemilleni lapsille sisäilmaongelmat tulevat näkyväksi myös muun mu-
assa koulutilojen muutosten, uusien opetusjärjestelyiden, lääkärintodistusten, ilmanpuhdistimien, 
lehtijuttujen, sekä omien tai kaverin oireiden ja poissaolojen kautta. Esityksessäni keskityn analyy-
sini seuraavaan vaiheeseen ja pohdin sisäilmaongelmia materiaalis-diskursiivisena ilmiönä. 
 
Kokemustiedon viestintä sisäilmanlaadun ongelmissa 
Pauliina Lehtonen, Tampereen yliopisto (pauliina.lehtonen@uta.fi) 
 
Sisäilmanlaadusta on tullut yksi nykypäivän keskeisimmistä ympäristöterveyden ongelmista. Sisäil-
masta johtuvien terveysongelmien syy-seuraussuhteita on kuitenkin usein vaikea todentaa tieteel-
lisesti, minkä vuoksi huonosta sisäilmasta sairastuneet tai siitä oireita saavat ihmiset kohtaavat on-
gelmia viestiessään kokemistaan terveyshaitoista viranomaisille ja muille asiasta vastaaville tahoille, 
kuten työterveyslääkäreille tai rakennuttajille. Näiden toimijoiden kyvyttömyys tulkita oireilevien 
ihmisten kokemuksia ja tuntemuksia on paikoin johtanut siihen, että sairastuneet ihmiset eivät ole 
saaneet tarvitsemaansa tukea ja apua.  
 
Tämä esitys pohjautuu hyvin alkuvaiheessa olevalle tutkimukselle, jossa tarkastellaan kansalaisten 
kokemuksellisen tiedon roolia sisäilmanlaatuun liittyvässä keskustelussa. Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää, miten kansalaiset esittävät kokemuksellista ja usein hyvin tunnepitoista tietoaan sisäil-
maongelmista pyrkiessään vaikuttamaan paitsi kyseisistä ongelmista käytävään julkiseen keskuste-
luun, mutta myös yksilötasolla huonon sisäilman heille aiheuttamien terveyshaittojen käsittelyyn. 
Kansalaisten toimijuutta näissä prosesseissa lähestytään performatiivisen toiminnan näkökulmasta, 
jolloin toiminnan tulkitaan rakentuvan tietoisiin valintoihin siitä, miten sisäilmaongelmia kannattaa 
julkisesti tuoda esiin. Tutkimus pyrkii tuottamaan käytännön tietoa ja välineitä, joiden avulla viran-
omaiset voisivat paremmin oppia tulkitsemaan ja käsittelemään kansalaisten kokemuksellista tie-
toa. Tässä esityksessä kokemustiedon roolia sisäilmaongelmissa lähestytään tarkastelemalla esi-
merkkejä siitä, miten mediauutisoinnissa kansalaisten kokemuksia nostetaan esiin.  
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Työpaikan sisäilmaongelma moraalisena dilemmana 
Eerika Finell, Helsingin yliopisto (eerika.finell@helsinki.fi) 
 
Sisäilma kokemuksena – projekti tutkii sisäilmaongelmia kokemuksen näkökulmasta: miten sisäil-
maongelma näyttäytyy kokijoilleen, mitkä ovat kokemusta jäsentävä tekijät ja millaisia identiteet-
tejä ja toimijuuksia kokemukset synnyttävät. Aineistona toimii Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
kautta keräämäni tarina-aineisto. Tässä esityksessä esittelen analyysin, jossa olen keskittynyt työ-
paikalla sairastuneiden tarinoihin. Narratiivisen ja diskurssianalyysin pohjalta työpaikan sisäilmaon-
gelma näyttäytyy oireileville moraalisena dilemmana, jossa huono sisäilma on uhka, ei vain tervey-
delle, vaan myös mahdollisuudelle nähdä itsensä arvostettavana työntekijänä. Yhteiskuntamme 
keskeiset arvot – työ ja hyvä terveys – asettuvat vastakkaisiksi erityisesti tilanteissa, joissa yhteisö 
ei tunnusta sisäilmaongelmaa tai sitä pyritään vähättelemään stigmatisoimalla sairastuneen. Tästä 
dilemmasta voi muodostua sisäilmasta oireileville identiteettiuhka, jota ihmiset pyrkivät korjaa-
maan retorisin keinoin kuvaillessaan kokemustaan ulkopuolisille. Dilemman ratkaisemattomuuteen 
voi liittyä myös vahva epäoikeudenmukaisuuden kokemus, joka saattaa määritellä koko kerrontaa.  
 
Sisäilmaongelmat: apua perus- ja ihmisoikeusargumentaatiosta? 
Heta-Elena Heiskanen, Tampereen yliopisto (heta.heiskanen@uta.fi) 
 
Etenkin julkisten tilojen sisäilmaongelmiin kytkeytyy voimakkaasti resurssien kohdentaminen ja 
niukkuusajattelu. Homekoulujen korjaamista lykätään taloudellisista syistä tai sisäilmaongelmien 
ennaltaehkäisyssä tehdään kompromisseja. Samalla ohitetaan se, että yksilöiden ja yhteisöjen kan-
nalta sisäilmaongelmat saattavat aiheuttaa pitkäaikaisen, jopa loppuelämän kestävän terveysongel-
man. 
 
Sisäilmaongelmia tulisikin käsitellä entistä enemmän perus- ja ihmisoikeuskysymyksinä, jotta ne sai-
sivat tarvitsemansa painoarvon. Suomi turvaa perustuslakinsa 20§:ssä terveellisen ympäristön jo-
kaiselle. Tämä velvoittaa viranomaisia tekemään riittäviä turvaamistoimenpiteitä. Lisäksi Suomen 
kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet terveyttä koskien soveltuvat sisäilmaongelmiin. Perus- ja ih-
misoikeusnäkökulma näkyy etenkin Eduskunnan apulaisoikeusmiehen linjauksissa, joissa on kat-
sottu, että kuntien niukat taloudelliset resurssit eivät oikeuta sisäilmaongelmien ratkaisematta jät-
tämistä. 
 
Esityksen tarkoituksena on tuoda esiin niitä perus- ja ihmisoikeuskytköksiä, joita sisäilmaongelmilla 
on niin kotimaiseen kuin kansainväliseen valvontaverkostoon Keskusteluun lukeutuu myös pohdinta 
siitä, mitä etuja on julkisten tilojen sisäilmaongelmien oikeudellistumisesta ja perus- ja ihmisoikeus-
näkökulman hyödyntämisestä. 

 
22 NEOINSTITUTIONALISM AND WORLD SOCIETY THEORY 

Coordinators: Pertti Alasuutari, University of Tampere (pertti.alasuutari@uta.fi), Tero Erkkilä, Uni-
versity of Helsinki (tero.erkkila@helsinki.fi) & Ali Qadir, University of Tampere (ali.qadir@uta.fi) 
 
Commentator: John W. Meyer, Stanford University, USA 
 
Challenging rational-choice and functionalist theories of society and organizational life, neoinstitu-
tionalism stresses the role of culture, maintaining that institutions are shaped by historical factors 
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that limit the understanding of and actual range of options open to actors. Besides, the institu-
tional setup of society constitutes actors, providing them with the 'frames of meaning' that guide 
their activities. Consequently, as neoinstitutionalist world society theory argues, the global prolif-
eration of the same models and fashions in all walks of life from organizations to popular culture is 
due to world culture as the culture of modern world society. This workshop invites papers that ap-
proach social phenomena from a neoinstitutionalist perspective. Topics exploring local-global rela-
tions may include, for example, the dynamics of formation and diffusion of transnational ideas, in-
stitutions and practices, new conceptions of the ‘global’, and the shifting roles of cosmopolitan im-
aginations of the self and others in world society. 
 
ABSTRACTS: 
 
The Local Construction of Worldwide Policy Models  
Valtteri Vähä-Savo, Tampereen yliopisto (valtteri.vaha-savo@uta.fi) 
 
As world society theorists have shown, we can see a surprising amount of uniformity between con-
temporary nation-states concerning both their administrative and political institutions and the pol-
icies they seek to implement. This isomorphism can be explained by the diffusion of world cultural 
models among nation-states. Whereas world society theory views IGOs and INGOs as the key actors 
propagating global models to nation-states, the so-called domestication approach lays more em-
phasis on the various local actors who are involved in these processes. Whenever a new policy 
model is introduced in to a national political arena it requires the participation of national actors 
and it's likely to give rise to local field battles among various interested parties. 
 
In the literature on world culture and diffusion of global policy models, these models are often 
viewed as pre-packaged instructions and ideas which are formulated outside the national field and 
then introduced into national debates. Even if this might be an accurate depiction of many cases, 
we can also find cases where there does not seem to be any unified model propagated by "disinter-
ested others" but still the deliberation and debate on national policy decisions is focused on ideas 
of worldwide models. In these cases worldwide models are constructed by local actors.  
In the absence of clear global models, national actors may construct global policy models them-
selves and recommend these models to be adopted nationally. In my presentation I will look at the 
logic behind the local construction of worldwide policy models: how and why it is done. I will also 
look at the wider implications this has on theories concerning the diffusion or domestication of 
global policy models. 
 
Addressing lifestyle-related problems: Benefits from separating and joining institutional traits and 
adherent notions 
Matilda Hellman, Helsingin yliopisto (matilda.hellman@helsinki.fi) 
 
In this presentation I will suggest two ways of relating institutions to culture that may be beneficial 
for sociological inquiries. The suggestions are based on inquiries regarding how society addresses 
lifestyle-related problems. 
 
My first proposition is a separation between institutionalized epistemic traits and the adherent 
fields that these have resulted in over time, on the one hand, and new (globalized) popular master 
narratives drawing on these fields, on the other. Although these are closely intertwined, they are 
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often confused by researchers in a way that may be misleading and unproductive. A typical example 
of this is the confusion between so called structural and conceptual medicalization (see Conrad & 
Schneider 1980). I will exemplify my point from the fields of diabetes and obesity. 
The second proposition may seem like the opposite to the first one (!): I claim a benefit by connect-
ing adherent 'views on problems' to the institutionalized modes of addressing them - nationally and 
internationally. Drawing on social epistemology I aim to show that an exploration of institutions' 
epistemic traits and their scripts of action will make society (citizens, researchers, decision-makers, 
politicians, stakeholders) more informed of the consequences of initiatives to merge or mainstream 
institutions. I will exemplify this by interviews with welfare professionals (general practitioners, 
treatment staff and social workers) concerning eating disorders and problem gambling. 
 

The neoliberal turn as a moral crisis 
Pekka Sulkunen, University of Helsinki (pekka.sulkunen@helsinki.fi) 
 
Searching ways out of neoliberal hegemony requires understanding of how it gained power. The 
Polanyian pendulum swing back to embedded economy will differ from the postwar one. The core 
of the neoliberal turn was deregulation of the financial market. In the Nordic countries it occurred 
in the 1980s, a few years after the USA and the UK. This paper summarises an extensive study of 
justifications that politicians and top managers of the central banks gave for deregulating the credit 
market, parallel to opening the public sector for competition. The data consists of autobiographies 
by politicians and policy makers in key positions in Norway, Finland, Denmark and Sweden at the 
time. In Finland also parliamentary debates and records of the Board of the Bank of Finland were 
studied. The study shows that politicians and top officials seldom used ideological arguments drawn 
from Milton Friedman or other economic thinkers. Their comments on Thatcher, Reagan and other 
leading free-market politicians were rare and mostly negative. Socialist and non-socialist govern-
ments did not differ essentially in implementing the policy. Differences in their justifications were 
unrelated to deregulation itself but reflected more general values. Decision makers felt that the 
regulated credit market puts them in a position that they have insufficient resources to handle. Al-
location of credit to different uses when demand for capital was greater than availability involved 
decisions that the political elite was not willing to make. The situation presented a moral dilemma 
for them.  The conclusion is that deregulation of the financial market was part of a wider moral crisis 
of the Nordic state. Neoliberal social theory was an ex post critical formulation of the actual crisis in 
the relationship between state and society. The implication is that exit from neoliberal hegemony 
depends on the potential future political legitimacy of the state.  
 

Imageries of the social world in epistemic governance 
Ali Qadir, University of Tampere (ali.qadir@uta.fi) & Pertti Alasuutari, University of Tampere 
(pertti.alasuutari@uta.fi) 
 
To explain why neoinstitutionalist theories have been so successful in explaining global isomorphism 
and to discuss how they can be extended to describe otherwise inexplicable similarities in the world, 
the article approaches policy-making from an epistemic governance perspective. Utilizing a con-
structionist view, the paper argues that popular and political rhetoric are inextricably bound to so-
cial scientific conceptions of reality through the use of root metaphors that are, in turn, woven into 
convincing imageries of social reality. In addition to the well-known culturally constructed imagery 
of social change as driven by functional requirements of modernization, two other imageries are 
identified: society as a hierarchy and the social world as comprising competing blocs. These three 
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imageries are then discussed as key discursive ingredients for both social scientific and political ac-
tors seeking to understand and change the world. Finally, the implications of the article for future 
research are discussed. 
 
Organizations as Epistemic Capital: The Case of Independent Children’s Rights Institutions 
Pertti Alasuutari, University of Tampere (pertti.alasuutari@uta.fi), Marjaana Rautalin & Jukka Sy-
väterä, University of Tampere (jukka.syvatera@uta.fi) 
 
The article tackles the question, why special national organizations proliferate in practically all areas 
of policy-making and organizational life and why they in turn establish supranational networks and 
organizations. This question is studied through a single case, the ombudsman for children: how it 
was established in Finland and what kind of role it assumed in influencing child policy. The theory 
developed and tested in this article suggests that actors are involved in establishing and working 
within domestic and supranational organizations because they consider it prestigious and also be-
cause this prestige or authority is useful for them in forwarding their policy goals. It is also suggested 
that organizations are accumulations of authority, or epistemic capital as we call it, which is the 
primary reason why they exist. Also other actors can use an organization’s authority to legitimate 
their policy objectives. The case of independent children’s rights institutions shows how this works 
in child policy. The Finnish office for the ombudsman for children has worked actively to become an 
established ontological and moral authority in child policy, and it has also tried to utilize the man-
date and authority of the United Nations and the Convention on the Rights of the Child to pressure 
the state into more child-friendly policy decisions. 
 
Global University Rankings and Transnational Politics of Higher Education  
Tero Erkkilä, University of Helsinki (tero.erkkila@helsinki.fi) 
 
My paper explores the global university rankings as a transnational policy discourse, concentrating 
particularly on its limitations and possible negative outcomes. Global university rankings have ex-
isted merely a decade but they have nevertheless become highly influential in transnational politics 
of higher education. The rankings have also been used as policy instruments in various reforms on 
higher education in different parts of the world. The rankings have portrayed Anglo-American top-
universities as a model to emulate, identifying key attributes for success in the global competition 
for excellence in higher education. This has caused a shift in the transnational higher education pol-
icies that now focus on the top 100 institutions globally. Consequently, national and regional higher 
education policies now aim for institutional excellence at the cost of the national higher education 
systems. This is likely to further deepen regional inequalities in higher education. 
 
Rationality or legitimation in ex ante policy impact assessment? The European Union institutions, 
the member states, and the individual member state 
Pertti Ahonen & Petri Uusikylä 
 
This article contributes to research on interactions between institutional rationality and institutional 
legitimation in contexts of policymaking. The article approaches these interactions from the per-
spective of a subspecies of neoinstitutional research, and empirically examines ex ante impact as-
sessment in the European Union, its member states, and an individual member state. The results 
indicate unique EU institutionalization of the impact assessment, its minor rather than major flaws, 
and its cautious rather than radical renewal. Wide differences prevail between the member states 
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as concerns the coupling or decoupling between the ex ante impact assessment of national policies 
and the national ex ante impact assessment of EU policies. The examination of an individual member 
state in the article indicates the dynamics of the impact assessment functioning either as ‘rational-
ized myth’ of institutional legitimation or a support of institutional rationality. The article also draws 
implications for theory, practice, and future research.  

 
23 OIKEUSSOSIOLOGIA 

Koordinaattorit: Antti Rissanen, Krimo (antti.z.rissanen@helsinki.fi) & Karoliina Majamaa, Krimo 
(karoliina.majamaa@helsinki.fi) 
 
Oikeussosiologian työryhmään toivotaan esityksiä, jotka käsittelevät oikeutta ja sen ilmenemismuo-
toja yhteiskunnassa. Työryhmään toivotaan sekä teoreettisia että empiirisiä esityksiä, joissa koh-
teena ovat esimerkiksi lainsäädäntö, demokratia eri muodoissaan, arjen oikeudelliset ongelmat, 
kansalaisten oikeustaju tai oikeuksien toteutuminen ja oikeudelliset instituutiot. Esitykset voivat 
pohjautua niin tutkimussuunnitelmiin, käynnissä oleviin hankkeisiin kuin valmistuneisiin tutkimuk-
siin. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Kriminaalipolitiikan vaikuttajat. Tutkimus kriminaalipoliittisiin lakihankkeisiin osallistuvista ta-
hoista etenkin kansalaisjärjestöjen näkökulmasta 
Maija Helminen, Turun yliopisto (maija.helminen@utu.fi), Anne Alvesalo-Kuusi, Turun yliopisto 
(anne.alvesalo-kuusi@utu.fi) & Laura Kuitunen, Turun yliopisto (laura.kuitunen@utu.fi) 
 
Tämä esitys pohjautuu valmisteilla olevaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan suomalaiseen krimi-
naalipoliittiseen päätöksentekoon osallistumista etenkin kansalaisjärjestöjen näkökulmasta. Tutki-
muksen tausta pohjautuu keskusteluun, jota on käyty viime vuosina liittyen suomalaisen ja yleensä-
kin pohjoismaisen humaanin ja rationaalisen kriminaalipolitiikan muuttumisesta yhä enemmän 
punitiiviseen suuntaan. Yhtenä osatekijänä tässä muutoksessa on nähty kriminaalipoliittisten kysy-
mysten avautuminen yhä enemmän kansainvälisille tahoille ja erilaisille kansanliikkeille sekä perin-
teisesti kriminaalipolitiikan asiantuntijoina pidettyjen tahojen roolin heikentyminen. Toisaalta ylei-
senä trendinä lainvalmistelussa on viime vuosina kuitenkin ollut nimenomainen pyrkimys lisätä val-
mistelupohjan laaja-alaisuutta ja parantaa etenkin kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia. 
Tähän taustaan peilaten tässä esityksessä esitellään alustavia havaintoja aineistosta, joka muodos-
tuu vuosina 2010–2012 Oikeusministeriön alaisuudessa käynnistetyistä kriminaalipoliittisesti mer-
kityksellisistä lakihankkeista (N=30), joita tarkastellaan kokonaisuudessaan määrällisesti ja kohden-
netusti laadullisen analyysin avulla. Havaintojen osalta esitellään esimerkiksi ketkä ovat ylipäätänsä 
osallistuneet lakihankkeiden valmisteluun, missä määrin ja millaisissa rooleissa kiinnittäen erityistä 
huomiota kansalaisjärjestöjen osallistumiseen. 
 
Turvallisuus perusoikeutena. Yksilöllisen oikeuden ja kollektiivisen hyvän ristiriita? 
Kari Bruun, Tampereen yliopisto (kari.bruun@uta.fi) 
 
Esityksessäni pohdin turvallisuutta suomalaisten perusoikeutena suhteessa turvallisuuteen kollek-
tiivisena hyvänä. 
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Turvallisuus lisättiin Suomessa perusoikeuksien joukkoon 1.8.1995 (Suomen perustuslaki II luku 6§). 
Sanamuoto kuuluu: ”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskematto-
muuteen ja turvallisuuteen.”  Lisäämistä perusteltiin tarpeella yhdenmukaistaa lainsääntöämme eri-
tyisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan sekä kansalais- että poliittisia oikeuksia koske-
van kansainvälisen sopimuksen (KP-sopimus) 9 artiklan kanssa. Näissä sopimuksissa turvallisuus tul-
kitaan suojattavaksi henkilökohtaisen vapauden yhteydessä.   
 
Veli Merikosken (1932) mukaan ”perusoikeudet ovat erikoisen pysyväisyyden omaavia julkisoikeu-
dellisia normeja, joiden kautta valtio itseään eräissä suhteissa rajoittaen tuo valtansa alaiselle yksi-
lölle valtion toiminnoista riippumattomaksi jäävän vapauspiirin”. Perusoikeussääntelyn lähtökoh-
tana on siis kansalaisen oikeuden suojaaminen julkisen vallan taholta tulevia toimintoja vastaan. 
 
Myös ihmisoikeussopimuksissa henkilökohtaisen vapauden ja turvallisuuden vaikutusala on nähty 
julkisen vallan ja yksityisten kansalaisten välisissä vertikaalisuhteissa. Tulkinta vastaa edellä esitettyä 
ymmärrystä perusoikeuksien luonteesta. 
 
Oikeus turvallisuuteen perusoikeutena on kuitenkin Kaarlo Tuorin (1999) mielestä saanut Suomessa 
tulkinnan, joka poikkeaa mallinaan olleiden ihmisoikeussopimusten soveltamiskäytännöistä. Tulkin-
noissa epäitsenäinen, vapauden kanssa yhteen liitetty turvallisuus on alkanut irtautua tästä kytken-
nässä kohti itsenäistä käsitettä. Turvallisuus perusoikeutena on tulkinnaltaan siirtynyt näkemään 
turvallisuuden yhteiskunnallisena tilana tai poliisilain (11.6.1999/731) mukaisena ”yleisenä järjes-
tyksenä ja turvallisuutena”. Perusoikeuden vertikaalisen vaikutussuunnan sijaan tulkinnoissa on al-
kanut korostua sen horisontaalivaikutus eli perusoikeuksien vaikutus yksilöiden välisissä suhteissa. 
 
 Horisontaalivaikutuksen korostuminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että perusoikeuksien toteutumi-
nen ei vain perustele vaan jopa edellyttää valtiollisen väkivaltakoneiston toiminnan. Paradoksaali-
sesti julkinen valta tulisi näin osaksi yksilön autonomiaa suojaavaa perusoikeusjärjestelmää, jonka 
alkuperäisenä tarkoituksena on juuri suojata yksilöä tältä vallalta. 
 
Tietenkin on erityisiä tilanteita, joissa turvallisuutta kollektiivisen hyvän tärkeän merkityksen takia 
voidaan käyttää ihmisoikeuksien (perusoikeuksien) rajoittamiseksi. Tällaisia tilanteita voivat olla esi-
merkiksi tarve asettaa rajoja sananvapaudelle ”kansallisen turvallisuuden” tai poliisin tehtäviin kuu-
luvan ”yleisen järjestyksen ja turvallisuuden” säilymiseksi. Tällöin turvallisuus tarkoittaa kuitenkin 
muuta kuin perusoikeuksissa taattu henkilökohtaiseen vapauteen kytkeytyvä turvallisuus. 
 
Nyky-yhteiskunta ja sen trendien vaikutukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ympäristöoi-
keuskäytännön kehittymisessä 
Heta Heiskanen, Tampereen yliopisto (heta.heiskanen@uta.fi) 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) luo dynaamisella ja elävällä tulkinnallaan Euroopan ihmis-
oikeussopimustekstin pohjalta uusia velvoitteita valtioille. Kehitys on nähtävissä etenkin uudem-
milla oikeusalueilla, kuten ympäristötapauksissa. Yksityisyydensuojan on katsottu kattavan esimer-
kiksi terveellisen ympäristön ja yksilönoikeuksia on jopa rajoitettu yleisen edun nimissä ympäristö-
perustein. 
 
Kehityksen on osaltaan mahdollistanut se, että EIT on tulkinnut ympäristön roolin olevan nyky-yh-
teiskunnassa tärkeä. Progressiivinen tulkinta on monessa oikeustapauksessa oikeutettu sillä, että 
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nykytrendit yhteiskunnissa heijastelevat ympäristön suurenevaa painoarvoa. Esitys pohtiikin, miten 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on hyödyntänyt ”tämän hetkisiä trendejä” ympäristöä koske-
vissa oikeustapauksissa. Analyysiin lukeutuu keskeisesti se, kuinka EIT on hyödyntänyt monenlaisia 
materiaaleja ”nykytrendien” kuvaamiseksi. 
 
Tutkimus pohjautuu väitöskirjahankkeeseen nimeltä ”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin valtion 
ympäristövastuun kehittäjänä”. 
 
Argumentointi hallituksen esityksissä 
Kati Rantala, Helsingin yliopisto, Krimo (kati.rantala@helsinki.fi) 
 
Esitys perustuu meneillä olevaan analyysiin, jonka kohteena on hallituksen esitysten argumentointi 
tai sen puute koskien lakiesitysten perustelujen ja vaikutusarvioiden vakuuttavuutta. Aineistona on 
kolme eduskunnalle annettua hallituksen esitystä vuodelta 2012: ne koskevat pikavippien rajoitta-
mista, yleveroa sekä energiatodistuksen käyttöönottoa. Esitykset ovat valikoituneet sillä perus-
teella, että ne ovat sisällöltään suhteellisen yleistajuisia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaikutuk-
siltaan laaja-alaisia, eli ne kohdentuvat moniin yhteiskunnan eri toimijatahoihin, kansalaistasolle 
asti. Lisäksi esityksissä on kyse kohtalaisen tarkasti rajattuun ongelmaan vastaamisesta, toimeenpa-
nokäytäntö on selkeä ja vaikutukset konkreettisia. Näillä kriteereillä vuoden 2012 hallituksen esityk-
sistä erottuivat ainoastaan kyseiset hankkeet.  
 
Lakiehdotuksilta on ylipäänsä perusteltua odottaa huolellista argumentointia ja ratkaisujen perus-
teluja, mutta vaikutusten laaja-alaisuus kansalaistasolle asti korostaa selkeän argumentoinnin tär-
keyttä. Analyysissä sovelletaan Chaim Perelmanin argumentaatioteoriaa, joka jakaantuu argumen-
toinnin lähtökohtiin ja tekniikoihin. Tarkastelu kohdistuu siihen, minkä muotoiset perustelut ovat 
tyypillisimpiä, miten arvot ja faktat sekoittuvat argumentoinnissa sekä minkälaisia piileviä tausta-
oletuksia argumentoinnista voi erottaa. Lisäksi analyysissä eritellään, missä määrin ja minkälaisia 
perustelemattomia väitteitä aineistossa esiintyy. Analyysissä on sovellettu koodaamiseen perustu-
vaa Nvivo-ohjelmaa.  
 
Teoreettisesti lainvalmistelun asetelma nähdään poliittisen neuvottelun kenttänä, ja sitä vasten 
analyysissä hyödynnetään sekä demokratiateorioita että itse lainvalmisteluun kytkeytyviä teoreet-
tisia malleja (esim. intressiryhmäteoria ja institutionaalinen teoria). Tulokset osoittavat kauttaaltaan 
merkittäviä puutteita argumentoinnissa, jopa räikeitä ongelmia. Hallituksen esitysten argumentoin-
nissa on myös keskinäistä vaihtelua, joka voidaan paikantaa paitsi hankkeiden sisällölliseen luontee-
seen myös taustalla vaikuttaneisiin lainvalmisteluprosessia taustoittaneisiin voimiin, tarkoittivat ne 
sitten poliittista konsensusta tai ohjausta, taikka keskeisten intressiryhmien vahvaa tai heikkoa vai-
kutusta.  
 
The medical, the legal and the biopolitical Finnish forensic psychiatry from post-war years to early 
1970s 
Jaakko Taipale, University of Helsinki (jaakko.taipale@helsinki.fi) 
 
In this paper I am introducing my ongoing doctoral research, that examines forensic psychiatry as 
part of the Finnish judicial system. The central problematic revolves around the question: how was 
psychiatric knowledge transformed into knowledge that was applicable in, and meaningful to, the 
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judicial process? The study examines the legal and the psychiatric coming together in the form of 
forensic psychiatry, in the context of postwar Finland. 
 
I am raising a polemical question about the function of forensic psychiatry: were psychiatrists prac-
ticing medicine while they were conducting mental state examinations? Or, were they mere func-
tionaries in the service judicial of requirements? Where psychiatrists simple cogs in a broader mach-
ination of power, or independent medical scientific experts? 
 
This is important, because forensic psychiatry did, and still does, wield considerable power over 
individual human beings not only through and in the form of psychiatric practices, but also as expert 
knowledge employed in the courts of law. 
 
Theoretically and methodologically I am taking my cue from Michel Foucault’s work on power and 
knowledge, also employing his idea of biopolitics. Empirically I am not only analyzing the contents 
of court-ordered psychiatric statements, but also how these statements were produced, how they 
were controlled and how they circulated in the judicial process. 
 
This study will complement earlier research on forensic psychiatry and assess its specific relevance 
to working of justice. 
 
Lapset eroperheissä – erityistarkastelussa vuoroasuminen 
Antti Rissanen, Helsingin yliopisto, Krimo (antti.z.rissanen@helsinki.fi) 
 
Lapsen asuinjärjestelyillä vanhempien eron jälkeen on osoitettu olevan merkittävä vaikutus lapsen 
hyvinvointiin. Käytännössä asian tiimoilta ollaan yksimielisiä; lapset, jotka asuvat samassa talou-
dessa kahden vanhemman kanssa, voivat paremmin kuin muiden asuinjärjestelyiden lapset. Perin-
teinen malli vanhempien eron jälkeen on ollut, että lapsen lähivanhemmuus annetaan äidille ja isän 
(etävanhemman) kanssa sovitaan tapaamisoikeudesta. Monissa länsimaissa tämä perinne on kui-
tenkin alkanut muuttua. Erityisesti suosiotaan on kasvattanut järjestely, jossa vanhemmat sopivat, 
että lapsi viettää yhtä suuren osan ajastaan kummankin vanhemman luona. Tämä vuoroasumiseksi 
kutsuttu menettely on Suomessa kasvussa, joskin vielä harvinaista esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. 
Oikeudellisesta näkökulmasta vuoroasuminen on haastavalla alueella. Esimerkiksi lapsilisiä ei voida 
vanhempien kesken puolittaa, (kuten Ruotsissa) vaan ne maksetaan eroperheissä aina vain toiselle 
vanhemmalle. Vuoroasuminen ei myöskään sulje suoraan elatusavun kautta toteutettavaa elatus-
velvollisuutta pois, vaikka vanhempien kesken sovittuna olisi, että kulut tasataan. 
 
Viimeisen kymmenen vuoden aikana vuoroasumisesta on julkaistu monia kansainvälisiä tutkimuk-
sia, jotka perustuvat niin määrällisiin kuin laadullisiin aineistoihin. Suomessa vuoroasumista on kui-
tenkin tutkittu lähinnä haastattelemalla vuoroasuvia lapsia ja heidän vanhempiaan. Lisäksi viralli-
sista tilastoista on vaikea saada tarkkaa kuvaa vuoroasumisen yleisyydestä, sillä huolimatta käytän-
nössä puoliksi jaetusta huoltajuudesta, lapsi voi olla kirjoilla vain yhdessä osoitteessa. Tästä syystä 
kasvavasta ilmiöistä on tärkeää saada uudenlaista tietoa, jota voidaan tuottaa tukeutumalla laajoi-
hin lapsille ja nuorille tehtyihin kyselytutkimuksiin. 
 
Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (Krimo) on keväällä 2015 aloitettu hanke, jossa tar-
kastellaan eron jälkeisiä asumisjärjestelyjä lapsilla. Yhtenä aineistona tutkimuksessa on Oikeuspo-
liittisen tutkimuslaitoksen Nuorisorikollisuuskysely 2012. Kyselyssä nuorilta on tiedusteltu kenen 
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kanssa he pääsääntöisesti asuvat. Aineiston perusteella on mahdollista tehdä tulkintoja esimerkiksi 
siitä, miten erilaiset asumismuodot selittävät nuoren osallistumista tiettyihin kiellettyihin tekoihin 
(kuten päihteiden käyttöön), koulumenestystä sekä vapaa-ajan toimintaa. Tutkimuksen osana on 
myös tarkoitus toteuttaa kysely elatus-, huolto- ja tapaamissopimuksia vahvistaville lastenvalvojille 
sekä eroperheiden vanhempien haastatteluja, jotta vuoroasumisen käytäntöjen sopimisesta saa-
daan parempaa tietoa. 

 

24 POLITICAL SOCIOLOGY AND TRANSNATIONAL ETHNOGRAPHY 

Coordinators: Eeva Luhtakallio, Tampereen yliopisto (eeva.luhtakallio@uta.fi), Veikko Eranti, Hel-
singin yliopisto (veikko.eranti@helsinki.fi), Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto (sofia.laine@nuo-
risotutkimus.fi) & Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (leena.suurpaa@nuorisotutkimus.fi) 
 
Politics is said to be everywhere – in everyday actions, from the grassroots to the cabinets, from 
the social media to the election booths, in the ”physical” as well as the ”virtual” world, at the 
global and the local level, crying out load and hidden in weak signals. Political currents move 
across all kinds of borders, deliberately as well as coincidentally. 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 dy-
namics and structures of power. 
 
The political sociology group organizes two sessions: one is dedicated to papers in general political 
sociology, the other has a special theme, ethnographic studies of politics. In the first session, we 
invite presentations that address empirical, methodological or theoretical questions relevant to 
political sociology. 
 
In the second session, we wish to discuss presentations focusing in ethnographies of politics and 
political action through a comparative lense. We are particularly interested in the methodological 
and conceptual challenges of transnational and multi-sited ethnographies in political sociology. 
We invite presentations discussing for instance the comparative puzzles and possible methodolog-
ical innovations of (often multi-disciplinary) international research projects, as well as their poten-
tial and challenges. Understanding the different starting points and researcher ethos, conditions 
for dialogue, and research practices projects realized in different political and geographical con-
texts are also possible angles of debate. 
 
The sessions will be held in English if the presentators or the audience include non-Finnish speak-
ers. 
 
ABSTRACTS: 
 
From cultural to political. Making power visible in the study of immigration in communication 
Erna Bodström, The Doctoral School of Communication Studies VITRO, University of Helsinki 
(erna.bodstrom@helsinki.fi) 
 
This paper reflects Iris Marion Young’s framework of inclusion as an option to more clearly bring in 
politics to the study of immigration in communication. Immigration, one of the current challenges 
of European societies, is inherently related to power and politics. However, when studying commu-
nication, at least in Finland, immigration is often addressed as an issue of culture or identity. This is 
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not to say that power is not present, but it is often implicit and rarely addressed directly. Young 
(1990, 1996, 2000), known as one of the so called feminist political scholars, brings together politics 
and communication in multicultural societies. She argues that political theories often presuppose 
homogeneity and thus fail to address difference. As a remedy she proposes talking about inclusion. 
Although drawing on discussion on social inclusion and exclusion, and in part as a response to the 
criticism posed at the concepts, she defines inclusion as political. However, she understands this 
widely not only as suffrage or representation but also as inclusive communication and as acknowl-
edging social difference. The latter Young approache through the concept of social groups, which 
she sees as fluid and relational. Young uses the concept to refer to ethnic and racial minorities for 
example, but not to immigrants. This is perhaps because of the different ideas about immigration in 
Young’s native USA and in Europe. However, I propose that immigrants can be discussed in terms 
of social groups, as they are formed relationally to imagined natives and as they are fluid in that the 
borders of being an immigrant are vague and changing. Thus, in this theoretical paper I pose the 
following question: how can Young’s framework contribute to bringing out the political in the study 
of immigration in the Nordic context, especially when it comes to communication? Keywords: social 
inclusion, political inclusion, communicative power, migration 
 
Narratives on rental housing policy 
Hanna Kettunen, University of Turku (hanna.kettunen@utu.fi) 
 
Housing policy is not a separate policy field, but it is influenced by general political trends. One major 
change in the Finnish housing policy has been the deregulation of private rented housing in the 
beginning of the 1990s. This happened soon after the financial market deregulation in the 1980s. 
Before, Finnish private rental sector was controlled and regulated by the state for decades. After 
deregulation private rental housing has operated on market economy principles. Changing tenancy 
law can be considered as a corrective action provided by the state to the housing market. State is 
the main institution defining the rules in the market. When the state deregulates housing market, 
it changes the rules by giving more power to market mechanisms. The narratives in my study con-
struct political and social frames that made the change possible. I have collected interviews from 
politicians and civil servants who took part in the preparations of legislative proposals and political 
negotiations on rental market issues in the 1990s. I asked the interviewees to tell about the political 
process that led to the deregulation of rental market. When I started interviewing, I didn´t look for 
narratives as such, but soon I noticed that the material I had collected consisted of stories on what 
had happened in Finnish housing policy in the late 1980s and early 1990s and how deregulating 
rental market became politically possible. I approach these interviews from narrative perspective. 
My starting point is that my interviewees produce narratives that are contemporary description of 
housing policy in the 1990s. The deregulation process took place in certain social context – in certain 
time and place with certain political actors and power relationships, but the interviews are also at-
tached to present-day social context. The interviewees give meaning to housing policy actions and 
rent regulation removal and build narratives on “how it all happened”. The narratives that the in-
terviewees produce aim at explaining and understanding choices and actions of the past rental 
housing policymaking. 
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Local democracy in change. Is there a “participatory turn” in city councilors ́ attitudes? A case 
study in Turku. 
Ritva Salminiitty, University of Turku (ritsal@utu.fi) 
 
 In recent years, local democracy has been challenged by the major changes in municipal operating 
environments such as market-demanding provision of services, new management styles and, espe-
cially in the Finnish context, the consolidation of municipalities. These trends have challenged citi-
zen participation and driven participation into discussion in substantially new aspect. Coincidently 
academic discussion about democracy has emphasized the participatory character of democracy. 
This tendency has strengthened the interest for deliberative democracy theories and has mani-
fested in expressions like “new democracy” and “participatory turn”. Nevertheless, these ap-
proaches have so far led rather to theoretical constructions than concrete proposals for action. In 
addition, prior studies have indicated that despite of the wide discussion and governmental pro-
grams the implementation of new procedures of citizen participation proceeds very slowly in Finnish 
municipalities. This research attempts to shed light on the current discussion focused on the “par-
ticipatory turn” and the state of local democracy from the perspective of decision-makers. It is based 
on two surveys, which were conducted in Turku in 2005 and 2013 and the interviews of city counci-
lors. The results indicate quite clear polarization in councilors ́ attitudes towards citizen participa-
tion. In these results stable, generally positive attitude towards participatory democracy is indicated 
simultaneously with the diminishing amount of supporters for participatory democracy. Presumably 
the general positive attitude towards participatory democracy is explained by the growing intensity 
of support. It is to say, that the support has strengthen among already positive councilors, but the 
support has not spread among other councilors. It has been difficult to find clear explanation for 
this polarization. Only political party seems to be statistically significant factor. In addition, I intro-
duce preliminary findings of ongoing city councilors ́ interviews, which evaluate and hopefully clarify 
more the findings of the surveys. 
 
Transnational ethnography on youth political engagement in Tunisia, Egypt, Morocco, Lebanon 
and Algeria – and beyond 
Sofia Laine, Nuorisotutkimusverkosto (sofia.laine@nuorisotutkimus.fi) 
 
The Finnish Youth Research Network is one of the 15 partners in a broad EU-funded project (FP7, 
2014-2016) titled SAHWA: Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Social Contract 
(www.sahwa.eu) that focuses qualitatively and quantitatively on young people living in Morocco, 
Algeria, Tunisia, Egypt and Lebanon. The presentation in this working group will focus on the con-
struction phase of the transnational ethnographic setting, pointing out potentials as well as chal-
lenges. The project decided to localise the ethnographic fieldwork into three locations in each of 
the five countries, namely urban area, semi-urban (slum) area and rural area. In the project’s 38-
pages long ethnographic fieldwork manual the number of the minimum deliverables for the three 
local researchers from each of the five research countries (i.e. 15 researchers in total) conducting 
the fieldwork during spring and summer 2016 is set to a) 20 focus groups transcriptions (4 per coun-
try); b) 20 life stories (4 per country); c) 10 Google engine maps (2 per country); d) 30 narrative 
interviews (6 per country); and e) 10 focused ethnographies (2 per country). The jointly agreed eth-
nographic tools include focus groups, narrative interviews, go-along method, Google engine map 
and visual methods. 
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After the local partners have collected and analysed the data, a phase of meta-ethnography will be 
carried out. The presentation sheds light also to the potentials and challenges of this forthcoming 
meta-ethnography phase. At the same time it addresses how the project meetings, i.e. localisations 
of the project members to specific space and times, are intertwined part of the multi-sited and 
transnational ethnography. 
  
Yhteiskunnallinen muutos ja naisliikkeen sukupolvet Venäjällä 
Inna Perheentupa, Turun yliopisto (inna.perheentupa@utu.fi) 
 
 Poliittinen ja yhteiskunnallinen toimijuus rakentuu nyky-Venäjällä vahvasti sukupuolittuneena. Kan-
salaistoiminta on assosioitunut feminiiniseksi toiminnaksi ja politiikka maskuliiniseksi. Venäjällä kan-
salaisyhteiskuntakehitystä ja naisliikettä sen osana tutkittiin suhteellisen paljon 2000-luvun alku-
puolelle asti. Feministisistä ryhmistä tai naisliikkeistä nyky-Venäjällä ei sen sijaan ole olemassa tut-
kimusta. Tämä väitöstutkimus luo katsauksen venäläisen naisliikkeen ja feministisen politiikan ja 
ajattelun kehitykseen 1980-luvulta 2010-luvulle. Sen tavoitteena on jäljittää sukupuolta koskevan 
poliittisen kamppailun ja toiminnan edellytyksiä, muotoja ja kokemuksia suhteessa Venäjän yhteis-
kunnalliseen muutokseen ja voimasuhteisiin. Lisäksi sen avulla paikannetaan yhteiskunnallisen or-
ganisoitumisen ja protestin edellytyksiä ja ehtoja Venäjällä. Tutkimusaineisto tuotetaan etnografi-
sesti, havainnoimalla ja haastattelemalla nykyisiä ruohonjuuritason naisaktivisteja sekä haastattele-
malla aktivistiveteraaneja. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisiin filosofisiin ja poliit-
tisiin ajattelutraditioihin eri aikakausien naisliike on Venäjällä pohjannut ja miten nämä ainekset nä-
kyvät sen toiminnassa? Mikä on nykyisen naisliikkeen suhde aiemman naisliikkeen toimintaan Ve-
näjällä? Entä miten feministinen toiminta kanavoituu, kun poliittinen organisoituminen on Venäjällä 
tänä päivänä vaikeata? Aktivistiveteraanien haastatteluissa hyödynnetään muistelutyön metodia. 
Sen avulla pyritään selvittämään, miten aktivistit merkityksellistävät 1900-luvun lopun aktivismiaan 
Venäjän tämän päivän poliittisesta ja sukupuolipoliittisesta kontekstista käsin. Väitöstutkimus am-
mentaa sekä sosiaalisten liikkeiden ja yhteiskunnallisen muutoksen teoreettisista keskusteluista 
että feministisen tutkimuksen teorioista. Erityisesti kiinnostuksen kohteena on tarkastella henkilö-
kohtaisen ja poliittisen välistä suhdetta Venäjän naisliikkeessä ja verrata sitä tämän suhteen histori-
aan ja politisoitumiseen läntisissä naisliikkeissä. Monet keskeiset sosiaalisten liikkeiden ja feministi-
sen politiikan teoreettiset mallit pohjaavat läntisten demokratioiden institutionaaliseen järjestyk-
seen ja kokemusmaailmaan. Tutkimus pyrkiikin tuottamaan uutta empiiristä tietoa feministisestä 
politiikasta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta ja tuomaan teoreettinen panoksen poliittiseen ja fe-
ministiseen sosiologiaan koettelemalla vallitsevien käsitteellisten mallien selitysvoimaa venäläi-
sessä kontekstissa sekä tuottamaan tämän vuoropuhelun kautta uusia teoreettisia innovaatioita. 
 
Political aspects of sharing things in Facebook 
Markku Lonkila, University of Jyväskylä (markku.lonkila@jyu.fi) 
 
This presentation explores the ways to conceptualize ‘sharing’ various objects in Facebook; the 
multiple meanings attached to sharing, and its implications for political sociology. 
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Imperial worldmaking. Innovation and security in the EU in comparison to the US and China 
Risto Heiskala, University of Tampere (risto.heiskala@uta.fi) & Jari Aro, University of Tampere 
(jari.aro@uta.fi) 
 
 Political actors construct in their policy documents the world partly based on what they believe to 
be the facts and partly on how they want to frame the facts. The current paper studies the specific 
nature of the European Union as an empire in the making by comparing its policy documents on 
innovation and security to those of two other current empires, i.e., the United States and China. In 
case of the EU we analyse the Europe 2020 Strategy (2010) and European Security Strategy (2003) 
and compare the world implied by these documents to A Strategy of American Innovation (2011) 
and National Security Strategy (2010) of the US as well as the Twelfth 5 Year Plan of China (2011). 
Tools of cultural sociology such as word frequencies, categorical analysis and analysis of narrative 
structures are used. The analyses show that the EU speaks the language of the economy of about 
everything it touches as is understandable based on its ordoliberal historical origin while the US puts 
more ideological emphasis on the tradition of the US nation promoted by the current presidency 
and China focuses on development brought to the society by the subject of the plan (Communist 
Party of China and China's National People's Congress). The speaker position in the documents of 
the US and China present the identity of the nation and the subject of development as unified and 
firm while the documents of the EU are characterized by an internal negotiation between the mem-
ber states and interest groups. 
 
Advocacy Coalitions of Climate Change in Finland 
Antti Gronow, University of Helsinki (antti.gronow@helsinki.fi) & Tuomas Ylä-Anttila, University of 
Helsinki (tuomas.yla-anttila@helsinki.fi) 
 
 Climate change is undoubtedly one the hot topics of international and national politics at the mo-
ment. It seems that national reactions towards climate change vary in their strength and scope. 
Differences in how energy-intensive industry happens to be, for example, play a role in explaining 
these differences but one would expect that there is also variance in actual climate policies. In this 
presentation, climate policy is treated as a policy subsystem, which consists of all the organizational 
actors interested and/or active in climate change policy in Finland. These actors and the connections 
between them make up the policy network of climate change. We expect that the connections be-
tween these actors and variance in the influence of different “nodes” partly explain the outcomes 
of climate policy. We will analyze a survey on climate change policy networks (N=96) with the help 
of the so called advocacy coalition framework (ACF), developed by Paul Sabatier. 
 
Research within the ACF tradition usually focuses on either similar beliefs or cooperation as a way 
to operationalize coalitions but we will be using both criteria. Actors will be assigned to four differ-
ent blocks, based on structurally equivalent positions in a cooperation network, with the help of the 
CONCOR algorithm. Our operationalization for advocacy coalitions is that they consist of blocks with 
high internal density and actors with similar beliefs. Power differentials between blocks will also be 
investigated by focusing on the indegree centrality of nodes in an influence network. Our hypothesis 
is that the internal density of blocks is not very high and that there are a lot of connections between 
blocks due to the corporatist nature of the Finnish political opportunity structure. Furthermore, the 
power differentials between blocks are expected to be relatively low but, nevertheless, block(s) 
containing the essential ministries and representatives of industry are probably more influential 
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than others – which might be a reflection of the not so very progressive nature of Finnish climate 
policy. 
  
Political Discourse Networks and Climate Change: A Comparative Study of the North-South Divide 
Anna Kukkonen, Helsingin yliopisto (anna.kukkonen@helsinki.fi) 
 
2015 marks a milestone for global climate governance as the 21st COP of UNFCCC will be held in 
Paris in December. Definitions of fairness and burden sharing still receive the most contention as 
social actors struggle in finding common ground. Therefore, a growing number of scholars have be-
gun to examine what kinds of disagreements are actually involved in the North-South conflict. 
Against this background, the current research field of media and climate change is still lacking in 
many important aspects such as an over-emphasis on analyzing debates in the North and a scarcity 
of comprehensive cross-national comparisons. 
 
By using international media data from Canada, USA, Brazil and India this paper sets out to analyze 
the North-South conflict by using theoretical perspectives from policy network research and political 
sociology. The study applies a broad multi-level understanding of the policy process, focusing pre-
dominantly on discourse networks and advocacy coalitions. The Discourse Network Analyzer (DNA) 
allows empirically measuring and visualizing political discourse by creating affiliation and co-occur-
rence networks. Therefore, the media coverage is treated as a discourse network consisting of or-
ganizational actors, who by engaging in the debate in various ways, form links between each other. 
The analysis traces comparable categories across the cases related to science, economy and the 
allocation of responsibility, how these conceptualizations vary across cases, and how organizations 
align around them. The mixed methods and the comparative setting help trace transnational dimen-
sions as well as cultural variations in discursive interactions and network patterns, following the 
recent proliferation of network thinking and cultural sociology. 
 
Carrotmob – collective action for a sustainable society 
Satu Husso Sociology, University of Turku (sathus@utu.fi) 
 
The Carrotmob is a community that aims to solve environmental problems, such as global warming 
and carbon dioxide emissions by coupling consumer power in a particular way. The Carrotmob aims 
to stimulate consumer behavior on the micro level in order to effect to the macro level. It can be 
seen as a social movement that mobilizes non-organized consumers and encourages companies for 
more sustainable business. Although the activists of the Carrotmob-campaigns do not see their ac-
tion in itself as political, my standpoint to study this phenomenon draws from the political sociology, 
particularly from the theory of political consumerism. The citizens have got a central role in the 
responsibility-taking for more sustainable future, which couples together the public and private 
sphere in a way that extends the traditional concept of politics. My research interest is in the utopia 
of sustainable consumerism and sustainable society created by the Finnish Carrotmob-movement. 
The research question is: what kind of narrative of sustainability is outlined in the movement’s blog 
that consists mainly visual and audiovisual data. The focus of my presentation is on a Carrotmob-
movement in Finland that has been active from 2008 to 2013. This presentation is based on a man-
uscript of a journal article, which will be completed shortly. 
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Personal Attachments and Politicization: Organizational styles of promoting bicycling in Helsinki 
and Los Angeles 
Eeva Luhtakallio, University of Tampere (eeva.luhtakallio@uta.fi) & Nina Eliasoph, USC 
 
How do activists make the connection between changing people’s everyday habits and political 
pressure? Understanding how people make the connection between their everyday practices and 
political pressure requires looking at how everyday practices become politicized, and how this hap-
pens in different contexts. The paper shows how the link between habitual practices and contextu-
ally specific political processes of making people’s transportation more sustainable can be traced by 
means of ethnographic work. We followed actions to promote bicycling in Helsinki and Los Angeles, 
and traced the predominant organizational styles of the pro bicycling activists. The most obvious 
difference in the action and speech norms the respective groups put forward was the following: in 
Helsinki, pro bicycle action and talk was detached from personal experiences and emotional expres-
sions, and instead, strongly concentrated to the technical and bureaucratic-political content of bi-
cycling, whereas in LA, the most frequently met style was strongly connected to the activists’ emo-
tions, and sharing personal experiences of bicycling. In order to reflect on this difference beyond a 
reductionist argument of “differences in political cultures”, we followed Laurent Thévenot’s idea of 
the underlying grammars of commonality in acts of making personal attachments public. This ana-
lytical frame enabled looking at the specific attachments created in the course of the activists’ ef-
forts to promote bicycling and enhance bicycle infrastructure, and the links to political processes 
that emerged, as dynamic patterns between specific group styles, dominant understandings of man-
aging joint action, and a wider societal context. The connection from personal attachments to poli-
tics differed in important ways in the two cases: In Helsinki, personal attachments were mainly set 
aside from the political process. In LA, personal attachments were valorized at the expense of clear 
publicizing of political goals. Each way of making personal attachments public came with puzzles, 
forms of “oppression,” in Thevenot’s terms, in raising personal experience to a level of generality 
that would be sufficiently attuned to the technical understanding of urban planning and traffic, and 
political disputes concerning the use of city space. 

 
25 RIKOLLISUUDEN, KONTROLLIN JA VÄKIVALLAN TUTKIMUKSEN TYÖRYHMÄ 

Koordinaattorit: Minna Viuhko, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) ja Helsingin yli-
opisto (minna.viuhko@om.fi) & Petri Danielsson, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 
(Krimo), Helsingin yliopisto (petri.danielsson@helsinki.fi) 
 
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 lähestyvät kriittisesti rikolli-
suutta, kontrollia ja valtaa koskevia kysymyksiä. Esitykset voivat pohjautua tutkimussuunnitelmiin, 
käynnissä oleviin hankkeisiin tai valmistuneisiin tutkimuksiin. Niin ikään tervetulleita ovat puheen-
vuorot ja keskustelunavaukset, jotka pureutuvat kriminologian ja kontrollin tutkimuksen ajankoh-
taisiin kysymyksiin. 
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ABSTRAKTIT: 
 
Uhrista itsensä puolustajaksi? Naisvangit, väkivallan tekijyyden ja uhriuden yhteenkietoutumat ja 
toimijuus 
Vera Virolainen (vera.virolainen@outlook.com) 
 
Vankilaan joutuneet naiset ovat yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen huono-osainen ja vähälukuinen 
ihmisryhmä, joka muodostaa oman marginaalinsa suomalaisten vankien marginaalissa. Naisvangit 
ovat paitsi päihde- ja mielenterveysongelmiensa, työ- ja koulutushistoriansa, ylisukupolvisen talou-
dellisen ahdinkonsa ja muutoin valtaväestöä alemman sosioekonomisen asemansa myös nimen-
omaan väkivallan täyteisen elämänhistoriansa vuoksi erityisen syrjäytynyt naisien joukko. Naisvan-
kien väkivallan uhriutuminen on alkanut lapsuudesta tai nuoruudesta ja johtanut ihmissuhteisiin, 
joissa nainen on itse käyttänyt väkivaltaa. Väkivallan leimallisuutta nimenomaan naisvangeille kuvaa 
esimerkiksi se, että joka neljäs heistä on kokenut lapsena fyysistä pahoinpitelyä ja joka kolmas on 
joutunut lapsena seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Miesvankien vastaava osuus on alle kymme-
nen prosenttia ja koko suomalaisesta naisväestöstä alle viisi prosenttia. Naisvankien yleisin rikos-
tyyppi on henkirikos, joka on kohdistunut heidän miespuolisoonsa. 
 
Alustuksessani esittelen sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani perustuen naisvankien käsityksiä väki-
vallan uhriutensa ja tekijyytensä yhteenkietoutumista ja siitä, kuinka naiset yhteenkietoutumilla se-
littivät omaa väkivallan käyttämistään. Aineistonani olivat seitsemän naisvangin kanssa tekemäni 
teemahaastattelut, joista hahmotin (jäsen)kategoria-analyysini perusteella kolme erilaista uhriuden 
ja väkivallan tekijyyden yhteenkietoutumien tapaa sekä niihin liittyviä naisvankien selonteoissaan 
itselleen rakentamia toimijuuksia. Naisten selonteot väkivallan tekemisestään ja uhriutumisestaan 
perustuivat reaktiiviseksi, oireelliseksi ja seuraukselliseksi yhteenkietoutumatyypiksi nimeämilleni 
kategorisoinneille.  
 
Naisten tekemän väkivallan merkitykset ja sukupuoli 
Satu Venäläinen, Helsingin yliopisto (satu.venalainen@helsinki.fi) 
 
Naiset ovat väkivaltarikosten tekijöinä vähemmistö, johon on kuitenkin alettu viime vuosikymme-
ninä kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Naisten tekemä väkivalta haastaa totuttuja tapoja 
nähdä sukupuolen ja väkivallan yhteen kietoutuminen, minkä vuoksi sen tarkastelu sukupuolinäkö-
kulmasta edellyttää sosiaalisten asemoitumisten moninaisuutta, liukuvuutta ja ristiriitaisuutta va-
lottavaa lähestymistapaa. Esityksessäni lähestyn aihetta ensisijaisesti poststrukturalistiseen teo-
reettis-metodologiseen viitekehykseen nojautuen. Tarkastelen niin sukupuolta kuin väkivaltaan lii-
tettyjä merkityksiä sekä kulttuurisesti jaettuihin käsityksiin että kontekstisidonnaiseen sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen kiinnittyvinä. Muun muassa asemointiteoriaa soveltaen katson kontekstisidon-
naisen asemoitumisen olevan näin ollen sidoksissa subjekteja ja heidän toimintaansa tietynlaisina 
tuottaviin diskursseihin. 
 
Kiinnostukseni kohteena esityksessäni ovat väkivaltaa tehneiden naisten tavat merkityksellistää pu-
heessaan itse tekemäänsä väkivaltaa. Esitykseni pohjautuu väkivaltarikosten vuoksi vankilatuomiota 
suorittavien naisten kirjoitettujen kertomusten (N=14) ja haastatteluiden (N=11) analyysiin. Keski-
tyn esityksessäni erityisesti siihen, millä tavoin väkivallan merkityksellistäminen osallistujien pu-
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heessa linkittyy naisiin väkivallan tekijöinä usein liitetyn poikkeavuuden diskursiiviseen neuvotte-
luun. Näin ollen pyrin aineistoni analyysissa tarttumaan myös tapoihin, joilla normaaliutta ja oikeu-
tettavuutta tuotetaan suhteessa väkivaltaan. 
 
Tekemästään väkivallasta kertovat naiset asettavat aineistossa itsensä suhteessa väkivaltaan monin 
eri tavoin; väkivalta merkityksellistyy esimerkiksi paikoin niin voimattomuuden ja uhriuden kuin 
muiden toiminnan hallitsemisen ja omaksutun moraalikoodiston puolustamisen kautta. Osallistu-
jien puheessa tulkintani mukaan näin ollen liudentuu useiden sukupuolistuneiden jaotteluiden, ku-
ten väkivallan instrumentaalisuuden tai ekspressiivisyyden, mies- tai naistapaisuuden sekä huolen-
pidon ja vahingoittamisen, dikotomisuus. Niin ikään uhriuden ja tekijyyden, ja niiden kautta raken-
tuvien identiteettien, välinen raja hämärtyy usein aineistossa. Tähän merkitysten moninaisuuteen 
ja moniulotteisuuteen pureutuen pohdin esityksessäni erilaisia tapoja, joilla sukupuolen voi nähdä 
jäsentävän osallistujien puhetta väkivallasta. 
 
Kaikki kolmesta yhteenkietoutumatyylistä alkoivat uhriudesta ja päätyivät väkivallan käyttämiseen, 
mutta erittelen esityksessäni yhteennivoutumakategorisointien variaatiota tuoden esiin naisvan-
kien väkivaltajäsenkategorisointien moninaisuutta. Toimijuuksien tulokulmalla osoitan, miten nais-
vankien väkivaltaista taustaa voi uhriuden vakavuuden tunnustamisesta huolimatta tarkastella yk-
siulotteista uhriutumista monimuotoisempana tekojen ja valintojen kokonaisuutena. Tutkimustu-
lokseni korostavat siis naisvankien marginaalisen ryhmän väkivaltakokemusten kokonaisvaltai-
suutta mutta myös vaihtelevuutta, mitä voi hyödyntää tehokkaampien keinojen kehittämisessä näi-
den naisten auttamiseksi. 
 
Raiskauksen ja kontrollin sitkeät juuret: auttaako asennehistoria ymmärtämään nykypäivää? 
Satu Lidman, Turun yliopisto (satu.lidman@utu.fi) 
 
Raiskauksen uhri käsittää usein järjellään, että vastuu teosta on väkivallan tekijällä. Myös Suomen 
voimassa oleva lainsäädäntö on pääosin rakennettu tukemaan nykypäivän oikeuskäsitystä vastaa-
vaa, ihmis- ja perusoikeuksien mukaista tavoitetta seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaa-
mattomuudesta. Silti seksuaalisen väkivallan uhri tyypillisesti edelleen kokee häpeää ja syyllisyyttä, 
mikä vaikuttaa merkittävästi tekojen piilorikosluonteeseen ja väkivaltarakenteiden jatkuvuuteen. 
Raiskatuksi tulemisen taakka vaikeuttaa sosiaalista vuorovaikutusta ja tuottaa leimautumisen tun-
netta. Tällä itsensä syyllistämisen ja eristämisen/eristäytymisen mekanismilla on kuitenkin varsin 
pitkä historia. Se on merkittävä osa eurooppalaista väkivaltakulttuuria, jossa erottuu myös globaa-
leja elementtejä. 
 
Tarkastelen esitelmässäni seksuaalisen väkivallan ja häpeän suhteita pitkän historiallisen jatkumon 
näkökulmasta. Erityisesti minua kiinnostaa ”asennehistoria” – siis se, miten väkivallan määrittämi-
seen, kokemiseen ja tulkitsemiseen nivoutuvat asenteet näkyvät kulttuurissa. Keskeinen ulottuvuus 
on näiden asenteiden siirtyminen lakeihin ja tuomioistuimien käytäntöihin, mutta yhtä lailla on kyse 
yhteiskunnassa laajemmin vallitsevista raiskaus- ja väkivaltakäsityksistä. Analysoin näitä element-
tejä kontrollin näkökulmasta. Pohjaan esitykseni pääosin uuden ajan alun (1500–1700-luvut) Euroo-
pan oikeudellisiin ja populääreihin lähteisiin. Perustuen voimassaolevaan lainsäädäntöön, julkiseen 
keskusteluun sekä aiemmin kerättyyn haastatteluaineistoon teen myös joitakin havaintoja siitä, mi-
ten historia heijastuu omaan aikaamme. Pyrin vastaamaan ainakin seuraaviin kysymyksiin: 
 
• Mitä tarkoittaa ’puhtaan uhrin dilemma’? 
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• Miten raiskausrikos määriteltiin ennen modernia? 
• Millaisiin kulttuurisiin kertomuksiin uhrin syyllistyminen/syyllistäminen palautuu? 
• Miten asennehistorian pitkä, globaali jatkumo näkyy nykyhetkessä? 
 
Organizational tool, inadequate skills or just plain sadism? — Boys using physical violence 
Joonas Kekkonen, Väestöliitto (joonas.kekkonen@vaestoliitto.fi) 
 
Young men are living in a different world, one where violence happens in alarming quantities or it 
is a possibility that the boys have to contemplate regularly. Physical violence is something the boys 
must prepare for, something they must think about, something to fear or yearn for. My study is 
trying about the stories boys and young men of age 8-20 tell physical violence. 
 
In 2007-2012 young men aged 7-20 called Help Phone for Boys (Poikien Puhelin) service by Family 
Federation of Finland (Väestöliitto ry) for 90 000 times. The workers make notes about everything 
the boys say during the calls, as accurately as possible. Over 2000 calls have been about physical 
violence. The calls have been from everywhere in Finland.  
 
My doctoral thesis is about the stories boys tell about different kinds of violence – physical, sexual 
and mental abuse, and self-harm. The perspective of my study is on what role different kinds of 
violence play in the lives of the boys in these stories and what ways and reasons of reducing (or 
increasing) the violence the boys are describing. 
 
Some of the boys in my study describe themselves as perpetrators of violence, some as its victims. 
Some are trying to reduce the violence, some try to avoid its consequences, while using neutraliza-
tion techniques to avoid blame. Are these stories about boys organizing themselves, lacking skills or 
just sadistically attacking each other again and again? 
 
Rikoslaki ja kontrolli-ilmapiiri. Sosiaalisten ongelmien ja yhteiskunnallisen muutoksen määrittely 
rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä käydyssä keskustelussa 
Aura Kostiainen, Helsingin yliopisto (aura.kostiainen@helsinki.fi) 
 
Esitys pohjautuu väitöskirjatyön tutkimussuunnitelmaan. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, 
mitä rikoslakiuudistuksen toimijoiden argumentaatiosta voidaan päätellä yhteiskunnallisesta kont-
rolli-ilmapiiristä ja sen muutoksista viime vuosikymmeninä. Tarkastelun keskiössä on sosiaalisten 
ongelmien ja yhteiskunnallisen muutoksen määrittely ja tuottaminen rikoslain kokonaisuudistuk-
sesta käydyn keskustelun yhteydessä. 
 
1970-luvulla aloitettu ja vieläkin osin kesken oleva rikoslain kokonaisuudistus on ollut yksi merkittä-
vimmistä viime vuosikymmenten suomalaisista lakihankkeista. Uudistuksessa on paitsi uudistettu 
rikosten tunnusmerkistöä, seuraamuksia ja rikosvastuun edellytyksiä, myös sisällytetty uusia rikos-
tyyppejä rikoslain piiriin (esim. ympäristö-, tieto- ja viestintä- ja talousrikokset). Uudistukseen ja siitä 
käytävään keskusteluun on osallistunut laaja joukko erilaisia toimijoita: oikeusoppineita, sosiolo-
geja, virkamiehiä, poliitikkoja, järjestöjä ja kansalaisia. 
 
Uudistuksen aikana vankilukujen kehityksessä on tapahtunut selkeitä muutoksia. Uudistuksen alku 
sijoittui muutaman vuosikymmenen kestävän laskevien vankilukujen trendin alkuun, kun taas uu-
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distuksen loppu-vuosina vankiluvut alkoivat jälleen nousta. Samaan aikaan pohjoismaiseen hyvin-
vointivaltiomalliin on kohdistunut merkittäviä muutospaineita ja esimerkiksi tuloerot ovat kasva-
neet. Kysymys kuuluukin, millaisia muutoksia näiden yhteiskunnallisten muutosten ajallisessa yh-
teydessä voidaan hahmottaa tavoissa, joilla rikoslain kokonaisuudistuksesta keskustellaan. 
Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin, millaisen kuvan rikoslain kokonaisuudistuksesta käyty kes-
kustelu antoi yhteiskunnallisesta kontrolli-ilmapiiristä sekä muuttuiko tämä kuva rikoslakiuudistuk-
sen aikana ja jos, niin miksi. Tutkimusasetelmaa selvennetään seuraavilla alakysymyksillä: Millaisia 
sosiaalisia ongelmia rikoslain kokonaisuudistuksesta käydyssä keskustelussa määriteltiin ja tuotet-
tiin? Miten rikollisuuteen tuli reagoida? Miten puhuttiin yhteiskunnallisesta muutoksesta: mihin 
suuntaan yhteiskunnan katsottiin olevan menossa? Menetelmänä tutkimuksessa käytetään argu-
mentaatiopainotteista retorista analyysia. 
 
Työturvallisuusrikokset, yhteisövastuu ja kriminologinen määrittely 
Anne Alvesalo-Kuusi, Työterveyslaitos (anne.alvesalo@ttl.fi) & Liisa Lähteenmäki 
Työterveyslaitos (liisa.lahteenmaki@ttl.fi) 
 
Työrikokset määriteltiin Suomen rikoslaissa ensimmäistä kertaa vuonna 1995, kun vuonna 1972 al-
kanut rikoslain uudistus vihdoin hyväksyttiin eduskunnassa. Rikoslain uudistamisprosessissa työri-
kokset sekä erityisesti niihin ja ympäristörikoksiin soveltuvaksi katsottu oikeushenkilön rangaistus-
vastuu nostattivat huomattavaa oikeustieteen perusperiaatteita, oikeudenmukaisuutta ja yleistä oi-
keuskäsitystä koskenutta keskustelua. Työrikosten osalta kiisteltiin mm. siitä, onko niitä ylipäätään 
tarpeen liittää osaksi rikoslakia. 
 
Työrikoksista yleisin on työturvallisuusrikos, joka useimmiten tulee tietoon työtapaturman myötä. 
Suomessa sattui vuonna 2012 Tapaturmavakuutuslaitosten Liiton tilastojen mukaan 134 481 työta-
paturmaa. Näistä vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneita oli 10 875, siis lähes 30 
tapaturmaa jokaisena vuoden päivänä. Kuolemaan johtaneita tapaturmia sattui 48, joista 32 työpai-
koilla. Työsuojeluviranomaiset tutkivat samana vuonna 740 työtapaturmaa (alle 7 % vakavista tapa-
turmista) ja tekivät 425 tutkintapyyntöä poliisille. (Työsuojeluhallinto). Poliisin tietoon työturvalli-
suusrikoksia tuli 249 (Danielsson 2013). Oikeudessa tuomittiin 142 tapausta, 44 tapauksessa syyte 
hylättiin. Yritys tai yhteisö (yhteisösakko) tuomittiin 38 kertaa. (Tilastokeskus 2014.) 
 
Työturvallisuusrikokseen liittyy usein vamman tai kuoleman aiheutuminen. Kuolemantapauksia ja 
vammautumisia voi kuvailla äkillisiksi, jopa väkivaltaisiksi. Toisaalta niiden taustalla on usein pit-
käänkin jatkunut, jopa täysin tietoinen turvallisuuden laiminlyönti. Kuitenkin työturvallisuusrikosten 
määrittäminen rikokseksi, väkivallasta puhumattakaan, on ollut niin Suomessa kuin kansainvälises-
tikin ongelmallista ja riidanalaista. 
 
Sutherlandin (1940; 1945) klassisen teorian mukaan yritysjohto ja yritykset eivät sovellu rikollisen 
muotokuvaan. Yrityksillä on myös resursseja muokata rikoslakia ja rangaistussäännöksiä oman 
etunsa mukaisiksi (Hill 1987). Rikoslakia on muutenkin arvioitu alemman yhteiskuntaluokan säätel-
yksi ja väkivaltarikollisuuden käsite on kriminologiassa varattu selkeälle toiminnalle, jossa tekijä on 
tunnistettava, usein yksittäinen, ”moraaliton henkilö”, väkivaltainen teko suunniteltu, tahallinen ja 
vammaa tai kuolemaa välittömästi edeltävä. Työpaikoilla tapahtuvat vamman- tai kuolemantuotta-
mukset eivät istu näin rajattuun käsitykseen väkivallasta. Tombs (2006) onkin selvittänyt Britannian 
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osalta, että kriminologian alan huippututkimus ja eturivin julkaisut eivät edelleenkään ota työtur-
vallisuusrikoksia mukaan väkivaltarikosten määritelmiin, eikä niitä näin ollen tunnisteta vakavaksi 
yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. 
 
Esittelemme Sosiologipäivillä käynnissä olevaa tutkimustamme ”Yhteisövastuu, turvallisuus ja työ-
turvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä” (Yhteisösakko), jossa tarkas-
tellaan työrikosten ja oikeushenkilön rangaistusvastuun säätelyn kehittymistä, sekä viimeisen viiden 
vuoden aikana työturvallisuusrikoksista tuomittuja yhteisösakkotuomioita. Empirian ohella poh-
dimme esityksessämme rikoksen ja väkivallan määritelmiä, työturvallisuusrikosten säätelyä sekä 
sitä, mitä suomalaiset, työrikoksiin liittyvät lainsäädäntökeskustelut kertovat rikosten määrittely-
prosesseista. 
 
Valvonta ON/OFF. Kotien valvontajärjestelmät asukkaan näkökulmasta 
Liisa A. Mäkinen, Helsingin yliopisto (liisa.a.makinen@helsinki.fi) 
 
Koteihin ja kesämökeille asennetut valvontalaitteet ovat yleistyneet viimeisen vuosikymmenen ai-
kana. Valvontalaitteita markkinoidaan esimerkiksi väittäen, että ne suojaavat asuntoa tai asukkaita 
mahdollisilta tunkeilijoilta. Järjestelmien konkreettisia käyttötapoja tai asukkaiden asenteita niitä 
kohtaan ei toistaiseksi ole juurikaan tutkittu. Esityksessäni analysoin kotien valvontajärjestelmillä 
tuotettua valvontaa sekä sen seurauksia ja merkitystä asukkaalle. 
 
Työni pohjautuu haastatteluaineistoon, joka on kerätty ihmisiltä joilla on kotonaan tai kesämökil-
lään valvontajärjestelmä. Laadullisen analyysin tuloksena esitän, että järjestelmien avulla tuotetun 
valvonnan voi jakaa viiteen kategoriaan. Kotien valvontaa motivoi erityisesti kontrolli ja huolenpito. 
Näiden lisäksi järjestelmiä käytetään viihtymiseen ja kommunikoimiseen. Viides analysoimani val-
vontatyyppi liittyy kotona tapahtuvan valvonnan herättämiin tuntemuksiin. Valvonta ei ole asuk-
kaille yhdentekevää tai merkityksetöntä, vaan heillä on erilaisia keinoja rajoittaa omaa ja perheensä 
altistusta monitoroinnille. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa valvonnan kytkemistä pois päältä. 
Toimiessaan itse valvojina asukkaat haluavat tehdä selkeän eron tirkistelyyn tai muuhun asiatto-
maan tarkkailuun. 
 
Keräämäni aineisto osoittaa, että vaikka kotivalvontalaitteita asennetaan ennen kaikkea turvalli-
suuslähtökohdista ja rikosten estämiseksi, niiden todelliset käytöt ovat paljon moninaisemmat. Sen 
vuoksi niitä ei myöskään voi tulkita pelkästään turvallisuuden tai kontrollin kautta. 
 
Nuorten käsityksiä poliisista ja yksityisestä turvallisuusalasta 
Elsa Saarikkomäki, Alkoholitutkimussäätiö, Helsingin yliopisto, Krimo (elsa.saarikkomaki@hel-
sinki.fi) 
 
Nuoriin kohdistuvassa kontrollissa on havaittu muutoksia. Virallinen kontrolli on lisääntynyt, esimer-
kiksi poliisikontrolli on tehostunut, vaikka nuorten rikoskäyttäytyminen ei ole lisääntynyt. Nuoret 
nähdään helposti riskinä ja heidän tilan käyttönsä, esimerkiksi kauppakeskuksissa, on melko rajoi-
tettua uusien yksityisten kontrollitoimijoiden myötä. Jones ja Newburn (2002) viittaavat yksityisen 
turvallisuusalan kasvuun sosiaalisen kontrollin virallistumisena. Yksityisen turvallisuusalan nopeasta 
kasvusta huolimatta nuorten, vartijoiden ja järjestyksenvalvojien suhteista ja luottamuksesta ei ole 
juurikaan tutkimustietoa. 
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Yleinen luottamus poliisiin on Suomessa korkea. Kuitenkin tutkimukset usein kuvaavat nuorten ja 
poliisin suhteita jännitteisinä.  
 
Luottamus nuorten ja aikuisyhteiskunnan välillä on tärkeää; epäreiluksi koettu kohtelu voi lisätä 
konflikteja ja vaikuttaa nuoren haluun noudattaa lakia. Se voi myös viestiä yksilölle siitä, että hän ei 
ole kunnioitettu jäsen yhteiskunnassa. Luottamus kontrollitoimijoihin rakentuu limittäisillä tasoilla: 
sosialisaatio mm. median kautta, yksilön ja kavereiden kokemukset sekä yleinen luottamus yhteis-
kuntaan (valtioon).  (mm. Tyler 2000, Jackson et al. 2012.)  
 
Esitys pohjautuu väitöskirjani osatutkimuksen alustaviin tuloksiin. Aineistona on 14–17-vuotiaiden 
nuorten kanssa toteutetut fokusryhmähaastattelut. Esityksessä tarkastellaan, miten luottamus 
nuorten ja kontrollitoimijoiden (poliisi ja vartijat) välillä muodostuu, kun tarkastellaan esimerkiksi 
puuttumista nuorten alkoholinkäyttöön. Miten nuoret näkevät onnistuneet tilanteet? Ovatko luot-
tamusta rakentavat puuttumistilanteet mahdollisia? Miten nuoret näkevät poliisin ja vartijoiden 
työn erot? Esitys nostaa esiin eroja nuorten käsityksissä luottamuksesta poliisiin ja vartijoihin. Esi-
tyksessä pohditaan yksityisen turvallisuusalan kasvun merkitystä suhteessa poliisia kohtaan tunnet-
tuun luottamukseen ja poliisin rooliin. 
 
Naisten alakulttuurinen pääoma kontrollin vuorovaikutuksessa graffiti- ja katutaidealakulttuu-
reissa 
Malin Fransberg, Tampereen yliopisto (fransberg.malin.s@student.uta.fi) 
 
Luvattomien graffitien ja katutaiteen alakulttuureissa naisten osallisuus on marginaalista. Sekä Hel-
sinkiläisissä että kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu jo pitkään että graffitialakulttuuri on en-
sisijaisesti nuorten miesten alakulttuuri. Naisten ja tyttöjen osallisuutta tutkimalla voidaan kuitenkin 
hahmottaa alakulttuureissa kontrollin rakennetta ja tämän merkityksellisyyttä alakulttuurin jäsen-
ten kesken. Kulttuurisen kriminologian tutkimusperinteessä ollaan kiinnostuneita siitä kuinka rikok-
sen teko ja kontrolli ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa, mutta kuitenkin sukupuolisuutta koskevaa 
kontrollia on nuoressa tutkimusperinteessä tutkittu vielä vähän. Rikoksen karnevalisoitumisessa 
luodaan hetkiä jolloin toimijat pääsevät haastamaan ja kääntämään nurin valtarakenteita ja kont-
rollia. Rikokset karnevalisoidaan, koska yliorganisoitu yhteiskunta haastaa toimijat etsimään radi-
kaaleja hauskanpidon muotoja. Voiko rikoksen karnevalisoitumisessa myös olla kyse sukupuolira-
kenteiden haastamisesta? 
 
Esitys pohjautuu artikkelin kirjoitukseen, jonka aineistossa on etnografisella haastattelumenetel-
mällä haastateltu kahdeksaa graffiti- ja katutaiteilijaa Helsingin alueella vuonna 2014. Tämän aineis-
ton pohjalta esityksessä pohditaan kuinka naiset luvattomien graffitien ja katutaiteen maalaami-
sessa hahmottavat kontrollin, sekä alakulttuurin ulkopuolelta että alakulttuurin sisältä. Miten esi-
merkiksi kohtaamiset poliisin ja vartijoiden kanssa on rakentanut sukupuolieroja graffitimaalareiden 
keskuudessa? Toiseksi, esityksessä pohditaan kuinka naisten alakulttuurinen pääoma rakentuu 
kontrollin vuorovaikutuksessa. Miten naiset rakentavat tietoa itsestään ja alakulttuuristaan ja mil-
laisia merkityksiä kontrollin haastaminen tuottaa naisille? Graffitit on otettu viime aikoina Helsin-
gissä myös mukaan osaksi nuoriso- ja kulttuurityöhön, jossa nuoria kannustetaan maalaamaan lu-
vallisia graffiteja ja katutaidetta kaupungin hallinnoimille katutaideaidoille. Tämä on muuttanut 
graffitien ja katutaiteen harrastuksen luonnetta, samalla kun sen karnevalistinen teko on tullut hal-
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linnan alaiseksi, institutionalisoitunut ja rationalisoitunut nyky-yhteiskuntaan. Miten naisten osalli-
suus luvattomien graffitien ja katutaiteen toiminnassa rakentuu, kun alakulttuurinen luovuus on in-
tegroitu osaksi kulutuskulttuuria? 
 
Kontrollimyönteisyyden eetos ja katujen kontrollikulttuuri Suomessa 
Timo Korander, Poliisiammattikorkeakoulu (timo.korander@poliisi.fi) 
 
Tuoreessa väitöskirjassani (Rikottujen ikkunoiden nollatoleranssi. Tutkimus New Yorkin rikoksentor-
junnan uuskonservatiivi-mallista Suomessa) päädyin tulokseen, että Suomessa tiukka katujen kont-
rollikulttuuri on yksi kontrollimyönteisen eetoksen kiteytymä, jota ylläpitää Suomen luotetuin insti-
tuutio, poliisi. Puuttumattomuusriskiajattelulla järjestyspoliisi puuttuu tiukasti ja ennalta estävästi 
häiriöihin, etteivät ongelmat eskaloidu. USA:ssa uuskonservatiivien ajatushautomo keksi nimittää 
tätä rikkoutuneiden ikkunoiden teoriaksi. Totean kirjassa: "Kontrollimyönteisyys Suomessa ei näy 
yleisessä kriminaalipolitiikassa, rikosoikeus- ja rangaistuspolitiikassa – poikkeuksena tosin huume-
politiikka –, vaan se näyttää kiteytyvän yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kysymyksiin." Muista 
aihepiirin tutkimuksista tiedetään, että kuten New Yorkissa nykyään, niin Suomessa seuraavan listan 
väkeen on suhtauduttu tiukalla ja ennakoivallakin kontrollilla: mellakoitsijoihin, häiriköihin, rappio-
alkoholisteihin, spontaanien kaupunkitapahtumien järjestäjiin, graffitien piirtäjiin, katuprostituoi-
tuihin, huumesätkän vetäjiin ja huumekauppiaisiin niin julkisissa kuin puolijulkisissa tiloissa. 
 
Käyn läpi näitä koskevia empiirisiä tutkimuksia, ja pohdin jatkotutkimusta aiheesta. Turvallisuuden 
paradoksien (Koskela 2009), turvallistumisen (Virta 2011; 2013) ja uusirtolaisuuden (Hirvonen 2011; 
2013) ohella olisi mielenkiintoista pohtia, mihin kaikkeen kontrollimyönteinen eetos perustuu. Kir-
jallisuudesta löytyy seuraavia pohdintoja (lähdetiedot löytyvät em. väitöskirjastani). Suomessa on 
kristillis-patriarkaalis-byrokraattinen yhtenäiskulttuuri (Jääsaari ym. 2010, 215) ja hegeliaanisen pe-
rinteen vahva alamaisidentiteetti (Levä 2008, 146). Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta, kan-
salaiset nähtiin "lähinnä valtion alamaisina ja perusoikeuksien katsottiin velvoittavan valtiota lä-
hinnä passiivisuuteen." (Määttä 2013, 40.). Suomen älymystön eläminen vuosikymmenet Venäjän 
varjossa on luonut konsensushakuisen konfliktien välttämisen perinteen (Alapuro 1997, 28–37). 
Siksi Suomen katu ei puhu. Itämainen viinakulttuuri ja kolonisaatiohistoria ovat yhteydessä korke-
aan väkivallan toleranssiin (Levä 2008, 146) ja samalla kontrollin toleranssiin. Kansakunnan erityis-
piirteitä ovat erojen vähyys, yhtenäisyys ja päätöksentekojärjestelmän korporatiivinen konsensus 
(Pietikäinen 2010a, 12–13). Kansanvalta valtiouskontonamme kumpuaa todellisesta vaikutusvallan 
kokemuksesta, onnistuneesta konsensuspolitiikasta vuodesta 1919 lähtien, uskosta universalisti-
seen hyvinvointivaltioon, laajaan julkiseen sektoriin ja tasa-arvoon (Haapala 2010, 24). Esivallan tah-
toon taipuminen on luterilaisuutta, jonka eetos on hyvinvointivaltiomme taustalla, kuten työteliäi-
syys ja kunnollisuus (Heiskala & Kantola 2010, 147). Suomessa kunnioitus esivaltaa kohtaan on sy-
välle juurtunutta: "Herran pelko on viisauden alku" (Pietikäinen 2010b, 259). Miten on? 
 
Keneen rikostaustaisten tekemä väkivalta kohdistuu? 
Mikko Aaltonen, Helsingin yliopisto, Krimo (mikko.aaltonen@helsinki.fi) 
 
Väkivallan uhriksi joutumisen riskitekijöitä koskeva tutkimus on osoittanut, että (väkivalta)rikoksiin 
syyllistyvät henkilöt joutuvat itsekin usein väkivallan uhriksi. Vaikka uhrikokemusten ja rikosten te-
kemisen kasautumisesta samoille, usein sosiaalisesti syrjäytyneille ryhmille ei sinänsä ole epäsel-
vyyttä, aineistorajoitteista johtuen vain harva aikaisempi tutkimus on kyennyt erittelemään sitä, 
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missä määrin näiden ryhmien sisäinen väkivalta selittää tätä keskittymistä. Tässä tutkimuksessa ana-
lysoidaan sosiaalisen syrjäytymisen ja rikostaustan yhteyttä väkivallan uhriksi joutumiseen siten, 
että väkivaltatapaukset eritellään rikoksesta epäillyn aikaisemman rikostaustan mukaan. Aineistona 
käytetään rekisteripohjaista 150 010 henkilön satunnaisotosta Suomen väestöstä, jossa väkivaltaa 
mittaavat vastemuuttujat perustuvat tietoihin poliisin tietoon tulleista pahoinpitely- ja ryöstörikok-
sista vuosina 2005–2011. 
 
Tulokset osoittavat, että sosiaalisen syrjäytymisen ja oman rikoskäyttäytymisen yhteys väkivallan 
uhriksi joutumiseen voimistuu rikoksesta epäillyn rikostaustan mukaan. Kääntäen tämä tarkoittaa 
sitä, että keskivertokansalaisen todennäköisyys joutua raskaalla rikostaustalla varustetun henkilön 
tekemän väkivallan uhriksi on hyvin pieni. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sosiaalisen syrjäy-
tymisen, väkivallan ja sen uhriksi joutumisen voimakas korrelaatio liittyy pitkälti saman ryhmän kes-
kinäiseen väkivaltaan. 
 
Rikosurat Alankomaissa ja Suomessa 1980-luvun syntymäkohorteissa 
Henrik Elonheimo, Turun yliopisto (henrik.elonheimo@utu.fi) 
 
Tässä tutkimuksessa vertaillaan rikollisuuden esiintyvyyttä ja rikosuria miehillä ja naisilla ikävuosina 
15–27 Alankomaissa ja Suomessa. Molemmista maista on käytössä koko maata edustava syntymä-
kohorttiaineisto ja rikollisuutta mitataan rikosepäilyjen avulla, jotka käyvät ilmi poliisirekistereistä. 
Suomen aineisto edustaa kaikkia suomenkielisiä, jotka syntyivät Suomessa 1981 (n=5 300), ja Alan-
komaiden data sisältää kaikki Alankomaissa vuonna 1984 syntyneet (n=171 000). Molemmissa ai-
neistoissa on edustava sukupuolijakauma. 
 
Tutkimuksen viitekehys on kehityksellinen elämänkaarikriminologia, ja tutkimuskysymykset kuulu-
vat empiirisen kvantitatiivisen kriminologian ydinteemoihin: Kuinka yleistä rikollisuus on eri ikävai-
heissa? Kuinka rikosaktiivisuus (ns. lambda) vaihtelee rikoksentekijöiden keskuudessa iän myötä? 
Miten eri rikoslajien esiintyvyys vaihtelee iän mukaan? Missä määrin rikollisuus kasautuu? Miten 
rikolliset voidaan jakaa erilaisiin kehityksellisiin ryhmiin, kuten vain nuoruudessa rikoksia tekevät, 
vasta aikuisena rikostelun aloittavat sekä läpi elämänsä rikoksia tekevät, ja miten näiden eri ryhmien 
rikollisuus eroaa toisistaan? 
 
Yleisimpiä rikoslajeja molemmissa maissa olivat anastusrikokset, liikennerikokset, väkivalta, vahin-
gonteot, huumerikokset ja rikokset yleistä järjestystä vastaan. Monia yksittäisiä nimikkeitä joudut-
tiin karsimaan vertailusta, koska niille ei ollut vastinetta Alankomaissa (kuten huumeiden käyttöri-
kos). 
 
Alankomaalaisessa kohortissa rikoksia oli tehnyt 18 % ja Suomessa 23 %. Ero prevalenssissa kerto-
nee paitsi rikollisuuden, myös kontrollikulttuurin ja kirjaamiskäytäntöjen eroista. Muuten vertailu 
antaa varsin samanlaisen kuvan rikollisuuden kehityksestä elämänkaaren aikana. Molempien mai-
den aineisto vahvistaa iän ja rikosaktiivisuuden yhteyden prevalenssin osalta, kun taas lambda ei 
samalla tavoin saavuta huippuaan nuoruudessa. Prevalenssin huippu on Suomessa aikaisemmin (18-
v.) kuin Alankomaissa (20–22-v.). Molemmissa maissa uusia rikoksentekijöitä ilmaantuu koko tar-
kastelujakson ajan, eikä aikuisena alkava rikosura ole niin harvinainen kuin kirjallisuudessa on esi-
tetty. Molemmissa maissa, mutta varsinkin Suomessa, rikollisuus kasautuu hyvin selvästi pienelle 
aktiivisten rikoksentekijöiden joukolle. 
 



 

148 
 

Mahdollisesti vertailuun tulee mukaan myös Tanska, josta on saatavissa vertailukelpoista tietoa niin 
ikään 1980-luvulla syntyneen kohortin rikollisuudesta. 
 
Rikosten lyhyen aikavälin vaihtelu Suomessa 
Mika Sutela, Itä-Suomen yliopisto (mika.sutela@uef.fi) 
 
Rikosten lyhyen aikavälin vaihtelua on tutkittu kriminologian alalla paljon eri puolilla maailmaa viime 
vuosikymmenillä (esim. Baumer & Wright 1996, Falk 1952, Farrell & Pease 1994 ja McDowall, Loftin 
& Pate 2012). Tulokset kuitenkin ovat olleet vaihtelevia, ja erinäisiä johtopäätöksiä on olemassa ai-
van peruskysymyksistä, kuten siitä, mihin vuodenaikaan omaisuusrikokset ovat huipussaan. Suo-
messa ei rikosten lyhyen aikavälin vaihtelua ole aikasarja-aineistoilla aiemmin tutkittu. Peruskysy-
mys rikollisuuden kausivaihtelussa on, seuraako rikollisuuden taso ennustettavia syklejä, ja jos niin, 
missä kuussa se on matalimmillaan ja korkeimmillaan. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on analysoida pahoinpitely-, raiskaus-, varkaus- ja rattijuopumus-
rikosten lyhyen aikavälin vaihtelua Suomessa valtakunnan tasolla. Tutkimusaineisto muodostuu Ti-
lastokeskuksen tilastoista, 1/2000–12/2014 poliisin tietoon tulleista rikoksista eri kuukausina. Rikos-
ten lukumäärät on suhteutettu päivien määrään eri kuukausina eli kyse on tarkemmin tiettynä kuu-
kautena päivää kohti poliisin tietoon tulleista rikoksista. 
 
Tässä tutkimuksessa aineistoa analysoidaan dekomponoimalla eli hajottamalla aikasarja seuraaviin 
osiin: kausivaihteluun, trendiin ja satunnaisvaihteluun. Dekomponoimalla voidaan tutkia esimer-
kiksi, miten suuren osan trendi tai kausivaihtelu selittää alkuperäisen rikosaikasarjan vaihtelusta. 
Tällä on merkitystä siinä, miten muun muassa rikosten ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suunnitel-
laan ajassa. Rikoksentorjunnan suuntaamisessa on tärkeää seurata esimerkiksi rikosten lukumäärien 
trendin kasvua suhteessa kausivaihteluun. Mikäli aikasarjasta suuri osa jää satunnaisvaihtelulle, on 
rikosten parempi ennaltaehkäisy käytännössä mahdollista lähinnä rikosten rangaistustasoa kiristä-
mällä. 
 
Alustavien tulosten perusteella Suomessa kausivaihtelu tietyissä rikoksissa näyttäisi suhteellisen py-
syvältä. Esimerkiksi tiettynä kuukautena päivää kohti poliisin tietoon tulleissa varkausrikoksissa 
esiintyvästä vaihtelusta selittyi noin 69 prosenttia kausivaihtelulla. Pahoinpitelyrikoksista 60 pro-
senttia selittyi trendillä ja raiskausrikoksista 51 prosenttia satunnaisvaihtelulla. Esimerkiksi varkaus-
rikoksia päivää kohti tuli vähiten poliisin tietoon joulukuussa ja eniten elokuussa, ja raiskausrikoksia 
tuli vähiten ilmi tammi- sekä helmikuussa ja eniten syyskuussa. Rikoksentorjuntaan suunnattavien 
resurssien näkökulmasta tällaisella tiedolla on olennaista merkitystä. 
 
Sosiodemografiset erot suhtautumisessa tuomioistuimiin 
Janne Kivivuori, Laura Kuitunen & Martti Lehti, Helsingin yliopisto, Krimo (janne.kivivuori@hel-
sinki.fi) 
 
Suhteellisen pienellä osalla väestöstä on omaa – ainakaan tuoretta – kokemusta tuomioistuimista. 
Siksi niitä koskevat käsitykset saattavat heijastella yleisiä mielikuvia ja suhtautumista virallisproses-
seihin pikemminkin kuin konkreettisia kokemuksia. On mahdollista, että mielikuvat tuomioistuinten 
toiminnasta ovat yhteydessä sosioekonomisiin tekijöihin (esim. koulutus, subjektiivisesti arvioitu tu-
lojen riittävyys). Tarkastelemme analyysissamme näitä kysymyksiä, eritoten koskien yleisiä mieliku-
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via toiminnan tasapuolisuudesta. Huomioimme oman tuomioistuinkokemuksen roolin ja tarkaste-
lemme myös sitä, onko rikoksen uhriksi joutuminen yhteydessä oikeudenkäyttöä koskeviin mieliku-
viin. Siten analyysi asettuu myös rikollisuuden seurausten tutkimustradition yhteyteen. Aineistona 
on vuoden 2013 Kansallinen rikosuhritutkimus (KRT-2013, N=6999). 
 
Murentaako julkinen kritiikki luottamuksen poliisiin? 
Juha Kääriäinen, Poliisiammattikorkeakoulu (juha.t.kaariainen@poliisi.fi) 
 
Väestön poliisia koskevista havainnoista ja mielikuvista huomattava osa syntyy median kautta. On-
kin oletettu, että yksi luottamuksen tasoon vaikuttava tekijä on median tapa käsitellä poliisia. Tässä 
esityksessä tarkastellaan Suomessa marraskuussa 2013 syntynyttä poliisin oletettuja väärinkäytök-
siä koskevaa mediakohua ja sen vaikutuksia kansalaisten luottamukseen poliisia kohtaan. Tutkimuk-
sessa testattiin kahta hypoteesia: 1) negatiivinen julkisuus vähentää aina instituutioon kohdistuvaa 
luottamusta, niin myös tässä tapauksessa; ja 2) luottamuksen muutokseen vaikuttaa yleisön itsenäi-
nen tulkinta julkisuuskamppailusta, jolloin kritiikki saattaa myös kasvattaa luottamusta. Tutkimuk-
sen aineistona olivat kohua käsittelevä uutisaineisto ja neljä kohun jälkeen kerättyä mielipidetutki-
musta. Tulokset tukivat jälkimmäistä hypoteesia: kohun jälkeen kansalaisten luottamus poliisia koh-
taan ei vähentynyt vaan päinvastoin hiukan kasvoi. 
 
“Joitakin muita tarkoituksia varten?” – Etnografinen tutkimus viranomaisten rikolliseksi luokitte-
lemasta moottoripyöräkerhosta 
Jussi Perälä (jussipp@gmail.com) 
 
Tutkimukseni tarkastelee Suomessa toimivaa kansainvälistä moottoripyöräkerhoa, joka viranomais-
ten mukaan täyttää järjestäytyneen rikollisuuden tunnusmerkit. Sosiologipäivien 2015 esityksessäni 
tarkastelen tutkimuskohdettani työryhmän teemoja sivuten. Tutkimukseni on saanut rahoitusta Ko-
neen Säätiöltä joulukuussa 2014, joten esitykseni pohjautuu lähinnä tutkimussuunnitelmaani ja kir-
jallisuuteen. 
 
Aikaisemmat kulttuurintutkimukset ovat tuoneet esiin, että ”lainsuojattomissa” moottoripyöräker-
hoissa päämäärätietoista rikollisuutta enemmin toimintaa ohjaavat esimerkiksi solidaarisuus, ritu-
aalit ja elämäntyyli. Lainsäädäntö- ja viranomaistasolla puolestaan käydään keskustelua siitä, onko 
järjestäytyneestä rikollisuudesta epäillyn ryhmän pitänyt alun perin olla järjestäytynyt rikoksien te-
kemistä varten vai riittääkö, että ryhmä on alun perin muodostunut joitakin muita tarkoituksia var-
ten. Haasteet, joihin lainsäädäntö törmää määritellessään järjestäytynyttä rikollisuutta ja moottori-
pyöräkerhoja, tekevät moottoripyöräkerhoista erittäin kiehtovan tutkimuskohteen. Yllättävää kyllä, 
kansainvälisistä moottoripyöräkerhoista niiden yli 50-vuotisen historian aikana tehtyjen tutkimus-
ten aineistot ovat perustuneet toissijaisiin, tai viranomaislähteisiin. 
 
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nojaa suunnitelmassa Niklas Luhmannin systeemiteoriaan. 
Tutkimussuunnitelma lähtee hypoteesista, että sekä lainvalvonta että kerho systeemeinä omaavat 
omat koodinsa laista, joita rakennetaan ja ylläpidetään idiosynkraattisissa kommunikaatiosystee-
meissä. Tähän nojaten tutkimus tarkastelee näiden systeemien, lainsäädännön ja moottoripyörä-
kerhon yhteentörmäystä. Tutkimus hahmottaa, mistä moottoripyöräkerhossa on kyse, mitkä ovat 
sen alkuperäiset 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. 
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Tutkimusmenetelminä käytetään etnografiaa ja haastatteluja. Tutkimus pyrkii tuomaan keskuste-
luun uutta näkökulmaa haastattelemalla koko kansainvälisen moottoripyöräkerhon jäsenistön. Tut-
kimus toteutetaan vuosien 2014–2019 aikana ja se tuottaa kokonaisuudessaan artikkeleita sekä yh-
den monografian suomeksi ja englanniksi. Tutkimuksella on sekä kotimaista että kansainvälistä yh-
teistyötä. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi keskustelussa järjestäytyneen rikolli-
suuden määrittelystä ja yhteiskunnallisten riskien arvioinnissa. Tutkimuksen tulokset lisäävät kan-
salaisten tietoisuutta aiheesta ja tuottavat uutta tietoa kansainväliseen keskusteluun. 
 
Nuorten väkivaltakuolemien käsittely sivullisten haastattelupuheessa 
Johanna Nurmi, Turun yliopisto (johnurm@utu.fi) 
 
Merkityksen muodostamisen tärkeyttä on painotettu viimeaikaisissa väkivaltaisten kuolemien kä-
sittelyä ja suremista koskevassa tutkimuksessa. Tutkimuksissa on yleensä keskitytty väkivallan uh-
rien omaisten suruprosesseihin. Etenkin massaväkivaltatapaukset ovat kuitenkin aina potentiaali-
sesti traumatisoivia paitsi uhrien läheisille, myös koko ympäröivälle yhteisölle. Lisäksi väkivaltaisten 
kuoleminen mediakäsittelyn seuraaminen voi altistaa yksilöitä post-traumaattiselle stressille jopa 
kaukana väkivallan tapahtumapaikasta. Sivustakatsojillakin on siksi usein tarve keskustella väkival-
tatapauksista ja muodostaa niistä yhtenäinen, merkityksellinen kertomus. 
 
Tämä alustus käsittelee nuorten äkillisten väkivaltakuolemien vaikutuksia samalla paikkakunnalla 
asuviin sivullisiin. Tapausesimerkkeinä analysoin Jokelan ja Kauhajoen koulusurmia ja sitä, miten 
paikkakuntien asukkaat puhuvat nuorten väkivaltaisista kuolemista laadullisissa haastatteluissa 
(N=41).  Miten nuorten uhrien ja väkivallantekijöiden kuolemat puetaan sanoiksi ja miten niitä pyri-
tään ymmärtämään? Miten tapaukset ovat vaikuttaneet sivullisten elämään? Entä miten massavä-
kivaltatapauksista keskusteleminen onnistuu, jos väkivallan seuraus – uhrien kuolema – kierretään 
haastattelupuheessa? 
 
Tulosten perusteella uhrien ja tekijöiden kuolemat käsitteellistettiin hyvin eri tavoilla; uhrien kuo-
lema nähtiin pahana ja traagisena, tekijöiden kuolema puolestaan usein ratkaisuna tai rangaistuk-
sena. Suurin osa haastateltavista ei kokenut pystyvänsä selittämään tai ymmärtämään koulusurmiin 
liittyviä kuolemia. Tähän liittyen monet osallistujat kokivat lisääntynyttä epävarmuutta ja omaan 
sekä läheisten kuolemaan liittyvää pelkoa, jonka osa koki johtaneen suurempaan läheissuhteiden ja 
elämän arvostamiseen. 
 
Tutkimussuunnitelma: Koulusurmia ihannoivat yhteisöt internetissä ja niiden vaikutus yhteisön 
jäsenten elämään 
Jenni Raitanen, Tampereen yliopisto (raitanen.jenni.p@student.uta.fi) 
 
Tulen tarkastelemaan sosiaalipsykologian alaan kuuluvassa väitöskirjatyössäni koulusurmia ihan-
noivia yhteisöjä internetissä ja yhteisöjen vaikutusta jäsentensä elämään. Tutkimukseni tulee perus-
tumaan vuoden kestävään etnografiseen tutkimukseen internetissä, jonka aikana havainnoin päivit-
täin koulusurmien ja koulusurmaajien ihannointiin liittyvää keskustelua ja aineistoa sekä haastatte-
len keskusteluun ja aineiston jakoon osallistuvia henkilöitä internetissä.  
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Tutkimuksellani on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteenani on kuvata, millaisena koulusur-
mien ihannointi näyttäytyy internetissä kokonaisuudessaan tutkimusajankohtana. Toisena tavoit-
teenani on tarkastella, miten koulusurmia ihannoivat henkilöt näkevät internetissä olevan koulusur-
mien ihannointiin liittyvät keskustelut, aineiston ja toisensa, mikä merkitys näillä heidän elämälleen 
on. Tutkimukseni on jatkoa aiemmille koulusurmista ja erityisesti koulusurmien faniyhteisöistä teh-
dylle tutkimukselle, samalla tulen osallistumaan tutkimukseni kautta keskusteluun etnografisesta 
tutkimuksesta internetissä. Alustavia tutkimushypoteeseja on kaksi:  
 
1) Koulusurmien ihannoinnin ympärille on muodostunut globaali (kuviteltu) yhteisö, jolla on jaettu 
kulttuuri. Tässä globaalissa kulttuurissa vuorovaikutus tapahtuu kaikkea internetin välityksellä. Kult-
tuuria luodaan ja uudelleen luodaan internetissä käytävällä keskustelulla ja aineiston jakamisella. 
2) Koulusurmia ihannoivaan laajempaan yhteisöön kuulumisella on yksilöille vaikutuksia, eivätkä 
kaikki vaikutukset välttämättä ole negatiivisia. Joillekin yhteisöön kuuluminen voi esimerkiksi vah-
vistaa väkivaltaa oikeuttavaa ideologiaa syrjäytymiskehitystä, mutta joidenkin elämään sillä voi olla 
myönteinen vaikutus. Näillä henkilöillä myönteinen vaikutus muodostuu juuri laajempaan yhteisöön 
kuulumisen kautta.  
 
Aiempaa tutkimusta koulusurmien ihannoinnista on tehty vain vähän ja tehty tutkimus keskittynyt 
lähinnä YouTube-palvelun koulusurmafaneihin ja -faniyhteisöihin. Tutkimus, jossa tarkastellaan in-
ternetissä olevaa koulusurmien ihannointia kokonaisuutena, näyttää puuttuvan. Etnografista tutki-
musta koulusurmien ihannointiin liittyvän yhteisön merkityksestä ei oman kartoitukseni mukaan ole 
tehty lainkaan. 
 
Internetin vihasisältö ja kognitiivinen sosiaalinen pääoma 
Markus Kaakinen, Matti Näsi, Atte Oksanen & Pekka Räsänen, Tampereen yliopisto (markus.kaaki-
nen@uta.fi) 
 
Vihasisältö eli toisia ihmisiä uhkaava tai halventava viestintä on näkyvä ilmiö sosiaalisessa mediassa. 
Erilaiset ääriliikkeet ovat pitkään hyödyntäneet informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa. Näiden 
organisoituneiden tahojen lisäksi aggressiivinen ja vihamielinen verkkokommunikaatio on tullut 
osaksi arkipäiväistä kommunikaatiota. Esimerkiksi Hate Communities -hankkeen tulosten mukaan 
yli puolet suomalaisista nuorista aikuisista kertoo törmänneensä vihasisältöön internetissä. Esityk-
sessä analysoidaan vihasisällön tuottamisen yhteyttä kognitiiviseen sosiaaliseen pääomaan. Sosiaa-
lisen pääoman kognitiivinen ulottuvuus kattaa sekä sosiaaliset suhteet ja sosiaalisen luottamuksen 
verkossa ja verkon ulkopuolella. Empiirinen analyysi perustuu vertailuaineistoon, joka on kerätty 
vuosina 2013–2014 Suomesta, Iso-Britanniasta, Saksasta ja Yhdysvalloista (n=3565). Vastaajat olivat 
15–30 -vuotiaita. 
 
Tulosten mukaan vihasisällön tuottaminen verkkoon on harvinainen ilmiö, sillä vain neljä prosenttia 
suomalaisista ja yhdysvaltalaisista, sekä kolme prosenttia briteistä ja yksi prosentti saksalaisista ker-
toi tuottaneensa itse vihasisältöä. Vihasisällön tuottamisella on erilainen yhteys kognitiiviseen sosi-
aaliseen pääomaan offline- ja online-ympäristöissä. Siinä missä sosiaalinen pääoma offline-konteks-
tissa laski riskiä tuottaa vihasisältöä, oli online-kontekstin sosiaalisella pääomalla riskiä kasvattava 
vaikutus. Havaittujen sosiodemografisten erojen mukaan miehet ja yksin asuvat tuottivat vihasisäl-
töä muita todennäköisemmin. Sen sijaan iällä tai sosiaalisen median käyttöaktiivisuudella ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ilmiöön. Sosiaalisella pääomalla on osoitettu olevan sosiaalista 
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integraatiota edistävä ja toisaalta konflikteja ehkäisevä vaikutus. Tämän tutkimuksen tulokset kui-
tenkin osoittavat, että vaikka sosiaalinen pääoma perinteisessä offline-kontekstissa tukee sosiaa-
lista integraatiota, on sen vaikutus online-kontekstissa pikemminkin konflikteja lisäävä. 
 
Operatiivinen työryhmä vankien ja vankiloiden tilan kohentamiseksi 
Ilkka Taipale (ilkka@ilkkataipale.fi) 
 
Työryhmässä pohdimme kansainvälisen järjestön perustamista, joka olisi kiinnostunut tavallisten 
vankien ja vankiloiden aseman kohentamisesta koko maailmassa. 
 
Tavallisten vankien asemaa ei pohdi saati paranna yksikään kansainvälinen järjestö. Maailman van-
kilat ovat ylikansoitettuja, huonosti johdettuja ja niissä tehdään jatkuvasti ihmisoikeusrikkomuksia. 
Harvalla maalla on kansallista kriminaalipolitiikkaa, joka tarkastelisi vankien asemaa. Monissa 
maissa ihmiset joutuvat vankilaan ennen asiansa tutkimista ja päättämistä. Vankiloissa vierailevat 
vain kirkko, Punainen Risti ja Pelastusarmeija, mutta niiden toimet ovat hajanaisia ja koordinoimat-
tomia. Poliittisten vankien tilannetta valvovat Amnesty International ja muut kansainväliset järjes-
töt, mutta ne eivät ole kiinnostuneita tavallisista rikollisista.  
 
Tarvittaisiin järjestö, joka selvittäisi globaalisti vankien tilannetta. Tällainen järjestö loisi tarvetta tut-
kimuksille ja selvityksille, ja kansainväliset löydökset auttaisivat maita vertailemaan omaa politiik-
kaansa muihin maihin. Tällä hetkellä monissa maissa on kiinnostusta reformeihin, ja kun entiset po-
liittiset vangit ovat nousseet valtaan ja heidän näkemyksensä ulottuu vankilaoloihin kokonaisuudes-
saan. 
 
Syksyksi 2015 suunnittelemme Suomeen kansallista kokousta, jossa edellytykset Suomessa pidettä-
vään kansainväliseen suunnittelu/perustamiskokoukseen selvitellään. Sosiologipäiviin mennessä il-
mestyy Aseidenriisuntavihkot-sarjassa El Salvadoria koskeva raportti Rikollisen väkivallan sovitte-
lusta - siellä murhien määrä putosi pari vuotta sitten tehdyn kansalaissopimuksen jälkeen kolman-
nekseen (15/pv – 5/pv).   
 
Kaavaillulla järjestöllä olisi yhteydet YK:hon ja sillä olisi kansalliset jäsenjärjestöt. 

 
26 SOSIAALINEN ERIARVOISUUS / SOCIAL INEQUALITY 

Koordinaattorit/Coordinators: Jani Erola, Turun yliopisto (jani.erola@utu.fi) & Elina Kilpi-Jakonen, 
Turun yliopisto (elina.kilpi-jakonen@utu.fi) 
 
Työryhmässä käsitellään sosiaalista eriarvoisuutta määrällisen tutkimuksen näkökulmasta. Eriarvoi-
suudella tarkoitetaan tässä mitä tahansa sosiaalisen stratifikaation muotoa, joka luo systemaattista 
eriarvoisuutta erilaisten sosiaalisten ryhmien välille. Tutkimuskohteena voi olla koulutus (ml. koulu-
tusvalinnat, ylin saavutettu koulutus, aikuiskoulutus), työmarkkinat (ml. luokka-asema, tulot, työt-
tömyys, työn mielekkyyteen liittyvät tekijät) tai muu eriarvoisuuden muoto (esimerkiksi omistusasu-
minen, teinivanhemmuus, homogamia). Tutkittavat sosiaaliset ryhmät voivat perustua mm. perhe-
taustaan, koulutustasoon, sukupuoleen, maahanmuuttajuuteen, etnisyyteen tai siviilisäätyyn. Työ-
ryhmään toivotaan tutkimuksia, jotka tutkivat eriarvoisuuden ylisukupolvisuutta tai sen kumuloitu-
mista elämänkaaren aikana, sekä tutkimuksia, jotka pyrkivät selittämään sosiaalisten ryhmien välisiä 
eroja. Kansainvälisesti vertailevat tai pitkittäistutkimukset, jotka tutkivat yhteiskunnallisten raken-
teiden ja instituutioiden vaikutusta eriarvoisuuteen, ovat myös tervetulleita. 
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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, qual-
ity of work) or another form of inequality (for example home ownership, teenage parenthood, ho-
mogamy). 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 exam-
ine 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 
on inequality are also welcome. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Sosioekonominen asema ja nuorten aikuisten työhön sitoutuminen 2000-luvun Suomessa 
Aurora Saares, Riikka Shemeikka & Hanna Rinne, Tutkimus- ja kehittämisyksikkö, Kuntoutussäätiö 
(aurora.saares@kuntoutussaatio.fi) 
 
Tausta: Sitoutunut työvoima ja pitkät työurat ovat tarpeellisia hyvinvointiyhteiskunnan ja talouden 
kestävyydelle. 2000-luvulla on herännyt paljon keskustelua liittyen nuorten työmotivaatioon, työ-
suhteiden luonteen muutokseen ja vapaa-ajan arvostuksen kasvuun. Tutkimuksen tavoitteena on 
selvittää, onko sosioekonominen asema yhteydessä 20–34-vuotiaiden palkansaajien työhön sitou-
tumiseen sekä tapahtuuko yhteydessä muutoksia, kun yksilölliset taustatekijät sekä psykososiaaliset 
työolotekijät huomioidaan. Lisäksi tarkastellaan, onko työhön sitoutumisessa tapahtunut muutoksia 
2000-luvun aikana.  
 
Tutkimusmenetelmät: Aineistona on vuosien 2003, 2008 ja 2013 Tilastokeskuksen työolotutkimus-
ten päätoimisesti palkkatyössä olevat 20–34-vuotiaat nuoret (N=2982). Työhön sitoutumista tarkas-
tellaan ns. lottokysymyksellä, jolla pyritään kartoittamaan, mitä vastaaja tekisi työskentelyn suhteen 
sellaisessa kuvitteellisessa tilanteessa, jossa hänellä ei olisi taloudellista pakkoa jatkaa työntekoa. 
Vaste on uudelleenluokiteltu kolmiluokkaisesti niin, että henkilö joko lopettaisi työnteon kokonaan, 
vähentäisi sitä, tai jatkaisi työntekoa totutulla tavalla. Sosioekonomisen aseman yhteyttä työhön 
sitoutumiseen tarkastellaan ristiintaulukoimalla ja multinomiaalisella logistisella regressioanalyy-
silla. Osuudet ikävakioidaan. Analyysit suoritetaan erikseen miehille ja naisille.  
 
Tulokset: Naiset vähentäisivät työntekoa todennäköisemmin kuin miehet, kun taas miehet jatkaisi-
vat työtä totutulla tavalla tai lopettaisivat työnteon kokonaan naisia todennäköisemmin. Korkeampi 
sosioekonominen asema ennakoi korkeampaa työhön sitoutumista, mutta osa yhteydestä selittyi 
muilla taustatekijöillä ja psykososiaalisilla työoloilla. Naisilla sosioekonominen asema oli yhteydessä 
työnteon vähentämiseen ja miehillä sen kokonaan lopettamiseen, vaikka muut tekijät oli huomioitu. 
Miehille työolotekijöistä merkittäviä olivat etenkin töiden organisointi ja etenemismahdollisuudet, 
naisille työn autonomisuus.    
Naisten keskuudessa työhön sitoutuminen heikkeni iän myötä. Miehillä yhteys oli muuten saman-
suuntainen, mutta vuonna 2013 nuorimmasta ikäluokasta erityisen suuri osa olisi valmis lopetta-
maan työnteon kokonaan verrattuna aikaisempiin tutkimusvuosiin. Naisten työhön sitoutuminen 
vaikuttaisi vähentyneen 2000-luvun aikana. 
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Pohdinta: Sosioekonomisen aseman yhteys työhön sitoutumiseen välittyy osittain psykososiaalisten 
työolotekijöiden kautta, joten työnantajat voisivat kyseisiin tekijöihin vaikuttamalla saada nuoret 
palkansaajat kenties paremmin sitoutumaan työelämään. Etenkin autonomialla ja etenemismahdol-
lisuuksilla on suuri merkitys, joten niihin kannattaisi panostaa. Lisätutkimusta kaivattaisiin siitä, joh-
tuuko työhön sitoutumisen väheneminen 2000-luvulla kenties heikon taloudellisen tilanteen aiheut-
tamasta pessimismistä vai onko taustalla kohorttiefektiä.  
 
Trends in the risk of unemployment between social classes among male and female employees 
in Finland in the period 1987–2007 
Hannu Lahtinen, University of Helsinki (hannu.lahtinen@helsinki.fi), Outi Sirniö & Pekka Martikai-
nen, University of Helsinki 
 
Previous research gives strong evidence that high social class position protects individuals from un-
employment. We focus on the relationship more closely by examining the occupational social class 
differences in the risk of unemployment and its interrelations with education and gender among 
employees in Finland. We also analyse temporal changes in these associations in a 21-year period. 
The dataset used in the study is a yearly-updated register-based sample of 11 per cent of individuals 
residing in Finland. The study concentrates on the unemployment risk relations between Finnish 
employees in different social classes measured yearly between 1987 and 2007 in cross tabulations 
and Poisson regression models. Also closer analysis is given for two two-year periods, 1988–1989 
and 2006–2007. Results show clear connection between social class and unemployment. For the 
most of the period, among men lower non-manual class had roughly twofold, skilled manual work-
ers threefold and unskilled workers fourfold risk compared to upper non-manual class. Risk relations 
among women were similar with the exception that no clear differences between skilled and un-
skilled manual workers were found. After the recession in the early 1990s, the risk relations have 
stayed fairly stable over time in general. However, the risk relations diminished slightly among men 
and grew among women, which results that across the follow-up, differences between genders be-
came smaller. The effect of education on the risk of unemployment is uniform or slightly stronger 
compared to the effect of social class. The contribution of education in explaining class differences 
converged for men and women. 
 
Sosioekonomiset erot työuran pituudessa ja yhteys kuukausieläkkeen tasoon 
Noora Järnefelt, Eläketurvakeskus (noora.jarnefelt@etk.fi) & Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus 
(susan.kuivalainen@etk.fi) 
 
Kuukausieläkkeen keskimääräisessä tasossa tiedetään olevan merkittäviä eroja sosioekonomisten 
ryhmien sekä miesten ja naisten välillä. Väestön ikääntyessä vanhuuseläkeläisten tuloeroilla on yhä 
kasvava merkitys. Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää miten niin sanotussa aktiivi-iässä syn-
tyvät väestöryhmien väliset erot ansiotasossa, työuran pituudessa ja lopulta vanhuuseläkkeelle siir-
tymisen reitissä heijastuvat eläkkeen tasoon vanhuudessa. 
 
Ansiosidonnaisella työeläkkeellä on Suomessa verrattain suuri painoarvo kuukausieläkkeen muo-
dostumisessa.  Työeläkettä karttuu suhteessa tehdyn työuran pituuteen ja työuran aikaiseen ansio-
tasoon. Myös sillä, mitä institutionaalista reittiä vanhuuseläkkeelle siirrytään, suoraan työelämästä 
vai työttömyyden tai työkyvyttömyyseläkkeen kautta, on eläkkeen karttumissääntöjen vuoksi mer-
kitystä eläkkeen tasoon.  Kansaneläke ja takuueläke muodostavat vähimmäiseläketurvan ja siten 
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vähentävät väestöryhmien eroja, joita kuukausieläkkeeseen puhtaasti työeläkkeen perusteella 
muodostuisi. Tarkastelemmekin sosioekonomisia eroja erikseen työeläkkeen tasossa ja kuukau-
sieläkkeessä, joka muodostuu yhteensä työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä. 
 
Käytämme Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoa, johon on liitetty Tilastokeskuksen koulutus- ja 
ammattitiedot. Aineisto koostuu noin 79 000 henkilöistä, jotka alkoivat saada vanhuuseläkettä 
vuonna 2011. 
 
Tutkimus on alkuvaiheessa. Alustavien tulosten mukaan sosioekonominen asema, sukupuoli, toteu-
tunut työuran pituus, ansiotaso (eläkepalkka) sekä reitti vanhuuseläkkeelle ovat kaikki vahvasti yh-
teydessä kuukausieläkkeen tasoon. 
 
Eläkeläisten elämäntyytyväisyyttä selittävät työura-, aktiviteetti- ja resurssitekijät Ammattiliitto 
Pron eläkeläisjäsenillä 
Petri Palmu, Ammattiliitto Pro (petri.palmu@proliitto.fi) 
 
Osana Ammattiliitto Pron tutkimustiedontuotantoa liitto kerää säännöllisesti monipuolista tilastol-
lista dataa pääasiassa yksityisen sektorin toimihenkilötehtävissä työskennelleiden eläkeläisjäsen-
tensä hyvinvoinnin tilasta. Kiinnostavana kysymyksenä on ollut, millä tavoin työuran aikaiset tapah-
tumat (tehtävät, työuran pituus, eläkkeelle siirtymisen olosuhteet) ja muut taustatekijät vaikuttavat 
eläkkeellä olemisen ja toiminnan laatuun. Aineistona on vuosien 2010 ja 2012 verkkokyselyt (N= 
1625 + 1695). Myös vuoden 2014 data (N = 2600) on kerätty, mutta ei ole vielä analysoitu. 
  
Tuloksista on kerätty perustilastoa verkkoon: http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/tutk_elakelaiset.html 
 
Ko. tutkimuskohdetta varten on kirjoitettu alustava raportti: 
http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/PUBDOC/sen_rap2014eng.pdf jossa on kuvattu keskeisiä tutkimus-
havaintoja. 
 
Tulosten perusteella tietynlaiseen työurapolkuun valikoituminen vaikuttaa voimakkaasti eläkkeellä 
olevan taloudellisiin resursseihin, jotka puolestaan ovat yhteydessä mm. terveyteen, aktiviteettien 
määrän ja sosiaalisiin suhteisiin. Elämäntyytyväisyyteen, jota mitattiin yhdellä 1-10 asteikollisella 
kysymyksellä, em. tekijät vaikuttivat varsin järkeenkäyvästi. Sukupuolten välinen osittain vakioitu 
eläketulojen ero oli 26 % miesten hyväksi. 
 
Työura ja sitä edeltävät olosuhteet voidaan ymmärtää paljolti yksilöä koskevina hyvinä tai huonoina 
sattumina. Onkin syytä pohtia toisaalta keinoja, joilla työuraolosuhteita ”oikeudenmukaistetaan” ja 
toisaalta, pitäisikö eläkeläisen tulot olla voimakkaammin riippumattomia työuran aikaisista tapah-
tumista. 
 
Parents’ working hours and children’s later life 
Jouko Nätti,1 Timo Anttila,2 Tomi Oinas,2 Mia Tammelin2 & Satu Ojala1 , 1University of Tampere, 
2University of Jyväskylä (jouko.natti@uta.fi)  
 
Work is moving beyond its traditional borders of time. Instead of a standard industrial working time 
model (eight-hour day, five-day week, work in the daytime, free evenings and weekends, annual 

http://tiedostot.proliitto.fi/tmt/PUBDOC/sen_rap2014eng.pdf
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holidays and retirement with old-age pension), a temporal mosaic is emerging, along with new in-
dividual possibilities and risks. The new post-industrial working time regime is characterised by de-
regulation of collective norms, diversification of the length (short and long hours) and pattern of 
working time (unsocial hours), increase of work intensity and time squeeze, blurring of the limits of 
working time, and erosion of normal biographies (Brannen 2005; Bosch 2004; Clarkberg & Merola 
2003; Gallie & Russel 2009; Perrons et al. 2005; Rubery et al. 2005). The objectives of the study are:  
 
(1) What is the prevalence of temporal flexibility of work at the individual level? In this study we 
conceptualise temporal flexibility to have four dimensions: the number of hours worked (short and 
long hours), timing of work (unsocial hours), work-time autonomy and work-time intensity (tempo). 
The prevalence and characteristics of the temporal flexibility and changes over time will be studied 
using representative secondary Finnish Time Use Surveys (1979–2010). 
  
(2) What are the long-term consequences of adults’ temporal flexibility on children’s later life? We 
will focus on the long-term outcomes of parents’ temporal flexibility on children’s later school ca-
reer (schooling years and level of education) and work career (years in employment, unemployment 
and non-activity). This analysis is based on the 1979 Time Use Survey merged with register-based 
follow-up data (n=3143). 
 
Inequalities in the haven of equality? Upper secondary qualifications and entry into tertiary edu-
cation in Finland 
Elina Kilpi-Jakonen, Jani Erola & Aleksi Karhula, University of Turku (elina.kilpi-jakonen@utu.fi) 
 
Since the first PISA evaluation in 2000, Finland has been identified as one of the world’s leaders in 
ensuring equality of educational outcomes at the age of 15. The openness of educational path-
ways at both upper secondary and tertiary levels should also enhance equality of educational op-
portunity. However, little attention has been paid on what happens to social origin differences as 
students’ progress through secondary education and into tertiary education.  
 
The paper analyses register data of five school-leaving cohorts eight years after they finished com-
prehensive education (at approximately age 24, during the years 2008–12). We study educational 
transitions sequentially: whether young people complete an upper secondary qualification or not, 
whether the upper secondary qualification is from general or vocational schools, whether those 
eligible to make the transition to tertiary education do so or not, and whether that entry is into 
universities or polytechnics. We also analyse whether there are social origin differences among 
those who entered university directly versus those who entered via polytechnics. In addition to 
social origin and gender, our main independent variables are the students’ average grades at the 
end of comprehensive school and their attained upper secondary education (for the tertiary edu-
cation models).  
 
Our results suggest that even after controlling for prior educational results (and pathways), social 
origin exerts a strong influence on educational transitions. On the other hand, the social origin dif-
ferences in the route to universities (directly or via polytechnics) suggests that this route (which is 
currently being made more difficult by policy makers) offers some opportunities for the reduction 
of inequalities. 
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”Normaali, tavallinen, kunnollinen, tunnollinen”- Opettajien diskursseja marginalisaatiosta ja 
normaaliudesta 
Ina Juva, Helsingin yliopisto (ina.juva@helsinki.fi) 
 
Tarkastelen esityksessäni sitä, miten opettajat puheessaan tuottavat käsitystä normaaliudesta ja 
marginalisaatiosta. Tutkimukseni on osa laajempaa tutkimusprojektia, missä tutkitaan opettajien 
ja nuorten käsityksiä marginalisaatiosta ja osallisuudesta. Tutkimus on toteutettu kahdessa yläkou-
lussa pääkaupunkiseudulla. Tutkimus on etnografinen ja metodeina käytimme osallistuvaa havain-
nointia, yksilöhaastatteluja ja ryhmäkeskusteluja.  Tässä paperissa tarkastelen, kuinka marginali-
saatio tuotetaan suhteessa normaaliuteen.  
 
Marginalisaatio voidaan nähdä normaaliuden vastinparina. Marginalisaation käsitteen kautta voi 
tarkastella sitä miten yhteiskunnassa tehdään eroja ”meidän” ja ”toisten” välille. (Jokinen, Huttu-
nen & Kulmala 2004; Brunila & Isopahkala-Bouret 2014.) Koulussa nämä eronteot rakentuvat ma-
teriaalisesti ja diskursiivisesti. Yksi koulun funktioista on asettaa opiskelijoita hierarkkiseen järjes-
tykseen tuotantosuhteisiin. Valinta ja kvalifikaatioprosessien kautta osa oppilaista sijoitetaan mar-
ginaaliin tuotantosuhteissa. Koulun määrittelemä asema marginaalissa saattaa seurata yksilöä 
koko hänen elämänsä läpi. (Illich 1971.) 
 
Haastatteluissa marginalisaatio liitettiin normaaliuteen. Opettajat toivat esiin, että keskeinen syy 
oppilaan ”joutumisesta” marginaaliin, on jos hän ei ole ”normaali” (tai täytä normaaliuden mittaa). 
Normaaliuteen liitettiin erityisesti oikeanlainen käytös ja sosiaaliset taidot. Analyysissani keskityn 
erityisesti siihen, millaisia diskursseja opettajilla on normaalista käytöksestä ja sosiaalisista tai-
doista ja millainen on normaaliutta koskevien käsitysten yhteys abstraktiin subjektiin ja sen logiik-
kaan. Abstrakti subjekti on Bolivar Echeverrian (1991, 1995, and 2007) käsite, jolla hän kuvaa, mi-
ten kapitalistisen järjestelmän toimija sisältyy modernin yksilön ideaaliin.  

 

27 SOSIOLOGIAA KÄDET SAVESSA 

Koordinaattorit: Sanna Ryynänen, Itä-Suomen yliopisto (sanna.ryynanen@uef.fi) & Juha Suoranta, 
Tampereen yliopisto (juha.suoranta@uta.fi) 
 
Päätoimittaja Eeva Luhtakallio kirjoitti Sosiologia-lehdessä 3/2014 näin: "Jos maailmasta halutaan 
nyt ja tulevaisuudessa saada relevanttia tietoa, joka pystyy kilpailemaan kaupallisen tiedontuotan-
non kanssa ja tuomaan keskusteluun uskottavia vaihtoehtoja, on sosiologien oltava entistä valmiim-
pia pistämään kädet saveen ja pitämään ne siellä.” 
 
Ymmärrämme ilmaisun ”kädet savessa” perusmerkitykseksi osallistumisen sosiaalisen todellisuu-
den nurinkurisuuksien näkyväksi tekemiseen (osallistuen, interventioin, kirjoittaen). Sosiologia kä-
det savessa tarkoittaa siten liikkeelle sysäävää sosiologiaa: vääryyksiä ja epäkohtia tiedostavaa ja ne 
esiin nostavaa – yhdessä muiden kanssa osallistumaan ja toimimaan innostavaa. 
 
Työryhmään toivotaan esityksiä ja puheenvuoroja, joissa kerrotaan empiirisen tutkimuksen esimer-
kein, tai pohditaan teoreettisesti tai metodologisesti, mitä ”käsien saveen pistäminen ja niiden siellä 
pitäminen” käytännössä tarkoittaa tai tarkoittaisi tämän päivän yhteiskuntatieteellisessä tutkimuk-
sessa. 
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ABSTRAKTIT: 

Oppiminen tuottavissa yhteiskunnallisissa liikkeissä – The New York City Community Land Ini-
tiative (esitys Skypen välityksellä) 
Kukka Ranta, Helsingin yliopisto (kukka.ranta@helsinki.fi) 
 
Esitelmäni perustuu Suomen Akatemian rahoittamaan Oppiminen tuottavissa yhteiskunnallisissa 
liikkeissä -projektiin ja valmisteilla olevaan väitöskirjaani. Tutkin yhteiskunnallisissa liikkeissä tapah-
tuvaa muutostoimijuutta vahvistavaa oppimista, joka on keskeistä yhteiskunnallisen muutoksen ai-
kaansaamiseksi. Tutkimuksessa käytetään ekspansiivisen oppimisen teoriaa, joka pohjautuu kult-
tuurihistorialliseen toiminnanteoriaan. 
 
Projektissa tarkastellaan liikkeisiin osallistuen uusien toimintatapojen yhteisöllistä rakentamista ja 
omaksumista. Tutkimusaineisto kerätään monipaikkaisen etnografian menetelmän mukaisesti nel-
jässä kenttäkohteessa. Kaksi näistä – New Yorkin NYCCLI-liike ja Espanjan PAH-liike – ovat globaa-
lissa pohjoisessa liittyen asumisoikeuksiin. Toiset kaksi – Etelä-Afrikan Abahlali baseMjondolo-liike 
ja Chilen Mapuche-liike – taas sijaitsevat globaalissa etelässä ja liittyvät alkuperäisväestön maa-
oikeuksiin.  
 
Tutkimuksen liikkeiden historiallisena taustana ovat uusliberalistinen maailmantalous ja kolo-
nialismi. Esitelmöin ensimmäisestä kenttäkohteestani New Yorkista, jossa vietän kahdeksan kuu-
kautta The New York City Community Land Initiative -liikkeen parissa. Liikkeen tavoitteena on uu-
distaa kaupungin asumispolitiikkaa ja mahdollistaa edullisten asuntojen saatavuus koko New Yorkin 
alueella.  
 
Taistelevana tutkijana opin olemalla osa liikettä. Kerään aineistoa tarkkailemalla, yhdessä toimi-
malla sekä aktiivisesti toimintaa kehittämällä. Yhteistyössä liikkeen jäsenten kanssa tuotan myös 
video- ja äänitallenteita, ja valokuvajournalistista dokumenttiaineistoa sekä oman akateemisen 
työni tueksi että kunkin tutkimani yhteiskunnallisen liikkeen tarpeita varten. Näiden visuaalisten 
projektien tarkoitus on esittää alueen yhteiskunnallisia voimasuhteita. 
 
Yhteistyössä NYCCLI-liikkeen tutkijoiden ja kodittomien aktivistien kanssa tutkimme kodittomuuden 
riskiryhmässä elävien ihmisten todellisia tulotasoja haastattelemalla asukkaita Itä-Harlemissa, jossa 
on kehitteillä NYCCLI:n Community Land Trust -pilottiprojekti. Lisäksi hyödynnämme tutkivan jour-
nalismin ja etnografian työskentelymetodeja selvittäessä julkisen rahoituksen epäkohtia ja raken-
teellisia syitä New Yorkin yhä pahenevaan asunnottomuuteen.  
 
New Yorkissa asunnottomuuteen vaikuttavat muun muassa yksityistämis- ja leikkauspolitiikka, ta-
louskriisi, kiinteistökeinottelu ja kaupungin köyhät sivuuttava rodullistunut asuntopolitiikka. Com-
munity Land Trust -projektilla asukkaiden yhteisöomistukseen tavoitellaan kaupungin omistamia ra-
kennuksia, jotka olisivat muuten vaarassa joutua yksityisille markkinoille kiinteistökeinottelijoiden 
käsiin, mikä ennestään edistäisi gentrifikaatiota ja kodittomuutta. 
 
Köyhien marginalisoimisen ja kriminalisoimisen sijaan tutkimuksessa selvitetään yhteiskunnallisten 
liikkeiden tuottamia tulevaisuuden taitoja. Projektin päätutkimuskysymys on: minkälaisissa olosuh-
teissa ja minkä mekanismien avulla tuottavat yhteiskunnalliset liikkeet voivat saada aikaan ekspan-
siivista oppimista? 
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Asiasanat: yhteiskunnalliset liikkeet, asunnottomuus, gentrifikaatio, kriittinen etnografia, ekspansii-
vinen oppiminen, muutostoimijuus 
 
Advantages and Challenges of Activist Research as a Local Outsider 
Leonardo Custódio, University of Tampere (leonardo.custodio@uta.fi) 
 
In today's world of globalized academic practices, local outsiders have increasingly participated in 
international spheres of social scientific work. By local outsider I refer, for example, to immigrant 
researchers who conduct empirical studies “back home.” The number of researchers who act as 
local outsiders tends to increase as more people pursue their academic careers abroad. However, 
we still lack a more in-depth problematization of what it means to be a local outsider in the social 
sciences. After all, being from the place under study does not mean one necessarily has better 
knowledge about it. This acknowledgment raises important questions. What are the advantages and 
disadvantages of being a local outsider? What methodological and ethical challenges arise during 
the research process of a local outsider? 
 
In this presentation, I make an analytical description of my experience as a local outsider doing eth-
nographic research about media activism in favelas of Rio de Janeiro. The research (2009-2015) has 
had two main goals: to produce in-depth scientific knowledge about collective actions in and 
through media in urban poor environments, and to contribute to the political actions of favela dwell-
ers. The objective of the presentation is to reflect upon the facilitating and challenging aspects of 
being a local outsider throughout this research process. The analysis tackles strategies to access to 
people and civil society organizations, the relationship with activists, the blurry boundaries between 
research and activism, and the accountability to the people in whose actions I have been interested. 
The critical reflections on these empirical experiences will hopefully contribute to discussions on 
methodology, epistemology and ethics of doing research in social sciences as a local outsider. 
 
Marginaalien marginaaleissa eli queer-zine-kulttuurien tarkastelua 
Hanna Storm, QFemZine - Queeria ja Feminismiä & Väkevä 
 
Esitelmässäni esitän tutkimussuunnitelman suomalaisia ja ulkomaalaisia queer-zinejä koskevasta 
tutkimuksestani. Kyseisten zinejen toimintakulttuureissa on usein keskeistä valtavirtajournalismin, 
”salonkikelpoisen” sateenkaaripolitiikan sekä vakiintuneiden kirjoittamisen muotojen kyseenalais-
taminen. Paperilehtien lisäksi zineihin voi liittyä, tai ne voivat olla osa muuta toimintaa kuten keik-
koja, työpajoja, keskustelutilaisuuksia, elokuvailtoja ja julkaisemista sosiaalisessa mediassa. 
 
Tutkimuskysymyksiäni ovat miten DIY-kirjoittaminen queer-aiheista (muodon vapaus, genrerajojen 
ylittäminen, ”kaikki voivat kirjoittaa” -asenne) laajentaa konventionaalisia tapoja ja mahdollisuuksia 
kirjoittaa? Miten anonymiteetti vaikuttaa kirjoittamiseen ja muuhun lehtitoimintaan? Miten antika-
pitalistinen toiminta (ei mainoksia, ei ulkopuolisia rahoittajia, vapaaehtoisuus) vaikuttaa zinejen te-
kemiseen? Mitä mahdollisuuksia ja rajoja paperilehden lisäksi ei-kirjoitettujen tekstien (kuvat, vi-
deot) julkaiseminen sosiaalisessa mediassa ja muu oheistoiminta tuovat? Mitä zineihin usein liittyvä 
epäjatkuvuus (moni zine ei ilmesty vuosia eikä välttämättä edes kovin montaa numeroa) voi merkitä 
käsiteltävien aiheiden kannalta? 
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Tutkimukseni näkökulma on zineihin liittyvissä toimintakulttuureissa: kirjoittajissa ja kirjoittami-
sessa, kuvittajissa ja kuvittamisessa, kommentoijissa ja kommentoimisessa, zinejen ajamissa politii-
koissa sekä oheistoiminnassa. En siis tee yksityiskohtaista analyysia zinejen yksittäisistä sisällöistä. 
 
Ensiksikin laajana teoreettisena viitekehyksenäni ovat kirjoittamisen konventiot anarkistisessa teo-
riaperinteessä, jossa niin normit ja instituutiot kuin ’tieto’ ja ’objektiivisuuskin’ asetetaan kyseen-
alaisiksi sekä kielen että sisältöjen tasolla ja jossa DIY-toiminta/-kirjoittaminen on vahvassa ase-
massa. Toisena suppeampana teoreettisena kehyksenäni ovat kirjoittamisen konventiot ja mahdol-
lisuudet queer-aktivismissa ja -tutkimusperinteessä, joissa tarkastellaan sukupuolten ja seksuaali-
suuksien moneutta, määrittelyjä ja määrittelemättömyyksiä. Kolmanneksi pohdin myös zine-kult-
tuurien ja taistelevan tutkimuksen (militant research) yhteistoimintamahdollisuuksia. 
 
Metodeinani käytän feminististä lähilukua, zine-toimijoiden puolistrukturoituja teemahaastatteluja 
sekä autoetnografiaa kaksoisroolistani queerfeministi-tutkijana ja -lehtitoimijana (QFemZine – 
Queeria ja Feminismiä). 
 
Aineistonani on kymmenkuntaa queeria eri tavoin käsittelevää zineä (esim. Queer Punx Night Out, 
QFemZine – Queeria ja Feminismiä sekä Mixed up! Mixed Race Queer and Feminist Zine). Queer-
zinekulttuurit kytkeytyvät anarkismeihin ja punk-kulttuureihin. Queer-zineissä monia aiheita lähes-
tytään intersektionaalisesti, kun sukupuolten ja seksuaalisuuksien moneuden tarkasteluun yhdiste-
tään kysymykset esimerkiksi antikapitalismista, antirasismista ja antifasismista. 
 
Avainsanat: anarkismi, DIY, pienlehtitoiminta, queer, queerfeminismi, teksti, pienlehtitoiminta, va-
paaehtoistoiminta, zine 
 
Kokemuksia yhteistutkimuksen käytöstä  
Heidi Meriläinen, Itä-Suomen yliopisto (hemerila@student.uef.fi) 
 
Työläistutkimuksen tarkoitus oli 1960- ja 1970-luvuilla paljastaa uusi proletaarinen olosuhde tarkas-
telemalla työläissubjektin tilannetta tietyllä historiallisella hetkellä (esim. Malo 2004). Työläistutki-
mus on siis tutkimusta, jossa työläiset itse käyttävät akateemisen sosiologisen tutkimuksen välineitä 
oman tilanteensa arvioimiseksi ja parantamiseksi. Työläistutkimuksesta johdettu yhteistutkimus on 
esitelmäni kattokäsite, joka peräisin operaisteilta. Operaistit siirtyvät 1960-luvulla yhteiskuntatutki-
muksissaan näkemykseen pääoman kasaantumisen objektiivista lainalaisuuksista työväenluokan 
subjektiivisuuden keskeiseen asemaan. Työväenluokan toimiminen kapitalismin kehityksen moot-
torina vastarinnan käytäntöjensä ja autonomiansa kautta, on tradition mukaan tärkein kapitalismia 
ohjaava tekijä.  
 
Sergio Bologna (2010) sanoo, ettei ole suinkaan helppoa määritellä yhteistutkimusta tai sen merki-
tystä. Bolognan mukaan on helpompi edetä karsimisen kautta: kyse on tekniikasta, muttei sellai-
sesta jota voidaan formalisoida (kuten sosiologista tutkimusta); sitä ei voida kutsua myöskään me-
todiksi eikä lähestymistavaksi. Bologna puhuu ”tietojen kamppailun käyntiin panemisesta, muisto-
jen, aistimusten, tuntemusten, kokemusten, luettujen tekstinpätkien konfliktiin laittamisesta”, ja 
sitä kautta ”Pandoran lippaan avaamisesta, joka kihisee osviittoja siitä keitä olemme tai kuka ja mikä 
estää meitä olemasta vapaita, ja ehdoton suosikkini: kuinka paljon sinun muististasi kannan tietä-
mättäni mukanani?”  
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Toteutimme vuosina 2011–2013 Joensuussa yhteistutkimusprojektin, josta syntyi vertaisarvioitu ar-
tikkeli Innostus (odottaa julkaisupäätöstä). Esittelen ja kerron työryhmässä kokemuksia yhteistutki-
muksen käytöstä, jossa tutkija-subjektin ja tutkittava-objektin rajat liudentuivat. Yhteistutkimuksen 
metodi, joka on lähtökohdiltaan kriittinen akateemisia tietämisen tapoja kohtaan, toimi tutkimuk-
sen välineenä eri tavoin kuin perinteiset metodit. Sen käytön avulla on mahdollista tallentaa, Chris-
tian Marazzin sanoja lainatakseni: ”erojen liikettä, joka ei jähmety ruumiisiin mutta välittää ruu-
miista toisin kuin pääoma siitä välittää–”.    
 
Kädet saveen Lapissa: Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? 
Heta-Elena Heiskanen, Tampereen yliopisto (heta.heiskanen@uta.fi) 
 
Ympäristöministeriön ja Tampereen yliopiston yhteisrahoitteisessa ympäristöperusoikeutta tutki-
neessa hankkeessa (2014) ilmeni, että kansalaiset kokevat hankalaksi ratkoa ympäristökiistojaan. 
Otakantaa.fi kyselyn ja haastattelujen pohjalta kiteytyi ajatus siitä, että informaatio tiedonsaantioi-
keuksista, osallistumisesta ja muutoksenhausta koetaan niin abstraktiksi, että sitä on haasteellista 
soveltaa todellisissa tilanteissa. Vaikeaksi koettiin myös se, keneltä viranomaistaholta voi hakea 
apua, kun vastaukset viranomaisilta ovat hyvin yleisluontoisia, kansalaisen tilannetta koskevien neu-
vojen sijaan. 
 
Tästä syntyi ajatus siitä, että tutkijoiden tulisi jalkautua konfliktien keskelle neuvomaan. Esitys tar-
joaakin katsauksen Ympäristökonfliktisoppaa -projektin malliin. Tutkijoiden (Lapin yliopisto, Tampe-
reen yliopisto, Optula) ja journalistien (journalisteja ja dokumentaristi) yhteistyöllä on tarkoitus aut-
taa saamelaisyhteisöä ratkaisemaan ympäristökonfliktiaan yksityisten ja viranomaisten kanssa. Tut-
kijat ovat paitsi tarkkailijoita, myös osallistujia ja viestinviejiä sekä ennen kaikkea tulkkeja ja sovitte-
lijoita niin oikeusnormien tulkkaamisessa kuin todellisten jännitteiden purkamisessa. Kädet siis lai-
tetaan todellakin arktiseen saveen. Kyseessä on kokeilu, jonka lopputulos on avoin ja myös hyvin 
vaikea ennakoida. Vasta projektin päätteeksi on mahdollista analysoida, kuinka malli, jossa kartoi-
tetaan tutkittavien tarpeet ja autetaan heitä toteuttamaan ne, todella toimii. Tuliko sopasta maukas 
vain tutkimusmielessä vai ratkesivatko ongelmat oikeasti. Prosessi toteutetaan ja dokumentoidaan 
vuoden 2015 aikana. 
 
Kädet savea syvemmälle? – Antroposeeni, fossiiliyhteiskunta ja sosiologia 
Tero Toivanen, Helsingin yliopisto (tero.toivanen@helsinki.fi) 
 
Ilmastonmuutos muuttaa kaiken. Teesin on tehnyt tutuksi journalisti Naomi Klein tuoreella kirjallaan 
This Changes Everything. Myöskään tieteentekijät eivät voi piilottautua väitteeltä. Havahtuminen 
ihmisten aiheuttaman ilmastonmuutoksen todellisuuteen onkin saanut monet yhteiskuntatieteilijät 
pohtimaan uudelleen tieteenalansa monia perustekijöitä. Sosiologi John Urry (2013) on todennut 
hiljattain, että vaikka ilmastokysymyksessä luonnontieteilijät ja taloustieteilijät ovat ehtineet pai-
kalle ensin, on sosiologian tehtävä tuoda yhteiskunta mukaan ilmastotutkimukseen. Urryn mukaan 
sosiologiaa tarvitaan erityisesti runsaasti fossiilisia polttoaineita kuluttavan yhteiskunnan historian, 
toiminnan ja seurausten tutkimiseen. Sosiologiaa kädet savessa -työryhmän hengessä tahtoisin li-
sätä tähän, että tarvitaan yhteiskuntatutkimusta, joka kykenee sysäämään liikkeelle myös yhteis-
kunnallisia voimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.  
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Jotta voisin täsmentää sosiologian painoarvoa ilmastokysymyksessä yhdestä näkökulmasta, otan 
puheenvuoroni tarkastelukohteeksi ilmastotutkimuksessa nopeasti yleistyneen antroposeeni-käsit-
teen. Antroposeenilla ei toistaiseksi ole virallista asemaa luonnontieteissä, mutta sillä viitataan yhä 
useammin uuteen geologiseen aikakauteen, jonka aikana ihmisten toiminta on vaikuttanut syvästi 
planeetan ekosysteemeihin. Useimmiten uuden epookin katsotaan alkaneen teollisesta vallanku-
mouksesta ja sitä seuranneista kasvavista ilmastopäästöistä ja ekologisista ongelmista. Toisaalta ai-
kakautta on venytetty aina kauas esihistoriaan, jolloin esi-isämme ja -äitimme valjastivat onnistu-
neesti tulen käyttöönsä.  
 
Antroposeeni tuntuisi tarttuvan onnistuneesti ihmisten toiminnan vaikutuksiin, mutta tavoittavan 
heikommin Urrynkin peräänkuuluttaman fossiiliyhteiskunnan historian ja toiminnan analyysia. An-
toroposeeni ei esimerkiksi kysy, millaisten historiallisesti spesifien yhteiskunnallisten suhteiden 
puitteissa fossiilitalouden synty ja uusiintuminen ovat mahdollista (vrt. Malm & Hornborg 2014). 
Toisaalta antroposeeni näyttäisi johtavan jotkut päätelmään, jonka mukaan kaikki, siis joko ihmis-
kunta, ihmislaji tai ”me”, ovat samassa (pelastus)veneessä ilmastonmuutoksen edessä (ks. Chakra-
barty 2009; vrt. Žižek 2010). Näinhän ei ole: ilmastonmuutos ajaa jo nyt tuhansia ihmisiä kodeistaan 
toisten jopa hyötyessä muutoksesta poliittisesti ja taloudellisesti. 
 
”Kädet saveen laittava sosiologia” asettaakin kysymyksen luokkarakenteesta, taloudellisesta val-
lasta ja poliittisesta toimijuudesta ilmastonmuutoksen ja fossiilikapitalismin kontekstissa. Toisaalta 
se ei myöskään kaihda vahvojen ratkaisujen esittämistä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Täl-
löin, kuvainnollisesti puhuen, sosiologia laittaa kätensä maankuoren savikerrosta syvemmälle – aina 
fossiilikapitalismin alkulähteisiin saakka.  

 

28 SOTILASSOSIOLOGIA 

Koordinaattorit: Teemu Tallberg, Maanpuolustuskorkeakoulu (teemu.tallberg@mil.fi) & Anni Oja-
järvi, Nuorisotutkimusverkosto (anni.ojajarvi@nuorisotutkimus.fi) 
 
Vaikka puolustusvoimat on keskeinen instituutio suomalaisessa yhteiskunnassa, asevoimia ja 
maanpuolustusta on tutkittu sosiologiassa melko vähän. Millainen yhteiskunnan peili puolustus-
voimat on tänään? Vieläkö komppania näyttäytyy pienoisyhteiskuntana, ja mitä sotilassosiologia 
voisi olla 2000-luvulla? Miten yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako ja kriiseihin varautuminen 
heijastelevat aikaamme? Maanpuolustuksen kentällä puolustusvoimat on päätoimija, mutta koko-
naisturvallisuusajattelu ja kansainvälinen kriisinhallinta laajentavat yhteistoiminnan ja vastuut eri 
yhteiskuntasektoreille ja moninaisiin toimintaympäristöihin. 
 
Työryhmä kutsuu koolle laajasti maanpuolustukseen, asevelvollisuuteen ja siviilipalvelukseen, tur-
vallisuuteen, sotaan ja rauhaan liittyviä alustuksia. Teemaa voi tarkastella laajasti niin turvallisuu-
den, maanpuolustuksen kuin rauhan tutkimisen näkökulmista. Työryhmässä voi esitellä eri vai-
heissa olevia tutkimuksia, avauksia ja pohdintoja. 
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ABSTRAKTIT: 
 
Inttielämää verkossa: varusmiesten ylläpitämät blogit ja Youtube-videokanavat  
Tiia Tahvanainen, Nuorisotutkimusverkosto (tiia.tahvanainen@nuorisotutkimus.fi) 
 
Varusmiespalvelukseen astuu vuosittain noin 26 000 nuorta miestä, jonka seurauksena ikäluokat 
jakavat yhtenäisen kokemuksen armeijasta. Kuitenkin on tutkittu vain hyvin vähän sitä, millaista ar-
meijatarinaa nuoret välittävät toisilleen, tuleville armeijasukupolville ja armeijaa käymättömille 
nuorille. Internet ja sosiaaliset mediat ovat tuoneet varusmiespalveluksen arjen kaikkien ulottuville 
ja tarkasteltavaksi. Esimerkiksi inttiblogeissa ja Youtube-videopalveluun ladatuissa armeija-aihei-
sissa videoissa kuvataan palveluksen arkea, kuluneita viikkoja, koulutusta ja omakohtaisia tunte-
muksia, joita palvelus varusmiehissä herättää. Kohdeyleisönä ovat varusmiehen tai -naisen oma 
perhe, ystäväpiiri ja palveluskaverit, mutta usein blogit ja videot ovat pääosin avoimia kaikille verk-
kokäyttäjille.  
 
Nämä verkossa julkaistavat armeijatarinat tarjoavat monipuolisen kuvauksen siitä, millaisena nuo-
ret kokevat varusmiespalveluksen ja millaista kuvaa armeijasta halutaan välittää eteenpäin. Kiinnos-
tavaa onkin, mitä oikeastaan ovat ne asiat, joita varusmiehet haluavat nostaa esille kuvatessaan 
varusmiespalveluksen arkea blogeissa ja videoilla potentiaalisesti tuhansille lukijoille ja katsojille. 
Tämä myös herättää kysymyksen siitä, kenelle nämä sisällöt loppujen lopuksi ovat tuotettu ja ketkä 
niitä päätyvät lukemaan, katsomaan ja kommentoimaan? Avautuvatko verkoissa julkaistut armeija-
kokemukset ja niin sanotut ”inttitarinat” samalla tavalla myös armeijaa käymättömille lukijoille?  
 
Tässä esityksessä kuvaan yleisesti sitä, millaisia ovat nuorten miesten ja naisten inttiblogit ja ar-
meija-aiheiset videopäiväkirjat. Melkein reaaliajassa tapahtuva raportointi voi erota huimasti siitä, 
millaisia muistoja armeijasta ja siihen liittyvistä kokemuksista kerrotaan vuosia myöhemmin. Sa-
malla verkossa julkaistut tarinat kuitenkin vahvasti toistavat ylisukupolvisesti opittua tapaa puhua 
armeijasta. Esityksessä keskitytäänkin erityisesti siihen millaista kollektiivista armeijatarinaa juuri 
verkossa julkaistavat digipäiväkirjat tuottavat. Tarkastelen sitä, mistä blogeissa ja videoilla puhu-
taan, mistä jätetään puhumatta ja onko kerronnan tavoista löydettävissä yhteneväisyyksiä.  
 
Siviilipalveluksen vaikutukset – osaamisen ja syrjäytymisen näkökulmat 
Valdemar Kallunki (valdemar.kallunki@iki.fi) 
 
Asevelvollisuus muodostaa aikuistumisvaiheeseen sijoittuvana kansalaisvelvollisuutena kollektiivi-
sen velvoitteen nuorten aikuisten elämään. Varusmiespalveluksen suorittaa vajaat kolme neljän-
nestä miesikäluokasta, siviilipalveluksen noin 7 prosenttia miesten ikäluokasta. Siviilipalveluksen 
erityisluonnetta korostaa vaatimus palvelukseen hakeutumiseen liittyvästä vakaumuksellisesta 
syystä (siviilipalveluslaki 1446/2007, 12 §). Merkittävä osa siviilipalvelusvelvollisista katsoo kuitenkin 
tulleensa palvelukseen käytännöllisestä syystä. Käytännöllisten tekijöiden korostuminen liittyy osin 
varusmiespalveluksen keskeyttäjiin, joita on siviilipalvelusmiehistä noin puolet (Kallunki 2014). 
 
Siviilipalvelusvelvollisten osaamisen hyödyntäminen nähtiin Siviilipalvelus 2020 –raportissa järjes-
telmän kehittämisen kannalta keskeisenä tavoitteena. Kyse on osaltaan asevelvollisuuden yhteis-
kunnallisten kustannusten minimoinnista (Puolustusministeriö 2010). Siviilipalvelusmiehet edusta-
vat sosiaaliselta osallisuudeltaan kuitenkin monimuotoista ryhmää, johon kuuluu korkeasti koulu-
tettujen tai koulutuksen aloittaneiden ohella syrjäytymisriskin piirissä olevia nuoria (Kallunki 2013). 
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Varusmiespalveluksen keskeyttäminen vaikeuttaa työhön ja opiskeluun siirtymistä osalla siviilipal-
velusmiehiä. Lisäksi siviilipalvelukseen hakeutuu myös muista syistä syrjäytymisriskin piirissä olevia 
nuoria. Syrjäytymisen ehkäisy ja osaamisen hyödyntäminen muodostavat siten näkökulmat, joiden 
avulla voidaan kehittää järjestelmän myönteisiä vaikutuksia.  
 
Tässä esityksessä tarkastelen siviilipalvelusmiesten osaamista ja syrjäytymisriskiä järjestelmän yh-
teiskunnallisten vaikutusten näkökulmasta. Siviilipalvelusmiesten osaamisen hyödyntämistä tarkas-
tellaan vertaamalla velvollisten koulutuksellista suuntautumista ja tutkintoja suhteessa heidän työ-
palvelustehtäviinsä. Syrjäytymisriskiä käsitellään velvollisten koulutusta ja työtä koskevan osallisuu-
den kautta (ml. NEET-nuoret). Kiinnostuksen kohteena on tällöin palveluksen merkitys osallisuuden 
vahvistamisessa. Tarkastelu auttaa löytämään keinoja molempien ryhmien tukemiseen. 
 
Aineistona on marraskuun 2012 ja lokakuun 2013 välisenä aikana Lapinjärven koulutuskeskuksessa 
järjestetyillä peruskoulutusjaksoilla toteutettu kysely. Yhden vuoden saapumiserät kokonaisuudes-
saan kattava aineisto sisältää yhteensä 1897 vastaajaa. Lisäksi hyödynnetään vuoden 2014 alkupuo-
liskolla kerättyä siviilipalveluksen loppukyselyä.  
 
Hauraat ja turvatut – puolustusvoimien henkilöstön huolenaiheiden intersektionaalinen tarkas-
telu 
Minna Leinonen, Tampereen yliopisto (minna.leinonen@uta.fi) & Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Tam-
pereen yliopisto (katri.otonkorpi-lehtoranta@uta.fi) 
 
Muutos on muovannut puolustusvoimien organisaatiota ja siinä toimivien ihmisten olosuhteita jo 
pitkään. Miten henkilöstön odotukset näkyivät heidän kokemissaan huolissa juuri ennen viimeisintä 
uudelleenorganisointia? Esityksessämme tuomme näkyviin erilaisten henkilöstöryhmien kokemuk-
set organisaation sisällä. Tarkastelussa hyödynnämme intersektionaalisuuden käsitettä. 
 
Intersektionaalisuudesta on tullut sukupuolen tutkimuksessa keskeinen teoreettinen käsite puhut-
taessa moninaisista ja keskenään vuorovaikutuksessa olevista sosiokulttuurisista eroista sekä niihin 
kytkeytyvistä hierarkioista ja epätasa-arvoisuuksista. Käsitteen soveltamisen haasteet empiirisessä 
tutkimuksessa liittyvät itsessään sosiaalisen elämän monimutkaisuuteen ja monikerroksisuuteen. 
Kriittisen realismin mukaan sosiaalisen elämän monimutkaisuuden ymmärtämiseksi tutkimuksen on 
eriteltävä sitä, millaisten olosuhteiden eli kontekstuaalisten tekijöiden vallitessa tietyt havaitut kor-
relaatiot ja ilmiöt esiintyvät. 
 
Sovellamme intersektionaalisuuden käsitettä empiirisesti organisaatiotasolla ottamalla tarkaste-
lumme kohteeksi sukupuolen, iän ja henkilöstöryhmän sekä erilaiset työhön liittyvät kokemukset 
(työssä kehittymisen mahdollisuudet, uralla etenemisen mahdollisuudet, työilmapiiri ja esimies-
työskentely) ja tarkastelemme niiden osuutta työssä koettuihin huoliin (työn jatkuvuus, työssä jak-
saminen ja muutokset työn organisoinnissa). Tarkastelussa keskeisen aineiston muodostaa puolus-
tusvoimissa vuonna 2011 toteutettu laaja-alainen henkilöstökysely (N=8093), jolla selvitettiin orga-
nisaation tasa-arvotilannetta. 
 
Työn jatkuvuus, työssä jaksaminen ja muutokset työn organisoinnissa huolettivat eniten naisia. 
Pelkkä sukupuolinäkökulma ei kuitenkaan ole riittävä, vaan samanaikaisesti on tarkasteltava myös 
muita sosiaalisia jakoja, jotta kokemusten moninaisuus tulee esiin ja jotta niiden taustalla olevat 
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mekanismit voidaan tunnistaa. Keskeiseksi tarkastelussamme nousevat kategorioiden väliset suh-
teet (ks. McCall 2005). Lisäksi nostamme esiin intersektionaalisuuskäsitteen empiiriseen soveltami-
seen liittyviä havaintojamme. 
 
Puolustusvoimien työnsosiologisia erityispiirteitä – pakkosiirrot, reppu-upseerit ja kutsumusam-
matti 
Anitta Hannola, Puolustusvoimien Tutkimuslaitos (anitta.hannola@mil.fi) 
 
Tutkimuksessa ja alustuksessa tarkastellaan sosiologisesti sotilasorganisaation erityispiirteitä empii-
risten aineistojen (Puolustusvoimien työilmapiiri- ja lähtökyselyt, opinnäytetyöt) ja julkisten asiakir-
jojen avulla. Tutkimuksen tavoitteena on avata useista näkökulmista monisäikeinen keskustelu sul-
jetusta sotilasorganisaatiosta ja -professiosta.  
 
Upseereiden seuraajasuunnittelun ja tehtäväkierron tavoitteena on perehdyttää ja harjaannuttaa 
heidät monipuolisesti vaativiin hallinnollisiin, strategisiin ja operatiivisiin tehtäviin. Upseerit vaihta-
vat työtehtäviä vaativampiin ja haasteellisempiin siirtyen paikkakunnalta toiselle, mikä aiheuttaa 
organisaatiossa hyvin kiivastahtista sisäistä vaihtuvuutta. Ovatko tämän urakierron vaikutukset kiel-
teisiä vai myönteisiä? Mitkä ovat vaikutukset henkilölle itselleen, työyhteisöille ja koko organisaa-
tiolle? 
 
Siirtymisvelvollisuuden vuoksi Puolustusvoimien työntekijällä / virkamiehellä on velvollisuus ottaa 
vastaan työtä mistä päin Suomea tahansa. Viime vuosina - Puolustusvoimauudistuksen aikana - siir-
tymisvelvollisuus on tullut myös yhä useamman siviilityöntekijän osaksi. Rakennemuutos siirtää ra-
justi henkilöstöä uusiin työtehtäviin, jopa toiselle paikkakunnalle. Uudistus on tuonut mukanaan po-
sitiivisia asioita kuten työtehtävien tarkat kuvaukset, päällekkäisyyksien purkaminen ja toiminnan 
tehostaminen. Kielteisinä voidaan mainita ”pakkosiirrot” ja työn tekemisen reunaehtojen kaventu-
minen. Parin tuhannen ihmisen siirtyminen uusina työntekijöinä uuteen työyhteisöön vaikuttaa 
Puolustusvoimien koko henkilöstöön, 12 000 ihmiseen: siirtyvät jättävät taakseen jonkin työyhtei-
sön ja tulevat uuteen, ryhmäytyminen ja ryhmän vaiheet alkavat aina uudelleen alusta.  
 
2000-luvulla ja erityisesti viime vuosina on koko ajan voimistunut reppu-upseerius -niminen ilmiö. 
Upseeri-isät, muut sotilaat ja siviilitkin asuvat kaukana perheistään antaen aivan uudet kasvot vii-
konloppuvanhemmuudelle. Pitkät työmatkat rasittavat sekä perhettä ja sen dynamiikkaa että reis-
saajan henkistä ja fyysistä jaksamista. Miten vaativan sotilastyön ja perheen yhteensovittaminen 
onnistuu rakennemuutoksen jälkeen?  
 
Sotilas- ja erityisesti upseerin ammatti on kiistämättä professio. Hakeutuminen kadettikouluun oh-
jaa ja ”pakottaa” upseerit vuosikymmenien mittaiseen, tarkoin viitoitettuun uraan. Sillä, joka tähän 
uraputkeen haluaa, on oltava kutsumusta. Polku kadetista yleisesikuntaupseeriksi on tarkoin ra-
jattu, se ei salli akateemista vapautta. Sotilaan ammatti avaa työpaikkojen ovia suomalaisessa yh-
teiskunnassa hyvin rajatusti. Mikä on tämän profession ja kutsumuksen taustalla: halu puolustaa 
isänmaata?  
 
Työilmapiirikyselyissä Puolustusvoimien ehdoton vahvuus on hyvä me-henki. Keskiarvona se on vain 
luku, jonka taakse kätkeytyy monia vivahteita. Voiko me-henki olla liian hyvä? Miksi eri henkilöstö-
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ryhmät jopa samassa hallintoyksikössä kokevat me-hengen hyvin eri tavoin? Upseeriston erinomai-
nen me-henki on kiistaton etu, jonka voi saavuttaa vain kasvamalla ja ”varttumalla” samassa ver-
kostossa koko aikuisuuden ja uran ajan. 

 
29 TERVEYSSOSIOLOGIA 

Koordinaattorit: Piia Jallinoja, Helsingin yliopisto (piia.jallinoja@helsinki.fi) & Sakari Karvonen, Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos (sakari.karvonen@thl.fi) 
 
Terveys tuntuu liittyvän ihmisten elämään yhä moninaisemmin tavoin. Ruokaa myydään terveysar-
gumentein, geenitestit ovat lisänneet ihmisten tietoutta omista terveysriskeistään ja eliniän piden-
tyminen on johtanut siihen, että yhä useamman elämään kuuluvat erilaiset sairaudet. Sosioekono-
miset terveyserot ovat Suomessa moniin Euroopan maihin verrattuna suuret. Myös terveyden-
huoltojärjestelmä on uudistusten edessä, sillä sitä koettelevat kustannusten jatkuva kasvu, pula 
hoitohenkilökunnasta ja eriarvo hoitoon pääsyssä. 
 
Terveyssosiologian työryhmään ovat tervetulleita kaikki paperit, joissa käsitellään terveyden, sai-
rauden tai terveydenhoidon ilmiöitä sosiologisesta näkökulmasta. Ryhmään sopivat niin kvantita-
tiiviset, kvalitatiiviset kuin teoreettiset esitykset. 
 
ABSTRAKTIT:  
 
Psyykkisen kuormituksen tunnistaminen työterveysongelmaksi vakuutusalan henkilöstö- ja am-
mattilehdissä 
Anna Kuokkanen, Työterveyslaitos (anna.kuokkanen@ttl.fi) 
 
Työelämän ja elinkeinorakenteen muutos ovat vaikuttaneet työterveyteen sekä työterveyttä ja työ-
suojelua koskevaan julkiseen keskusteluun. Toimihenkilöistyminen ja tietotyön lisääntyminen ovat 
siirtäneet työn painopistettä fyysisestä työstä kohti henkistä työtä. Uudenlaisten työntekijävaati-
musten kautta myös työn kuormitus on siirtynyt aikaisempaa enemmän fyysisistä vaivoista psyykki-
siin ongelmiin. Myös lääketieteen kehitys ja uudet diagnostiset kategoriat ovat vaikuttaneet siihen, 
miten työntekijöiden oireita on tulkittu. Esimerkiksi työstressi ja työuupumus tunnistettiin ilmiöinä 
1900-luvun loppupuolella. Tunnistamisen jälkeen näiden sairauksien nopeaa lisääntymistä 1990-lu-
vun lopulla on kuvattu tutkimuskirjallisuudessa jopa epidemiaksi. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, miten, miksi ja milloin psyykkinen kuormitus tunnistettiin työ-
terveysuhkaksi vakuutusalalla. Tutkin sitä, miten uusista, työntekijöiden psyykkistä hyvinvointia uh-
kaavista työterveysuhkista keskusteltiin ja mihin työn muutoksen, työn organisoinnin ja johtamisen 
piirteisiin ne liitettiin. Aineistona käytän vakuutusalan henkilöstölehdissä ja ammattiliiton lehdessä 
julkaistuja työterveyttä ja työsuojelua koskevia artikkeleita vuosilta 1955–2014. Analysoin niitä kva-
litatiivisen sisällöntutkimuksen menetelmällä. 
 
Tutkimuksen alustavat tulokset osoittavat, että työn henkinen kuormitus tunnistettiin vakuutus-
alalla jo 1960-luvulla. Keskustelu työn henkisestä kuormituksesta ja työntekijöiden työhyvinvointiin 
vaikuttavista psykososiaalisista tekijöistä kuitenkin lisääntyi vuosikymmenten kuluessa. 1980-luku 
näyttäytyy käännekohtana, jolloin psyykkiset ongelmat, kuten työstressi, ohittivat fyysiset vaivat 
työterveysuhkana vakuutusalan henkilöstö- ja ammattilehtikeskustelussa. 1980-luvulla työn psyyk-
kisestä kuormittavuudesta tuli diskurssi, jolla voitiin legitimoida minkä tahansa työn raskautta. 
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Stressi ei koskenut enää ainoastaan toimihenkilöitä ja asiakaspalvelijoita kuten aikaisemmin, vaan 
myös esimerkiksi varastotyötä voitiin kuvata stressaavaksi. 
 
Työterveysdiskurssin muutos liitettiin vakuutusalalla muun muassa melko tiheästi tapahtuneisiin or-
ganisaatiomuutoksiin, aikaisempaa kovempiin tulostavoitteisiin ja niihin liittyvään työtahdin kiristy-
miseen sekä uusien työmenetelmien ja uuden teknologian, kuten tietotekniikan käyttöönottoon. 
Työn sirpaloituminen, työssä koetun epävarmuuden lisääntyminen ja jatkuvan uuden oppimisen 
vaatimukset ovat tekijöitä, jotka aineiston perusteella näyttävät vaikuttaneen vakuutusalan työnte-
kijöiden henkisen haavoittuvuuden lisääntymiseen. Psyykkisen kuormituksen lisääntyminen ei kui-
tenkaan pysähtynyt 1980-luvulle, vaan on jatkunut 2000-luvun taitteessa. Vaikuttaa siltä, että hen-
kisestä kuormituksesta puhutaan nyt enemmän kuin koskaan ennen.  
  
Työterveysriskit, sosiaaliset suhteet ja luokka: diskurssianalyysi Helsingin Sanomien ja Me Naisten 
työterveyskeskusteluista 1961–2008 
Pekka Varje & Ari Väänänen, Työterveyslaitos 
 
Tässä esityksessä käsittelemme työpaikan sosiaalisista suhteista ja psykososiaalisista riskitekijöistä 
käytyä keskustelua suomalaisessa lehdistössä diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksen aineistona on 
125 työterveyttä ja työterveysriskejä käsittelevää lehtiartikkelia Helsingin Sanomista ja Me Naisista 
vuosien 1961 ja 2008 väliltä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys kumpuaa erityisesti Pierre Bour-
dieun ja Richard Sennettin luokka-analyyseistä sekä työelämäetnografisesta kirjallisuudesta. Tavoit-
teenamme on tutkia sitä, ovatko luokkaperustaiset ideaalit ja ajattelutavat keskeisellä tavalla vai-
kuttaneet työterveyskeskustelun muotoutumiseen viimeisten vuosikymmenten aikana. Pyrimme si-
ten välttämään hallinnan tutkimukselle tyypillisen empiirisesti ongelmallisen ajattelutavan, jossa 
diskurssit muovaavat näkymättömäksi jäävää universaalia työntekijäsubjektia. 
 
Tulokset osoittavat, että työpaikan psykososiaalinen ympäristö nousi erityisen huomion ja huolen 
kohteeksi 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa samaan aikaan kuin taloudellinen ympäristö kiristyi ja 
työmarkkinoita alkoi määrittää entistä vahvempi kilpailuideologia. Uutta 1980-luvulta alkanutta työ-
paikan sosiaaliseen sfääriin ja mielenterveyteen keskittyvää terveyskeskustelua on hallinnut keski-
luokkainen ideaali työpaikan eri toimijoiden intressien perimmäisestä harmoniasta, jossa hyvin-
vointi ja tuottavuus yhdistyvät saumattomasti. Tämän näkemyksen mukaan hyvinvointi kumpuaa 
yhteistyöstä, positiivisesta osallistumisesta ja identifioitumisesta organisaation virallisiin tavoittei-
siin. Perinteinen työväenluokan kunniaa ja autonomiaa puolustava vastarintakulttuuri näyttäytyy 
diskurssin kautta harmoniaa ja hyvinvointia häiritsevänä tekijänä, vaikka vielä 1960- ja 1970-luvuilla 
työpaikan sisäisiä hierarkioita ja intressiristiriitoja pidettiin pikemminkin itsestäänselvyyksinä kuin 
vaarallisina patogeeneinä. 
 
Johtopäätöksenä esitämme, että tutkimassamme työterveyskeskustelussa esiintyy luokkaperustai-
nen arvohierarkia erilaisten työntekijän käyttäytymisen ja emotionaalisen itseilmaisun muotojen vä-
lillä. Psykososiaalisten riskitekijöiden nousu huomion kohteeksi 1970-luvun jälkeen heijastaa työvä-
enluokkaisen ajattelutavan poliittisen voiman heikkenemistä ja keskiluokkaisten ihannemallien do-
minoivaa asemaa. Kuitenkin samaan aikaan työterveyskeskustelun osallistujat ovat olleet huolis-
saan taloudellisen kilpailun ja uusliberaalin markkinaideologian vahingollisesta vaikutuksesta keski-
luokkaiselle ideaalityöpaikalle. Vaikuttaakin siltä, että viime vuosikymmenten keskustelua psyko-
sosiaalisista työterveysriskeistä Helsingin Sanomissa ja Me Naisissa on määrittänyt keskiluokkaisen 
harmonia- ja tasa-arvoajattelun sekä kilpailutalouden ideologian ja vaikutusten välinen ristiriita. 
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Tuolin imu – Kansanterveys, kilpailukyky ja istumisen vaarat 
Virve Peteri, Tampereen yliopisto (virve.peteri@uta.fi) 
 
Viime vuosina kansallinen ja kansainvälinen media on kertonut, että istuminen tappaa varmemmin 
ja todennäköisemmin kuin tupakointi tai HIV. Suomalaisissa mediateksteissä aihe on kotoutettu 
kansanterveydellisenä ongelmana, johon täytyy reagoida viranomaisstrategioin ja valistuksen kei-
noin.  
 
Samaan aikaan avotoimistoista siirrytään muokkaamaan ”monitoimitiloja”, jotka käytännössä mer-
kitsevät vähemmän standardeja työpisteitä. Monitoimitilat merkityksellistyvät kuvauksissa julkitilan 
kaltaisina toimistoympäristöinä, joille tyypillistä ovat ”pehmeä muotokieli”, leikillisyys, design-esi-
neet ja runsas värien käyttö. Monitoimitilan käyttäjät ovat ensisijassa mobiileja toimijoita, jotka vaa-
tivat personoituja tiloja lyhyille kohtaamisille ja hetkelliselle työskentelylle kannettavan teknologian 
äärellä. Toimistotilat ovat yksi yritysten suurimpia kulueriä ja niistä pyritään säästämään lisäämällä 
yhteistä tilaa ja vähentämällä työntekijöiden vakiintuneita työskentelypisteitä omine pöytineen ja 
tuoleineen. Tällaista toimintaympäristöä ja -kulttuuria palvelisi parhaiten se, että istuminen koettai-
siin terveysriskinä.  
 
Esitelmässä kuvailen, miten diskurssi istumisen vaarallisuudesta siirtää taustalle puheen säästötoi-
menpiteistä ja tuottaa subjekteja, jotka ovat vastuussa omasta terveydestään ja toimistokalusteiden 
ergonomiasta. Yksityisten työntekijöiden istuva ruumis asettuu diskurssissa vastuuseen myös kan-
sallisesta kilpailukyvystä. Työntekijöitä puhutellaan ensisijassa kansalaisina, joiden asennon vaihta-
minen heijastuu paitsi heidän omaan sisäiseen mentaaliseen olotilaansa ja fyysiseen terveyteensä, 
myös suoraan talouden kasvukykyyn.  
 
Esitelmä perustuu aihetta käsittelevään media-aineistoon (lehtiartikkeleita, blogi-tekstejä, tv-ohjel-
mia) sekä monipaikkaiseen etnografiaan ergonomisia toimistokalusteita valmistavassa yrityksessä. 
  
Ikääntyvien työntekijöiden koetun kuntoutuksen tarpeen väestöryhmittäiset erot 
Riikka Shemeikka, Hanna Rinne & Aurora Saares, Tutkimus- ja kehittämisyksikkö, Kuntoutussäätiö 
 
Tausta. Väestörakenteen muutoksen myötä ikääntyneitä työntekijöitä tarvitaan työelämässä entistä 
pidempään. Ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin, toimintakykyyn ja terveyteen, samoin kuin heidän 
työoloihinsa ja työhyvinvointiinsa, tulisi kiinnittää huomiota. Esimerkiksi ikääntymisen fyysisistä ja 
kognitiivisista muutoksista voi aiheutua ongelmia työelämässä, ellei niitä oteta huomioon, lisäksi 
osa ikääntyneistä kohtaa työssään myös ikästereotypioista johtuvaa ikäsyrjintää. Kuntoutus on yksi 
tärkeistä keinoista, joilla pystytään tukemaan ikääntyneiden toimintakykyä ja terveyttä, samoin kuin 
edistämään työssä jaksamista ja työurien pidentämistä. Itsearvioitu kuntoutuksen tarve heijastaa 
vastaajan terveyttä, työkykyä ja toimintakykyä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1) onko ikään-
tyvillä työntekijöillä sosioekonomisia eroja koetussa kuntoutuksen tarpeessa? sekä 2) selittävätkö 
erot työelämän laadussa ikääntyvien työntekijöiden koetun kuntoutuksen tarpeen sosioekonomisia 
eroja? 
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Toteutus. Aineistona on Tilastokeskuksen Työolotutkimukseen vuosina 2003, 2008 ja 2013 vastan-
neet 50–64-vuotiaat palkansaajat (N=4 399). Käytetyt menetelmät ovat ristiintaulukointi ja logisti-
nen regressioanalyysi. Osuudet ja ristitulosuhteet on ikävakioitu ja niille on laskettu 95 %:n luotta-
musvälit. 
 
Tulokset. Miehistä 32 prosenttia ja naisista 39 prosenttia koki tarvitsevansa työ- ja toimintakykyä 
parantavaa kuntoutusta. Mitä korkeampi koulutus, sitä vähemmän kuntoutuksen tarvetta koettiin. 
Työntekijämiehillä oli muita miehiä yleisemmin koettua kuntoutuksen tarvetta. Naisilla koettu kun-
toutuksen tarve laski sosioekonomisen aseman nousun myötä. Työelämän laatu oli yhteydessä ko-
ettuun kuntoutuksen tarpeeseen: epävarmuustekijät, kuten työttömyyden uhka, lisäsivät tarvetta, 
kun taas paremmat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön vähensivät tarvetta. Työelämän laatu 
selitti osan koetun kuntoutuksen tarpeen sosioekonomisista eroista. Kuitenkin eräät tekijät, kuten 
eriarvoisuus uralla etenemisessä, lisäsivät koetun kuntoutuksen tarpeen sosioekonomisia eroja.  
Johtopäätökset. Alhainen koulutustaso ja sosioekonominen asema olivat yhteydessä yleisempään 
koettuun kuntoutuksen tarpeeseen, mutta osa tästä selittyi työelämän laatuun liittyvillä tekijöillä. 
Kuntoutuksen tarvetta voitaisiinkin vähentää parantamalla työelämän laatua, esimerkiksi vähentä-
mällä työhön liittyviä epävarmuustekijöitä ja lisäämällä työntekijöiden autonomiaa. Nämä toimen-
piteet saattaisivat myös pidentää työuria.  
 
Alkoholismi – sairaus vai heikkous? Venäläisten Anonyymien Alkoholistien käsityksiä alkoholis-
mista 
Laura Lyytikäinen, Turun yliopisto (laura.lyytikainen@utu.fi) 
 
Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Venäjä on alkoholinkulutuksen kärkimaita maailmassa ja 
alkoholista aiheutuvat sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat ovat mittavia. Alkoholismiin liittyy Ve-
näjällä paljon häpeää: vaikka juomisen ajatellaan kuuluvan venäläiseen kulttuuriin, alkoholiriippu-
vuus nähdään heikkoutena ja se pyritään usein salaamaan. Alkoholismin hoito perustuu Venäjän 
julkisessa terveydenhuollossa lääkehoitoon (khimzashchita, kemiallinen suojelu), joka juontuu neu-
vostoliittolaisesta riippuvuuksien hoidosta eli narkologiasta. Antabushoito ja siihen perustuva plase-
bohoito ovat tyypillisiä alkoholismin hoitomuotoja. Psykoterapiaan tai vertaistukeen perustuvat hoi-
tomuodot, kuten Anonyymien Alkoholistien (AA) 12 askeleen ohjelma, eivät ole saaneet vahvaa ja-
lansijaa Venäjällä. AA-liike toimiikin maassa varsin pienessä mittakaavassa, minkä syyksi on esitetty 
muun muassa läntisen terapiakulttuurin vieraus sekä AA-liikkeen protestanttiset syntyjuuret. Inter-
net mahdollistaa virtuaalisen vertaistuen, jolla voi olla Venäjän kaltaisessa, maantieteellisesti suu-
ressa maassa keskeinen rooli AA-liikkeen toiminnan kannalta. 
 
Esityksessä tarkastellaan venäläisen Anonyymit Alkoholistit -internetryhmän vertaistukitoimintaa ja 
ryhmän jäsenten ymmärrystä alkoholista ja alkoholismista. Aineistona toimivat internetin AA-kes-
kustelupalstan keskusteluketjut, joissa kokeneemmat AA-ryhmän jäsenet ohjaavat uusia jäseniä 
AA:n filosofiaan ja juomattomuuteen. Esityksessä analysoin venäläisen AA-ryhmän jäsenten omak-
sumia käsityksiä alkoholismista ja siitä toipumisesta ja näiden käsitysten suhdetta maassa yleisesti 
vallitseviin käsityksiin alkoholista ja alkoholismin hoidosta. Internet-keskustelujen pohjalta on mah-
dollista hahmottaa alkoholismia sairastavien kamppailua yhteiskunnassa, jossa alkoholinkäyttö on 
erityisen yleistä ja alkoholismiin liittyy paljon häpeää. Lisäksi tutkimusasetelma antaa mahdollisuu-
den tutkia, kuinka Venäjällä marginaalinen vertaistukeen ja avoimuuteen perustuva AA-liikkeen toi-
minta näyttäytyy venäläisille alkoholiongelmasta kärsiville, jotka etsivät apua ongelmaansa Interne-
tissä ja kuinka he kokevat saavansa apua ongelmaansa ryhmän kautta. 
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Trajectories of antidepressant medication before and after the onset of unemployment by dura-
tion of unemployment and eventual re-employment 
Taina Leinonen (1), Netta Mäki(2), Pekka Martikainen(1) 
1 University of Helsinki  
2 City of Helsinki Urban Facts 
 
Background: The role of health selection and causation is still unclear with respect to the association 
between unemployment and ill health. This study examined trajectories of depressive morbidity 
before and after a new onset of unemployment by subsequent employment experience. 
 
Methods: We used a register-based sample of the Finnish population to examine antidepressant 
medication in 1995–2009 over four years before and since the new onset of unemployment 
(N=28,000) at the age of 30–60 compared to the employed population (N=124,136). Those who 
became continuously long-term unemployed were examined separately from those who became 
intermittently unemployed and those who eventually became re-employed. The analyses were 
based on annual repeated measurements using generalised estimation equations (GEE). 
 
Results: Among the employed reference group antidepressant medication increased slowly but 
steadily over the study period and it was mainly at a lower level than among the unemployed. In the 
four years leading to unemployment there was excess increase in medication that was generally 
stronger among those with longer duration of the eventual unemployment experience. During un-
employment medication decreased in all groups except among the intermittently unemployed. By 
the first year of re-employment antidepressant medication reached a level similar to that among 
the employed population and afterwards followed no consistent trend. 
 
Conclusions: Trajectories of depressive morbidity vary considerably by duration of unemployment 
and re-employment with possible causal effects most likely for those experiencing intermittent un-
employment. Overall, however, the results support explanations based on health selection: depres-
sive morbidity is more likely to lead to unemployment and improvement in morbidity to re-employ-
ment than vice versa. 
  
Parental social and health-related risk factors for hospitalizations owing to high-risk health be-
haviour among adolescent children 
Hanna Remes, Pekka Martikainen, Heta Moustgaard & Laura Kestilä, University of Helsinki, THL 
 
Introduction. During adolescence, high-risk health behaviours emerge as major causes of morbid-
ity and mortality. Multiple parental factors are known to associate with children’s health and in-
jury risks but few studies have assessed parental social factors and parental health and health be-
haviours at the same time. We aim to find out to what extent the effects of childhood family struc-
ture and socioeconomic status on high-risk health behaviour among adolescents can be explained 
by mental disorders, substance abuse, and intentional injury morbidity among their parents. 
 
Method. Based on longitudinal register data on a 20% representative sample of all families with 
children aged 0−14 years in 2000 in Finland, our dataset contains detailed information on family 
structure, parental socioeconomic status and health problems. We used Cox proportional hazards 
models to examine the associations between parental factors and hospital-treated intentional I 
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juries, poisoning, intoxication, and other substance use related care episodes between ages 13 
and 19 years in 2001−2011. 
 
Results. Parental education, income, and occupational class were all associated high-risk health 
behaviour among adolescent children. Excess risk also applied to children of non-intact and one-
parent families. Adolescents, whose parents had been hospitalized for mental and behavioural dis-
orders or injuries, poisoning and other external causes of morbidity, were likewise in higher risk of 
hospitalization due to high-risk health behaviour. To a degree, different patterns were found be-
tween boys and girls, and according to maternal or paternal characteristics. 
 
Conclusions. The higher risks of poisonings and intentional injuries among children from socially 
disadvantaged families are to an extent mediated by parental mental health and substance use 
problems. Policies aimed at tackling injury morbidity among the young should focus on families 
with interrelated parental social and behavioural difficulties. 
 
Terveyspalvelujen saannin väestöryhmittäiset ja alueelliset erot työllisillä 
Hanna Rinne(1), Riikka Shemeikka(2), Aurora Saares(1), Kristiina Manderbacka(2), Jukka Murto(2) & 
Risto Kaikkonen(2)  
1 Kuntoutussäätiö  
2 THL  
 
Tausta. Terveyspalvelujen saannin väestöryhmittäisten ja alueellisten erojen tunteminen on tärkeää 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen suunnittelussa ja väestön terveyserojen kaventamisessa. 
Tutkimuksessa tarkastellaan työllisten aikuisten työterveyshuollon- ja terveyskeskuspalvelujen tar-
peen, käytön ja tyydyttämättömän tarpeen eroja sukupuolen, koulutus- ja tulotason sekä asuinalu-
een mukaan. 
 
Toteutus. Tutkimuksen aineistona on THL:n Alueellinen terveys- ja hyvinvointi (ATH) -tutkimuksen 
kyselyaineisto vuosilta 2012 ja 2013. Tutkimusväestönä ovat 20–59-vuotiaat työlliset (N=18 454). 
Aluejakona on suunnitellut sote-alueet, jotka vastaavat lähinnä yliopistosairaaloiden erityisvastuu-
alueita. Menetelminä käytettiin ristiintaulukointia, luottamusvälejä ja logistista regressioanalyysia. 
Osuudet ikävakioitiin. Analyysissa otettiin huomioon ATH-tutkimuksen otanta-asetelma. 
 
Tulokset. Työterveyshuollon palveluja oli 12 viime kuukauden aikana tarvinnut 56 prosenttia työlli-
sistä miehistä ja 65 prosenttia naisista. Tarvetta kokeneista miehistä 12 ja naisista 17 prosenttia ei 
ollut joko saanut tarvitsemaansa palvelua tai saatua palvelua ei koettu riittäväksi. Taloudellisia vai-
keuksia kokeneista miehistä viidennes ja naisista neljännes raportoi tyydyttämätöntä työterveys-
huollon palvelujen tarvetta. Naiset raportoivat tyydyttämätöntä työterveyshuollon palvelujen tar-
vetta etenkin Itäisellä ja Pohjoisella sote-alueella, miehillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä alue-
eroja. Korkeintaan perusasteen suorittaneilla miehillä tyydyttämätön työterveyshuollon palvelujen 
tarve oli yleisempää kuin koulutetummilla, naisilla tyydyttämätön palvelujen tarve oli harvinaisinta 
korkea-asteen suorittaneilla. Työllisistä miehistä kaikkiaan 70 prosenttia ja naisista 80 prosenttia oli 
käyttänyt joko työterveyshuollon tai terveyskeskuksen palveluita tai molempia 12 viime kuukauden 
aikana. Joka neljäs palveluita tarvinneista raportoi tyydyttämätöntä palvelujen tarvetta, naiset hie-
man yleisemmin kuin miehet. Eniten tyydyttämätöntä tarvetta liittyi terveyskeskuksen palveluihin. 
Alueelliset erot palvelujen käytössä ja tyydyttämättömässä tarpeessa olivat pienehköjä. Naisilla tyy-
dyttämätöntä tarvetta esiintyi eniten Eteläisellä ja Itäisellä sote-alueella, miehillä Pohjoisella. 



 

172 
 

 
Johtopäätökset. Tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten havainnon siitä, että alhainen so-
sioekonominen asema on yhteydessä tyydyttämättömään terveyskeskuspalvelujen tarpeeseen, 
mutta sen lisäksi alhaisemmat tulot ja koulutus ovat yhteydessä myös tyydyttämättömään työter-
veyspalvelujen tarpeeseen. Suunniteltujen sote-alueiden väliset alue-erot työllisten terveyspalvelu-
jen saannissa ovat vähäisiä. Terveyserojen kaventamiseksi sote-uudistuksen yhteydessä tulisi kiin-
nittää erityistä huomiota heikommassa asemassa olevien ryhmien terveyspalvelujen saatavuuden 
parantamiseen. 

 
30 TURVALLISUUDEN SOSIOLOGIA 

Koordinaattorit: Tuula Kekki, SPEK (tuula.kekki@spek.fi) & Heikki Laurikainen, SPEK (heikki.laurikai-
nen@spek.fi) 
 
Turvallisuudella ymmärretään arkikielessä useimmiten sitä, että ihmisillä ei ole välitöntä uhkaa ri-
koksista tai onnettomuuksista. Turvallisuus on tosin kiistanalainen käsite, joka saa erilaisia merki-
tyksiä tulkitsijasta, ajasta ja paikasta riippuen. Sitä saatetaan pitää osana laajempaa hyvinvointia tai 
käsittää tilana, jossa yksilöllä on mahdollisuus, kyky ja vapaus toimia omien oikeuksien ja halujen 
mukaisesti. 
 
Perinteiset turvallisuustoimijat, kuten poliisi, pelastustoimi ja puolustusvoimat, ovat saaneet rinnal-
leen onnettomuuksien ehkäisystä ja jälkihuollosta sekä humanitäärisestä avusta vastaavia toimi-
joita. Ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaaminen erilaisten uhkien ja riskien varalta on viime 
kädessä turvallisuustyötä, johon osallistuvat viranomaisten lisäksi siviilit. Turvallisuus ei ole siten 
minkään yksittäisen hallintokunnan omaisuutta tai asiantuntijuutta. Oletettavaa kuitenkin on, että 
vastuu omasta ja lähiympäristön turvallisuudesta tulee tulevaisuudessa siirtymään yhä vahvemmin 
yksilöiden ja yhteisöjen vastuulle. 
 
Työryhmään toivotaan empiiriset ja teoreettiset esityksiä eri vaiheissa olevista tutkimuksista, joissa 
pohditaan esimerkiksi 

 Turvallisuuden yksilöllisiä, kulttuurisia ja rakenteellisia ulottuvuuksia 

 Kansalaisturvallisuuden kehitystä peilaamalla nykytilannetta menneeseen tai tulevaan 

 Yksilöiden ja yhteisöjen kompetenssia varautua erilaisiin turvallisuusuhkiin 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Kansainvälinen katsaus urbaaniin varautumiseen 
Kauri Lindström, Tampereen yliopisto, SPEK 
 
Esitelmäni pohjautuu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestölle (SPEK) kirjoittamaani selvitykseen ur-
baanista varautumisesta. Aihealue on monialainen. Urbaania varautumista tutkivat esimerkiksi 
maantieteilijät, taloustieteilijät ja rakennetun ympäristön asiantuntijat. Työssäni tarkastelen urbaa-
nin varautumisen tutkimusta ja kehittämistä sosiologisesta näkökulmasta. 
 
Urbaani varautuminen on ajankohtainen käsite. Maailman väestöstä nykyisinkin jo yli puolet asuu 
kaupungeissa ja kaupunkiväestön osuus kasvaa vauhdilla. Nopeasti kasvavat kaupungit kohtaavat 
erilaisia uhkia, jotka liittyvät sekä fyysiseen ympäristöön että kaupungin sosiaaliseen dynamiikkaan. 
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Usein nämä kaksi ulottuvuutta liittyvät toisiinsa siten, että heikommin toimeentulevat asuvat fyysi-
sesti haavoittuvimmilla alueilla. 
 
Esityksessäni kerron yhtäältä urbaanin varautumisen tutkimussuuntauksista ja toisaalta konkreet-
tista hankkeista, joilla kaupunkien turvallisuutta parannetaan. Havainnollistan erityisesti hankkeita, 
jotka liittyvät kaupunkilaisten osallistamiseen turvallisuussuunnittelussa. Monet näistä toimenpi-
teistä ovat sellaisia, joita voimme soveltaa myös Suomen kaupunkeihin. 
 
Turvallisuuden valvonta - Institutionaalinen isomorfismi ja kansalliset kulttuuriset piirteet Suo-
men ydinvoimateollisuudessa ja Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa 
Marja Ylönen, Jyväskylän yliopisto 
 
Tarkastelen paperissani turvallisuuden käsitettä (safety, security) ja siihen läheisesti liittyviä käsit-
teitä kuten riski ja resilienssi (resilience). Teoreettisen, aiempaan tutkimukseen nojaavan tarkaste-
lun lisäksi vertailen sitä, kuinka turvallisuus on määritelty kahdella erilaisella riskiteollisuuden sek-
torilla: Suomen ydinvoimateollisuudessa sekä Norjan öljy- ja kaasuteollisuudessa. Empiiristen esi-
merkkien avulla on tarkoitus tuoda esiin sekä eroja että yhtäläisyyksiä turvallisuuden käsittämisessä. 
Institutionaalisen isomorfismin käsitteen avulla hahmotan niitä mekanismeja, jotka kansainvälisellä 
että kansallisella tasolla tuottavat hyvin yhteneväisiä käsityksiä turvallisuusriskeistä ja toisaalta 
myös yhteneväisiä vastausmalleja noihin riskeihin mainituilla sektoreilla. Sen lisäksi on tärkeä tar-
kastella mahdollisia ristiriitaisia näkemyksiä ja vastauksia turvallisuuteen samassa yhteiskunnassa, 
samalla sektorilla tai kahden eri sektorin välillä. Tutkimus liittyy ydinvoiman turvallisuutta koskevaan 
tutkimushankkeeseeni. Tämän paperin tarkoituksena on avata laajemmin turvallisuutta ja siihen 
vastaamista sekä historiallisena, yhteiskunnallisena että kulttuurisena ilmiönä. Aineistona ovat ydin-
voima- sekä öljy- ja kaasuteollisuuden valvontaviranomaisten haastattelut sekä asiakirjat. Analyysi-
menetelmänä sisällönanalyysi.  
 
Kotoutumisen edistäminen monialaisena yhteistyönä poliisin työn näkökulmasta  
Sari Vanhanen, Jyväskylän yliopisto & Siirtolaisuusinstituutti (sari.m.vanhanen@gmail.com) 
 
Väitöskirjatutkimukseni kuvailee kotoutumisen edistämiseen liittyvää monialaista yhteistyötä Suo-
messa paikallisten esimerkkien kautta. Tutkimus lähestyy toimijoiden välistä työskentelyä ja siinä 
rakentuvaa asiantuntijuutta erityisesti poliisin työn näkökulmasta.  
 
Taustalla on kokemus 2009–2011 toteutetusta, viiden EU-maan “Immigrants, Police and Social 
work” (IPS) –hankkeesta, jossa koottiin esimerkkejä poliisin ja sosiaalityön yhteistyötä maahan-
muuttajien kotoutumisen tukemisessa. Tavoitteena molemmilla em. professioilla on toisaalta vah-
vistaa ihmisten osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta, toisaalta ehkäistä konflikteja yksilö- ja yhtei-
sötasolla. Toimiessani IPS-hankkeen projektipäällikkönä ja kansainvälisen yhteistyön vetäjänä seu-
rasin tiiviisti eri maissa käytyä keskustelua, ja tämän pohjalta jatkan tutkimusta lähestyen monialai-
sen yhteistyön käytäntöjä ja merkityksiä poliisin työn kautta.  
 
Laadulliseen tutkimusotteeseen perustuvassa tutkimuksessa selvitän, millaista ennalta ehkäisevää 
verkostoyhteistyötä poliisi tekee maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi paikallistasolla. 
Toisaalta tutkimus tarkastelee ammatillista asiantuntijuutta ja sen rakentumista yhteisöllisenä op-
pimisena (learning in networks): millä tavoin monialainen yhteistyö täydentää tai muokkaa poliisin 
ammatillista asiantuntemusta? Tämän rinnalla tarkastelen, miten kotoutuminen ymmärretään eri 
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toimijoiden kannalta ja millä tavoin nämä käsitykset tulevat esiin; mitkä tekijät mahdollistavat tai 
estävät yhteistyötä käytännössä?  
 
On syytä huomioida, milloin kotoutumisen edistämiseen liittyvässä verkostotyössä on kyse (esimer-
kiksi) taloudellisista tai sosiaalisista kysymyksistä ja milloin ’maahanmuuttajaerityisyydestä’. Työttö-
myysvaltaisilla alueilla ongelmat eivät selity kulttuuritaustalla, vaan yksilön elämäntilanteeseen liit-
tyvillä, mahdollisesti kasautuvilla ongelmilla. Työskentely vaatii eri osapuolilta erityistä huomiota 
ennakkokäsitysten ja toisaalta työskentelyn johtopäätösten suhteen. Edelleen on todettu, että ko-
toutumisen edistämisen käytäntöihin voi liittyä ristiriitaisia tavoitteenasetteluja, joita työntekijät 
kohtaavat ja pyrkivät ratkomaan työnsä arjessa. 
 
Tutkimusaineisto koostuu verkostoyhteistyöhön osallistuvien poliisien yksilö- ja fokusryhmähaas-
tatteluista 3-4 eri paikkakunnalla Suomessa. Tämän rinnalla toteutamme yhdessä Göteborgin yli-
opiston sosiologian laitoksen kanssa seurantatutkimuksen yhden IPS-hankkeessa kuvatun esimerkin 
pohjalta (Case Hjällbo).  
 
Tuloksina voidaan tunnistaa kotoutumisen edistämiseen liittyvän, monialaisen yhteistyön vaatimuk-
sia sekä tarkentaa jaettua asiantuntemusta siitä, miten kotoutumisen edistämiseksi toimitaan ja 
mitä yhteisellä - mm. kotoutumista edistävän lain edellyttämällä - työskentelyllä tavoitellaan. Tutki-
mus tuo esiin erityisesti poliisin asiantuntemusta ja hiljaista tietoa (tacit knowledge) ennalta ehkäi-
sevässä työssä sekä kuvailee, millä tavoin poliisin työskentely yhteistyössä eri toimijoiden kanssa voi 
edistää maahan muuttaneiden kotoutumista Suomessa. 
 
Maahanmuuttajataustaisten nuorten neuvottelut turvattomuudesta ja turvallisuudesta kaupun-
kitilassa 
Tomi Haapa-alho, Helsingin yliopisto 
 
Turvattomuus yhteiskunnallisena ilmiönä on kiinnostanut monia tutkimusaloja jo yli 30 vuoden ajan. 
Tutkimuskohteena turvattomuus on kuitenkin osoittautunut haastavaksi sen kaksijakoisuuden 
vuoksi. Turvattomuus on ensinnäkin yksilöllinen tunne, mikä tekee siitä vaikean ilmiön mitattavaksi, 
saati vertailukelpoiseksi muuttujaksi muiden yksilöiden välillä. Toiseksi, turvattomuus on sosiaali-
seen ja kulttuuriseen kontekstiin sidoksissa, mikä tekee siitä myös vahvasti poliittista. Se, mitä yh-
teiskunnallisessa keskustelussa pidetään turvattomana, muuttuu puheista käsityksiksi ja lopulta 
käytökseen vaikuttavaksi peloksi. 
 
Turvattomuustutkimus onkin saanut osakseen paljon kritiikkiä pääasiassa näiden teoreettisten on-
gelmien sivuuttamisesta. Tutkimuksissa on keskitytty turvattomuuden tunteen mittaamiseen, olet-
taen, että turvattomuus ymmärretään ja koetaan samalla tavalla riippumatta haastateltavasta. Täl-
löin turvattomuuden yksilölliset ja kontekstuaaliset erot eivät saa niiden ansaitsemaa huomiota. Sa-
malla tutkimukset ovat lisänneet ihmisten tietoisuutta ihmisten turvattomuudesta, lisäten samalla 
turvattomuutta entisestään. 
 
Turvattomuutta on tutkittu myös Suomessa jo reilun 20 vuoden ajan, mutta maahanmuuttajien nä-
kökulmat ovat saaneet kiinnostusta vasta aivan hiljattain. Aiemmin maahanmuuttajat näkyivät tut-
kimuksissa lähinnä pelon aiheuttajina. Myös nuoret ovat aiemmin nähty enemmänkin pelkoa ai-
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heuttavina ryhmänä, mutta nykyään tutkimus on yhä enemmän kiinnostunut myös nuorten näkö-
kulmasta. Kvantitatiivisen tutkimuksen ohella on oleellista saada tietoa myös siitä miten maahan-
muuttajataustaiset nuoret ymmärtävät turvallisuudella ja turvattomuudella kaupunkitilassa. 
 
Lähestyn turvattomuutta konstruktuvistisesta tulokulmasta, jossa ilmiöitä tarkastellaan yksilön 
oman merkitysmaailman näkökulmasta. Tällöin turvattomuus määrittyy sellaiseksi kuin yksilö itse 
sen ymmärtää. Tämä lähestymistapa mahdollistaa turvattomuuden tarkastelun yksilön perspektii-
vistä rajaamatta sosiaalisen ympäristön ja yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutusta ulkopuolelle. 
Käsitykset rakentuvat aina sosiaalisessa kontekstissa, mutta yksilöllä on aktiivinen rooli merkitysten 
omaksumisessa tai haastamisessa. Merkitykset kertovat ennen kaikkea yksilön ja ympäristön väli-
sestä suhteesta, ja siitä miten yksilö tuon suhteen ymmärtää turvattomuuden kontekstissa.  
 
Aineistoni koostuu haastatteluista, jotka tein 12 maahanmuuttajataustaiselle nuorelle (8 poikaa ja 
4 tyttöä). Haastateltavat ovat 13–15 -vuotiaita, ja heidän asuinpaikkansa olivat pääasiassa Pasilassa 
ja Malmin lähistöllä. Menetelmiin kuului puolistrukturoitu parihaastattelu, sekä osallistavampi luova 
osio, jossa nuoret saivat joko kirjoittaa tai piirtää kuvauksen turvallisesta ja turvattomasta tilan-
teesta. Nämä kuvaukset toimivat lähtökohtana turvattomuuskeskusteluille, joissa nuoret saivat itse 
kertoa töidensä sisällön ja merkityksen. 
 
Kansalaisturvallisuuden tila Suomessa 2014 -näkökulma kansalaisten varautumisen tilaan ja re-
sursseihin eri alueilla 
Heikki Laurikainen, SPEK & Aleksi Nissinen, Helsingin yliopisto 
 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä käynnistyi joulukuussa 2014 tutkimushanke, jonka tavoit-
teena on kerätä tietoa kansalaisten turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä yksilöiden, yhteisö-
jen ja yhteiskunnan resursseista kohdata erilaisia riskejä. Tarkastelussa olevat riskit ovat eri laajuisia 
ja vakavuudeltaan eritasoisia, ja ne voivat olla luonnonilmiöiden aiheuttamia tai seurausta ihmisten 
tahallisesta tai tahattomasta toiminnasta. Kiinnostuksenkohteena on analysoida, miten valtion, kun-
tien ja järjestöjen edustajat ja kansalaiset mieltävät omat ja eri toimijoiden voimavarat, roolit ja 
vastuukysymykset turvallisuuden tuottamisessa. Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia 
turvallisuustoimijaverkostoja, niiden toimintaedellytyksiä ja -ympäristöistä sekä kehityssuuntia val-
takunnallisella ja alueellisella tasolla. 
  
Aineistona käytetään 3000 hengen kansalaiskyselyä. Kyselyssä tiedustellaan mm. turvallisuutta vah-
vistavia tekijöitä, yksilöiden sosiaalista pääomaa, solidaarisuutta sekä mielipiteitä suomalaisen yh-
teiskunnan oikeudenmukaisuutta ja luotettavuutta kohtaan. Toiseksi hankkeessa haastatellaan 20–
30  alueellisen varautumisen asiantuntijaa viranomais-, elinkeinoelämä-, yritys- ja järjestötahoilta. 
Haastatteluissa käsitellään erilaisia yhteiskunnallisia kehityslinjoja, eri toimijoiden kykyä vastata 
muuttuviin tarpeisiin sekä turvallisuuskysymysten politisoitumista.  
  
Heikki Laurikainen esittelee jatko-opintosuunnitelmaansa sekä Aleksi Nissinen Pro gradu – suunni-
telmaansa. Esityksissä analysoidaan erilaisia tapoja käsitteellistää kansalaisturvallisuutta, jäsentää 
ja luokitella turvallisuustilanteen ja turvallisuuden tunteen eri ulottuvuuksia sekä seurata alueellisia 
turvallisuustrendejä.  
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31 TYÖ, PERHE JA SUKUPUOLIROOLIT 

Koordinaattorit: Milla Salin, Turun yliopisto (milla.salin@utu.fi) & Minna Ylikännö, Turun yliopisto 
(minna.ylikanno@utu.fi) 
 
Työhön, perheeseen ja sukupuolirooleihin liittyvät kysymykset ovat nousseet tärkeään rooliin niin 
poliittisessa kuin sosiaalisen median keskusteluissa. Ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi hallituk-
sen rakennepaketin esitykset kotihoidontuen jyvittämisestä äidille ja isälle erikseen varattuihin osiin 
sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen silloin, kun toinen vanhemmista on kotona per-
hevapaalla. Lisäksi työ, perhe ja sukupuoliroolit ovat merkittävässä asemassa puhuttaessa hyvin-
vointivaltion kehittämisestä tai tehtäessä työelämän tutkimusta.   
 
Eurooppalaisessa kontekstissa Suomea pidetään usein maana, jossa työn ja perhe-elämän vastuita 
jaetaan ainakin jossain määrin tasan naisten ja miesten välillä. Samoin käsitysten naisten ja miesten 
sukupuolirooleista ajatellaan Suomessa olevan vähemmän traditionaalisia kuin monissa muissa Eu-
roopan maissa. Tästä huolimatta pienten lasten äitien työssäkäynti on Suomessa selvästi harvinai-
sempaa kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Lisäksi Suomessakin äidit yhä edelleen käyttävät val-
taosan perhevapaista, jotka kumpi tahansa vanhemmista voisi käyttää. Yksi suomalaisen yhteiskun-
nan erityispiirre on lisäksi vahva kokoaikatyön perinne, joka koskee myös äitejä. Osa-aikatyöstä ei 
ole muodostunut samassa määrin äitien työssäkäynnin muoto, kuten vaikkapa Alankomaissa, 
Isossa-Britanniassa tai Saksassa.   
 
Työn ja hoivan valintoja tehtäessä oleellisia ovat ne institutionaaliset ratkaisut, joilla edistetään nais-
ten työmarkkinoille osallistumista ja joilla samanaikaisesti luodaan aiempaa parempia mahdolli-
suuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiselle. Isiä voidaan kannustaa ottamaan osaa kodin 
töihin ja lasten hoitoon erilaisin taloudellisin kannustimin. Lisäksi vanhempien ja etenkin naisten 
hoivavastuuta voidaan vähentää tarjoamalla perheille päivähoitopalveluja.  Työn ja perhe-elämän 
vastuiden jakamiseen vaikuttavat instituutioiden ohella kuitenkin myös yhteiskunnassa vallalla ole-
vat sukupuoliroolit. Kulttuurisidonnaiset sukupuoliroolit ovat toisaalta vaikuttamassa yhteiskunnan 
instituutioiden kehittämiseen ja muuttamiseen, mutta toisaalta instituutioilla voidaan myös muut-
taa käsityksiä sukupuolirooleista.  
 
Työryhmään toivotaan sekä empiirisiä että teoreettisia papereita, joissa käsitellään työhön, perhee-
seen ja sukupuolirooleihin tai näiden välisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Ryhmässä voi esittää 
valmiiden tutkimusten ohella myös tutkimusten tai projektien suunnitelmia.  Esitys voi koskea myös 
työelämän kehittämistä, arviointia tai uutta innovatiivista työotetta, joka liittyy työryhmän tee-
maan.  
 
ABSTRAKTIT: 
 
Miten vastuu lapsista ja kotitöistä on yhteydessä naisten ja miesten työmarkkinakiinnittymi-
seen? 
Laura Peutere, Tampereen yliopisto (laura.peutere@uta.fi), Päivi Rautava, Turun yliopisto / Turun 
kliininen tutkimuskeskus / Turun yliopistollinen keskussairaala (paivi.rautava@tyks.fi), Pekka Virta-
nen, Tampereen yliopisto (pekka.j.virtanen@uta.fi) 
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Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kotitöihin käytetty tuntimäärä on negatiivisesti yh-
teydessä palkkoihin sekä miehillä että naisilla. Vähemmän on tutkimusta siitä, miten kotitöiden te-
keminen on yhteydessä yleisemmin työmarkkinakiinnittymiseen pitkällä aikavälillä. Aikaisemmissa 
palkkoihin liittyvässä tutkimuksessa kotitöitä on yleensä mitattu tunneissa. Tässä tutkimuksessa se-
littävänä muuttujana käytetään kysymystä siitä, miten vastuu lapsista ja kotitöistä jakautuu kodissa 
(vastuu kokonaan jollakin toisella - vastuu kokonaan minulla). Suuri vastuu lapsista ja kotitöistä voi 
vaikuttaa heikentävästi työmarkkinakiinnittymiseen vähentämällä työhön käytettävää aikaa ja 
muita resursseja. On toki oletettavaa, että oma (ja kumppanin) asema työmarkkinoilla myös vaikut-
taa siihen, miten vastuut perheessä jaetaan. Tässä tarkastelu rajataan kuitenkin päinvastaiseen 
suuntaan. Suurempien perhevastuiden vaikutus heikompaan työmarkkinakiinnittymiseen voi kumu-
loitua ajan myötä. Toisaalta tutkimuksen selittävänä muuttujana oleva kysymys vastuun jakautumi-
sesta ei kerro siitä, miten tilanne koetaan; voi olla, ettei suurikaan vastuu ole ristiriidassa palkkatyön 
kanssa. Lisäksi yksilölliset orientaatiot voivat selittää sekä vastuunottoa että työmarkkinakiinnitty-
mistä. 
 
Aineistona ovat suomalaista työikäistä väestöä edustavan Health and Social Support -pitkittäistutki-
muksen kyselyvastaukset vuosilta 1998 ja 2003, sekä rekisteritiedot vastaajien työsuhteista vuosilta 
1998–2011. Selittävästä muuttujasta, eli vastuunjaosta on tietoa molemmilta kyselyvuosilta. Työ-
suhdetiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen ansaintarekisteriin.  Niiden pohjalta luotiin työmarkki-
nakiinnittymistä kuvaava muuttuja, joka kertoo työkuukausien määrän vuodessa. Analyysiin valittiin 
30–40 -vuotiaat vastaajat, jotka elävät kumppanin kanssa ja joiden taloudessa on lapsia. Kontrolli-
muuttujina ovat seurannan alun tiedot vastaajan työtilanteesta (kokopäivätyössä vai ei), koulutuk-
sesta, lasten lukumäärästä ja iästä ja puolison työssäkäynnistä. Lisäksi kontrollimuuttujana käytet-
tiin kysymystä siitä, kuinka tärkeänä vastaaja pitää työtä ihmisille yleensä.  
 
Työsuhdetietoja analysoitiin trajektorianalyysilla, jonka avulla vastaajat voitiin jakaa työmarkkina-
kiinnittymisen kehityksen suhteen erilaisiin ryhmiin. Sen jälkeen tarkasteltiin, miten vastuu lapsista 
ja kotitöistä ovat yhteydessä työmarkkinakiinnittymisen kehityspoluille, kun taustatekijöitä otetaan 
huomioon. Tarkoituksenani on esitellä tutkimuksen tuloksia. Esitys perustuu artikkelikäsikirjoituk-
seen, joka on osa tekeillä olevaa väitöskirjaani.  
 
Ylityöt ja niiden syyt 
Pauli Sumanen, riippumaton tutkija (paulisumanen@gmail.com) 
 
Tutkimuksessa on kaksi osaa: teoreettinen ja empiirinen osa. 
 
Teoreettisessa osassa tutkitaan miesten ja naisten ylitöitä, työviikkoja ja vuosityötunteja, kun pe-
rusaineistona on ajankäyttötutkimus 3/1999 – 2/2000. Ylitöinä tässä tutkimuksessa pidetään niitä 
viikkotyötunteja, jotka ylittävät 40-tuntisen työviikon. Työaikalaki pitää neljääkymmentä tuntia ra-
jana viikkoylityö -käsitteessä. Ajankäyttötutkimusaineiston viikkoraportista selvitetään yli 40-tunti-
set työviikot ja tehdään niistä analyysi. Yli 40 -tuntisen työviikon ylittävät ylityöt erotellaan eri ryh-
miin, kuten tuntiperustaisesti korvatut ylityöt, kiinteään kuukausipalkkaan työaikalain 39 § mukaan 
sisältyvät ylityöt ja palkattomat ylityöt. Kun tutkimustulos yhdistetään samasta Tilastokeskuksen 
ajankäyttötutkimuksen aineistosta tehtyihin muihin tutkimuksiin ja muihin ajankäyttötutkimuksiin, 
saadaan selville uusia piirteitä miesten ja naisten ylitöistä ja työviikosta yleensä. 
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Empiirinen osa koostuu eläkkeelle siirtyneiden tai lähellä eläkeikää olevien palkansaajien haastatte-
luista. Empiirinen osa keskittyy kuukausipalkkaisiin palkansaajiin. Eri ammateissa työskennelleiltä 
kysytään mm. heidän palkallisista ja palkattomista ylitöistään eri elämän vaiheissa, kokemuksistaan 
ja tuntemuksistaan työstä, työelämäongelmistaan ja ehdotuksistaan työelämän parantamiseksi 
sekä kysellään ehdotuksista, joilla mahdollistettaisiin segregaation purku heidän omalla ammat-
tialallaan. Tämä tutkimus täydentää työolotutkimusta ja työolobarometria. Kun haastateltavat ovat 
jo eläkkeellä tai lähellä eläkeikää, puhuu vastauksissa kokemus ja siinä on sukupolvisyvyyttä, sillä 
heillä on tietoa myös jälkipolvensa ratkaisuista. Haastateltavien lapset ovat jo olleet hekin pitkään 
työelämässä ja lapsenlapsetkin ovat osaksi jo valinneet uransa tai koulutusalansa. Empiirisessä 
osassa testataan seuraavia hypoteeseja: 1. Palkansaajat tekevät ylitöitä saadakseen rahaa, osaksi 
omaan käyttöön, mutta pääasiassa siksi, että he kokevat olevansa pääasiallisessa vastuussa per-
heensä toimeentulosta. 2. Palkansaajat tekevät ylitöitä edetäkseen urallaan, sillä ylitöiden tekoa pi-
detään osoituksena vastuullisesta työhön sitoutumisesta, joka edesauttaa uralla etenemisessä. 3. 
Palkansaajat tekevät ylitöitä kumppaninsa sijasta siksi, että he katsovat kumppaninsa olevan päte-
vämpi pyörittämään perheen arkirutiineja, jos jommankumman on taloudellisten seikkojen vuoksi 
tehtävä ylitöitä. 4. Ylitöiden tekeminen periytyy kotoa saadun esimerkin voimasta. 5. Etsitään muita 
syitä ylitöiden tekemiseen haastatteluaineiston avulla. Yksi kysymys on sama kuin norjalaisessa yli-
työtutkimuksessa, johon suomalaisten vastauksia verrataan. 
 
The career interruption after childbearing 
Katja Pohjola, Turun yliopisto (kalahti@utu.fi) 
 
Aim of this study is to analyze the relationships childbearing and employment has in the life courses 
of women and men in the form of career interruptions due to the childbearing. The quest for 
parenthood has stayed strong even though the fertility has strongly declined (Esping-Andersen, 
2009). The reciprocal relation between childbearing and work life and its effects on the gender 
equality, fertility and employment are very important topics in an individual’s life as well as in a 
society through it values, norms, economy and politics. In finding the relations between childbearing 
and career interruptions for women and men, it is essential to evaluate the length of the time at 
home i.e. the interruption and study which variables are associated with it. The main interest in this 
study is gender and different socioeconomic status variables such as educational attainment, wage 
rate and relationship status. 
 
This study uses the so called Family Dynamics in Finland research register compiled at Statistics Fin-
land. The data cover 10 % of persons born 1940-1995 and in the analysis the childbirth cohorts from 
1988 to 2007 each have approximately 5500 fathers and mothers. To analyze the length of the ca-
reer interruption, the risk of beginning to work after birth is determined by using the discrete event 
history analysis. The analyses will be performed separately for women and men. The logistic regres-
sion analyses with marginal effects and interactions shows the effects of different variables to the 
probability of beginning to work. During the time period of data, there occurred an economic de-
pression in Finland which affected the employment patterns of each individual. This can also be 
seen in the results as the previous work status plays important role in mother’s time at home. Those 
with previous work begin to work earlier than those without one.  
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Valtatiellä vai kärrypolulla kohti sukupuolten tasa-arvoa? – tutkimus sukupuolirooleista Pohjois-
maissa vuonna 2012 
Minna Ylikännö, Turun yliopisto (minna.ylikanno@utu.fi) 
 
Pohjoismaille on yhteistä eri politiikkalohkot läpäisevä sukupuolten tasa-arvon tavoite. Tasa-arvoon 
pyritään sekä työ- että perhe-elämässä, joskin kaikilta osin näihin tasa-arvo tavoitteisiin ei ole 
päästy. Naisilla on yhä päävastuu lasten ja kodinhoidosta ja vastaavasti miesten rooli perheen elät-
täjänä elää vahvana. Toisaalta kahden elättäjän malli saa paljon kannatusta ja perhepoliittisin kei-
noin on pyritty tukemaan äitien työssäkäyntiä.  
 
Kunnilla on Pohjoismaissa laaja vastuu julkisten palveluiden järjestämisessä. Se on osin hyvinkin kal-
lista ja etenkin taloudellisesti heikkoina aikoina joudutaan pohtimaan sitä, mihin niukat taloudelliset 
resurssit kohdennetaan. Julkisesti tuotetun päivähoidon rinnalla lasten kotihoito on edullisempi 
vaihtoehto kunnille ja usein sitä pyritään tästä syystä tukemaan, jopa taloudellisesti.  
 
Tutkimusten mukaan kotona pitkään lapsia hoitava äiti on vaarassa jäädä työmarkkinoiden ulkopuo-
lelle tai vähintäänkin hänen asemansa on siellä heikompi kuin naisen, joka ei ole ollut pitkillä hoito-
vapailla. Kansallisella tasolla tavoiteltavana pidetäänkin sitä, että vastuu lapsen hoidosta jaettaisiin 
nykyistä tasa-arvoisemmin. Tältä osin kansallisen ja kuntatason tavoitteet ovat ja näyttäytyvät per-
heille tältä osin jossain määrin ristiriitaisina.  
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sukupuolirooleihin liittyviä asenteita Pohjoismaissa. Vertailua 
asenteiden osalta tehdään sekä maiden välillä että eri taustatekijöiden mukaan. Tuloksia peilataan 
kansallisiin politiikkaohjelmiin sukupuolten epätasa-arvon vähentämiseksi ja toisaalta paikallistason 
ohjaukseen koskien kuntien näkökulmasta optimaalista lastenhoidon järjestämistä. Aineistona tut-
kimuksessa käytetään ISSP 2012 ”Perhe, työ ja sukupuoliroolit” –aineistoa. Selitettävänä muuttu-
jana on Q3a: Tulisiko äidin työskennellä kokopäiväisesti, osa-aikaisesti vai ei lainkaan, kun perheessä 
on alle kouluikäinen lapsi.  
 
Alustavien tulosten mukaan Pohjoismaille on yhteistä se, että osa-aikatyötä kannatetaan eniten ja 
kokopäiväisesti kotona oloa vähiten. Erojakin tosin on. Ruotsissa osa-aikatyö on selvästi suositumpi 
vaihtoehto kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa puolestaan selvästi useampi kannattaa äidin jää-
mistä kokonaan kotiin. Miehet ovat naisia useammin sitä mieltä, että äiti voi olla kokopäiväisesti 
työssä, kun perheessä on kouluikäinen lapsi. Eroa on kuitenkin maiden välillä siten, että siinä missä 
tanskalaisista miehistä 43 prosenttia kannattaa äidin kokopäivätyötä ja 5 prosenttia kotiin jäämistä, 
Suomessa vastaavat luvut ovat 36 ja 22 prosenttia.  
 
Alustavien tulosten perusteella voidaan sanoa, että tasa-arvotavoitteet ovat toteutuneet eri tavoin 
Pohjoismaissa. Tarkemman analyysin perusteella, jossa on mukana myös maatason muuttujia, pys-
tytään sanomaan lisää siitä, miten kansallisen ja kuntatason tavoitteiden mahdollinen ristiriita on 
yhteydessä tarkasteltuihin asenteisiin. 
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32 VALUATION IN PRACTICE: EXPLORING PROCESSES OF ORDERING AND SELECTION 

Coordinators: Mianna Meskus, University of Helsinki (mianna.meskus@helsinki.fi) & Elina Paju, 
University of Helsinki (elina.paju@helsinki.fi) 
 
Value is commonly understood as a socially constructed convention, a social representation, and a 
projection.  In social theory, the role of values in shaping social relations offered an important per-
spective to modern Western world in the work of Weber, Simmel and Elias. Social studies of value 
are also firmly rooted in the Marxist tradition of explaining the capitalist society; to the extent that 
contemporary analyses tend to prioritize economic approaches to value. Interestingly then, some 
recent discussions aim to move away from the standard economic formulations towards the study 
of valuation as a process and even as action. Valuation has become a perspective to grasp particu-
larly the different processes of measuring at play in current societies. This development has gener-
ated calls for novel methodological scrutiny within sociology (Adkins & Lury, 2012; Gane, 2012), as 
well as for common research agendas for the heterogeneous field of study (Kjellberg et al., 2013; 
Lamont, 2012).  
 
This working group explores valuation from a practical perspective. The aim is to look into and ac-
count for valuation in different empirical contexts. We invite papers on any exemplary social phe-
nomenon to discuss, assess and debate the concept of value as an analytical tool. The question to 
be worked on is simply: In your study case(s), what kind of insight does attending to concrete prac-
tices of valuation bring to the fore?  
 
Valuation, as a process of ordering and measuring, is taking place everywhere. Universities, restau-
rants, nursery children, patients, embryos, food, waste, emotions, etc. may turn into objects of val-
uation. This activity involves a range of actors and instruments. In the working group we are inter-
ested in how valuation is organized in practice: through which principles, classifications or categori-
zations, and with the help of what kinds of material, technological and organizational arrange-
ments? Since practices of valuation may generate patterns of inclusion and exclusion, we also en-
courage papers to address the issue of selection as an effect of distributing worth. So, what and who 
become enrolled in a given societal practice through the activity of ordering and worth distribution, 
and what and who are left out? 
 
ABSTRACTS: 
 
Valuable life: Images of life insurance 
Laura Perjo, University of Tampere (laura.perjo@helsinki.fi) 
 
My presentation focuses on the ways insurance companies represent certain valuations in their ad-
vertising and marketing communication - intentionally, or in spite of their efforts not to. Insurance 
is a financial arrangement and a technique of security that is arranged around the concept of risk. 
In the context of insurance risk means a practice of calculating probabilities of chosen events in 
chosen populations based on statistical information. Insurance is based on measuring, choosing, 
ordering and evaluating what or who is insurable and at what price. 
 
The research material consists of three decades of Finnish insurance companies printed advertise-
ment brochures on life insurance. As a marketing tool, insurance companies' sales brochures have 
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multiple purposes. One is to offer information to consumers about the insurance products on offer. 
The second is to argue how and why those products might be useful to them (Lehtonen & Liukko). 
To do that the promotional materials need to represent the insurable object as valuable, as only 
things that have value are reasonably insurable. Thirdly, the brochures have an educational func-
tion. It is in the best interest of the insurance company that their customers live responsibly and 
take care to avoid risky behaviour. 
 
In life insurance, the insurable object and the object to be evaluated is human life. My presentation 
deals with the images of idealized, "valuable" life in life insurance brochures. What does life look 
like in the visual orders of life insurance advertising? And what kinds of lives are left out of sight?  
 
Fetishising foetal representations in the internet: Turning scientific results into political actors, 
aspirations and value objects 
Riikka Homanen, University of Tampere (riikka.homanen@uta.fi) 
 
This paper explores the practices of attributing value to human foetuses in the pictures that have 
been published in the internet. The topic stems from claims made by feminist cultural studies of 
technoscience scholars that the foetal figure is not only technologically produced set of biological 
“facts” but also a cultural artefact. In other words, it is a set of values and politics that are enacted 
in multiple practices and interrelated sites of representation. The data analysed are 390 internet 
pictures with caption, and the methods include Erving Goffman’s frame analysis adapted to analys-
ing pictures. 
 
In my analysis, I will draw on the scholarly work on (neomarxist) commodity and consumer fetishism 
and anthropological fetishism. I will suggest that in the processes of giving value to the foetuses, the 
technoscientifically enacted “neutral” foetal figure, which may or may not be represented as organ-
ically connected to its mother, is fetishised. It is fetishised into a political actor in reproductive poli-
tics debates, a protected and nurtured baby or a (consumer) product that bears different kinds of 
values for its owner, such as use, exchange and status values. The presentation also makes a theo-
retical contribution on the basis of the empirical analysis in regards to conceptualising the use of 
the foetal figure as fetishisation. The little prior literature there is on foetal representations as fetish 
objects seems to perceive fetishisation as merely a process within which the foetal ultrasound figure 
is abstracted and/or politicised into human life or human worth life in general. I claim that to fully 
understand the process of value attribution in the case of the human foetus we need to broaden, 
specify and differentiate the concept of fetishisation. 
 
Selecting Embryos 
Elina Helosvuori, University of Helsinki (elina.helosvuori@helsinki.fi) 
 
In vitro fertilization (IVF) includes multiple valuation processes. For example, gametes and embryos 
are observed in petri dishes. However, valuation is not restricted to infertility clinics: at times, pa-
tients have the final word when determining whether or not an embryo is valuable. In practice the 
value of an embryo is enacted when embryos are transferred to a womb, biological bin or used as 
training material in lab. This presentation explores the practices of selection entailed in IVF treat-
ment. Here, selection refers to picking the most vital embryo to be transferred to a woman’s womb 
in infertility treatment. The paper draws from ongoing ethnographic fieldwork conducted in a pri-
vate IVF clinic Z in the metropolitan area of Finland. In addition, I have participated in four face-to-
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face peer support groups for patients, operating through a Finnish Infertility Association X. The 
presentation draws also from 13 semi-structured interviews completed with women who have ex-
perienced infertility and IVF, as well as participatory observation carried out in domestic and inter-
national scientific conferences on infertility. Drawing from these multiple sites, I explore the mun-
dane practices of daily embryo selection. I explore how particular embryonic ontologies are 
achieved. In other words, I follow how the ontological status of an embryo as a biological waste or 
living material is negotiated in relations between doctors, IVF-biologists, geneticists, patients, and 
the details of techniques for measuring the life potential of an embryo. I argue that embryo viability 
in terms of whether it be used in IVF treatment or not is a result of a loop combining techniques of 
cellular monitoring, expertise, and feelings for the embryos.  
 
Practices of valuation in paid care work 
Helena Hirvonen, University of Jyväskylä (helena.hirvonen@jyu.fi) 
 
My paper discusses practices of valuation in the context of welfare service work, referring to (semi-
)professional work of health, early education and social care workers.  The paper draws from my 
PhD study (Hirvonen 2014) that assessed front-line welfare service personnel’s agency in the post-
expansive welfare state, using semi-structured interviews (n=25) conducted with front line workers. 
Based on the study, my paper discusses the material and technological arrangements through which 
valuation is being (re)organized in the context of reproductive work. As an occupational practice, 
care represents a core task of welfare service work that is cultivated through corporeal habits and 
practices that embody workers’ technical skills, their occupational ethics and emotion work. The 
paper is premised on the notion that in the post-expansive welfare state, work is subjected to med-
ico-managerial management. This includes managerial technique such as ‘accountability work’ that 
aim at standardization and improved transparency, measurability and comparability of care as work 
and as an occupational practice. My paper suggests that endorsement of ‘accountability work’ trans-
forms care as an occupational practice in a significant way. Paid care has traditionally relied on oc-
cupational practices that endorse proximity, as well as emotional and corporeal work of care. Med-
ico-managerial management, however, promotes a form of disembodied professionalism that em-
phasizes practices of medical care and conventionally masculine characteristics of (health) profes-
sionalism, such as emotional distance and technical expertise, since these are easier to submit to 
the medico-managerial goal to standardise care. As a consequence, workers’ skills in culturally fem-
inine aspects of care become increasingly categorized as ‘non-professional’, secondary activities. 
Medico-managerial ‘accountability work’ therefore transforms the ‘how’ and ‘what’ of care as an 
occupational practice. This has consequences for workers’ agency and for client-relations. 
 
Organizing natures – The situated valuations of organic production in the media 
Tomi Lehtimäki, University of Helsinki (tomi.lehtimaki@helsinki.fi) 
 
This study examines the practical and situated valuations of organic production. In general, organic 
production can be considered an environmentalist success story: today everything seems to be or-
ganic and natural, or is at least presented as such, but as recently as in the 1980s organic production 
was still a marginal and, most of all, “alternative” mode of production. The developments starting 
from the 1980s include, for example, the setting up of certification practices first by the organic 
farming associations and later by state officials; the creation of organic food markets; and the 
growth in scientific research on the topic. Therefore, even though by definition a form of production 
and consumption, the case of organics provides a subject for research, in which one can examine 
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the interaction between various forms of valuation – not just the economic one. As these present 
cases of inclusion (to official agricultural policies, food markets etc.), they also include selection 
which has shaped organic production. I will present preliminary findings from an analysis that fo-
cuses on the temporal changes in valuation practices, based on newspaper materials (using media 
data samples from the 1980s, 1990s and 2000s). As organic production has become a mainstream 
phenomenon it has become an object of public debates, which in the end assess its overall relevance 
to society. Debates, conflicts and reports are examined as public valuations practices using Laurent 
Thévenot’s sociology of engagements. Breaking from perspectives that conceptualize valuation in 
terms of “value ascription” or “value giving”, the temporal perspective attempts to examine the 
chaining of valuations and the shaping of materials as a response to the conditions set by prior val-
uing processes. Focusing on concrete practices of valuation thus brings forth how valuations simul-
taneously shape social organization and the organized materials of food production. 
 
(Re)valuation of nature through climate change programs 
Anu Lounela, University of Helsinki (anu.lounela@helsinki.fi) 
 
Since the UN-initiated climate change negotiations aiming at reducing emissions through globally 
agreed mechanisms, new pilot projects and schemes to revalue, calculate, measure nature and na-
ture products (such as carbon) have spread in the Southern countries. This paper explores revalua-
tion of specific landscape and nature management practices through REDD+ (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation) related programs in the village locality in Central Kali-
mantan, Indonesia.  Local populations are trained and asked to manage nature (preserve forests, 
plant trees, stop forest fires and so forth) to reduce emissions globally; however the practices take 
place in specific place with specific cultural understanding of nature, and nature-people relations. 
The specific focus will be the usefulness of the concept of value, when looking at how nature and 
nature related practices are measured, calculated and translated into economic values in new ways. 
 
Valuing humanity: Ethical issues in experimental science 
Mianna Meskus, University of Helsinki (mianna.meskus@helsinki.fi) 
 
The paper analyses ethical problems emerging in contemporary experimental research with human 
stem cells. The argument developed in the paper is that stem cell research problematizes founda-
tional boundaries of ‘humanity’ and complicates value-laden distinctions between humans and 
other living creatures. I will show that ethical valuation about how and to what extent human biol-
ogy can be manipulated depends on what kinds of manipulative and transformative practices are 
set against each other and, what kinds of hybrid objects are produced. This is indicative of what I 
call ‘ethical scaling’ of potentially morally and politically contentious practices in science. I will dis-
cuss animal testing, human-animal chimeras and germ line engineering as examples of such prac-
tices. 
 
The background of this discussion is my ongoing project on scientific labor in cutting edge biomedi-
cal research. The case of study is research done on human stem cells. Biomedicine has recently 
taken into use a new cell type called induced pluripotent stem cell. These iPS cells are regarded as 
a major new experimental tool – a living tool – to study disease mechanisms in laboratory settings 
and to test new drugs. Previously pluripotent stem cells were acquired from ‘surplus’ embryos in 
IVF treatment. Meanwhile iPS cells can be derived from any person, via for example a skin sample. 
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I am interested in the claim that iPS cells bypass ethical problems in research done on human tissue, 
which, as my paper aims to show, is a somewhat hasty conclusion. 
 
“High quality is not an intrinsic property of the sample itself” – The question of sample quality in 
biobanking 
Heta Tarkkala, University of Helsinki (heta.tarkkala@helsinki.fi) 
 
The question of “high-quality sample” is crucial in the field of todays’ biomedicine. This can be seen 
in the way the notion is used by clinicians, scientists and biobank stakeholders to describe the sam-
ples collected in biobanks, their sampling process and storage. Through the rise of biospecimen re-
search and growing understanding of the complexity of biology the documented, defined and rec-
orded quality of each sample has turned into a focal point of biobank activities trying to secure and 
build an infrastructure of biological materials for research use. However practices, standards and 
SOP’s are built based on todays’ knowledge so a certain level of uncertainty is inevitable. Also the 
possibilities bound to these samples are, for now, mainly prospective. 
 
Based on mainly interview (n=40) data I argue that a high-quality sample is something that is there 
to be used, but its use-value is bound to the circulation, documentation, standardization and proto-
cols it has attended previously. Finally it has to have use-value for researchers in order for the ex-
pectations on biobanking to come true. And again the user must know what is appropriate use of 
these samples and for what kind of analyses do they qualify. 
 
In the statements of my informants the efforts to give an identity of quality for something rather 
ambiguous can be seen. High quality of a sample and its meaning for research is often valuated 
through the juxtaposition to the old way of doing research in the academy. In the question of high 
quality sample and in the quest for achieving consistent sample quality in biobanking several dimen-
sions inherent in building biomedical knowledge are drawn together. This high-quality sample of a 
biobank connects to expectations of biomedical progress and helps us to understand 
biobanks as part of the biomedical platform contributing to this progress. 
 
Value out of place – constructing Finnish Disease Heritage 
Aaro Tupasela, University of Copenhagen 
 
The collection, use and distribution of human tissue samples have highlighted the ways in which 
human body parts and related information are becoming increasingly productive in various ways in 
society. This presentation compares and contrasts the work of two doctors in Finland, Elias Lönnrot 
and Reijo Norio, working over a century-and-a-half a part, to examine the ways in which they have 
contributed to the formation of national identity and unity, a valuation practice with significant po-
litical and cultural consequences. The notion of genetic romanticism is introduced through an anal-
ysis of the development of the organizing principle of Finnish Disease Heritage (FDH) in Finland as a 
term to complement the notion of national romanticism that has been used to describe the ways in 
which 19th century scholars sought to create and deploy common traditions for national-romantic 
purposes. Unlike national romanticism, however, strategies of genetic romanticism, work in differ-
ent ways to unify populations within politically and geographically bounded areas. Although the 
practices associated with genetic romanticisms may not have been explicit in their goals, the idea 
of value out of place is used to suggest that genetics can be co-opted for purposes than what they 
may have been originally intended for. 
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Visualized and interconnected genome: inhabitable maps for ordering lives 
Minna Ruckenstein, University of Helsinki (minna.ruckenstein@helsinki.fi) 
 
The costs of genetic analysis are dropping and direct-to-consumer (DTC) genetic testing is capturing 
the attention, and imagination, of people who not only buy tests, but find relatives and share their 
results with strangers online. This paper offers findings from an empirical study of Finns, who have 
purchased a 23andMe test, which uses SNP technology for identifying genetic markers associated 
with specific diseases and conditions. The paper suggests that a genetic testing service, such as 
23andMe, provides an “inhabitable map” (Thrift) that locates the person within the test results, 
visualizing him/her in a manner that produces forms of belonging and risk assessment. The charts 
and diagrams visualizing the results define and order features of the body and the person, in relation 
to others, and the geography: the charts are simultaneously descriptive and prescriptive. Depending 
on the people tested, some are content with the inhabitable map offered: they find satisfactory 
explanations for the way they are situated and ordered in the map and, for instance, find value in 
genetic kinship and belonging. Others, however, dispute the value of the findings and their explan-
atory power by comparing test results between various self-tracking services. The discussion 
demonstrates that DTC genetic testing opens a view to a heterogeneous field, where test results 
energize forms of knowledge (from astrology and nutrition to statistics and signal processing), in-
tertwining factual content, dialogue and imagination. 
 
What Is of Value in Psychiatric Diagnosis? 
Lotta Hautamäki, University of Helsinki (lotta.hautamaki@helsinki.fi) 
 
In this paper, I will use the empirical context provided by psychiatry, as a science and a clinical prac-
tice, to answer the question posed by the workgroup: “what kind of insight does attending to con-
crete practices of valuation bring to the fore?”  
 
I will use empirical material from my doctoral thesis to explore the valuation processes in three 
different sites: 1) psychiatric science and the selection of research populations 2) clinical practice, 
where the patients are diagnosed and treated 3) the experiences of patients living with a diagnosis. 
The focus will be in particular in the concrete practices of using psychiatric diagnosis in these differ-
ent sites.  
 
Psychiatric diagnosis is ordering and measuring the thoughts, feelings and behaviour of a human 
being. The diagnosis is steered by various actors and instruments and its aim is at differentiating the 
normal from the pathological. Thus, there are various processes of valuation underway on the sites 
where psychiatric diagnosis is used. I will take this paper as an opportunity to think anew these 
processes and ponder the following questions: What actually is of value in a psychiatric diagnosis? 
What kinds of processes of inclusion and exclusion does psychiatric diagnosis foster in science, clin-
ical practice and patients’ experiences? 
 
Self-help -practices of valuation  
Nora Hämäläinen, University of Helsinki (nora.hamalainen@helsinki.fi) 
 
In this paper I discuss contemporary popular self-help books as a site where people are invited to 
adopt vocabularies and practices for self-evaluation, as well as to internalize an ideal of constant 
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self-improvement.  The guiding ethos here is not just normative, dictating the development of a 
specific kind of selfhood, but also improvementalist, suggesting that constant assessment, valuation 
and improvement are an essential part of most areas of life: health, work, love, parenting, friend-
ship, physical appearance, consumption, time management, learning, private economy, spirituality, 
etc.  
 
I will discuss a few exemplary books, representing relationship literature and books aimed at the 
alleviation of stress and anxiety.   
 
The overall ethos of self-help could be described perfectionist, but it is importantly different from 
the kind of moral perfectionism formulated by Ralf Waldo Emerson, Stanley Cavell and Iris Murdoch 
among others, where the pursuit of an “unattained yet attainable self” is conceived of as an unend-
ing quest for greater truthfulness and moral integrity.  
 
In the self-help context, the search for perfection is compartmentalized and pursued as a variety of 
(self-) managerial tasks, which, though supposedly non-moral to their nature, are to be fulfilled with 
a distinctly moral kind of fervor. The guiding rationality behind this is best characterized as a kind of 
utilitarianism gone mad: a proliferation of sites where the maximization of the locally relevant good 
is seen as potentially obligatory. (Why, indeed, do worse, when you can do better.) 
I suggest that this proliferation of sites of improvement (and obligation), though a natural outgrowth 
of an indispensably modern way of looking at both value and rationality, it is none the less poten-
tially destructive of the good life and good personhood that it seeks to foster. 
 
Valuing private health insurance for children in Finland 
Turo-Kimmo Lehtonen, University of Tampere (turo-kimmo.lehtonen@uta.fi) 
 
In Finland, all children are covered by social insurance and are entitled to public health service with 
very low costs, if any. Yet, many families want to supplement this service: some 40% of children 
under 7 years are insured privately, despite the extra cost of some 350€ per year per child. In addi-
tion to an increased sense of security, families are willing to pay for the convenience of use; private 
health centres are seen as more flexible service providers for parents with demanding work sched-
ules, and their level of service is often seen to be superior to that provided by the public health 
services. Many fear, however, that the strengthening of the private health care sector threatens to 
weaken further both the legitimacy of, and the service given by, the public sector. Simultaneously, 
inequality in the face of health risks is aggravated. The question examined in this paper is: how do 
economic, political and moral valuations become intertwined in the case of private health insurance 
for children? Examining this issue will shed light on the everyday pragmatics of valuing, evident in 
households with small children. The data studied are interviews with families with and without pri-
vate health insurance policies for their children. 
 
Valuing oneself, valuing others: Ordering and selection in children’s and young people’s lives 
Elina Paju, University of Helsinki (elina.paju@helsinki.fi) 
 
In this paper I explore the processes of valuation in relation to children and youth in contemporary 
Finland. Given that children and youth are increasingly seen as the source of future economic suc-
cess of the state, measures for assessing their growth, development and capacities have been de-
veloped in health care, social services and education. Alongside these different forms of valuation 
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children and young people also assess and value themselves and one another. I take valuation to be 
an act of figuration that operates by selecting and ordering traits, capacities, skills, qualities and in 
consequence, either stabilizes or reconfigures the relations between the elements, objects and peo-
ple involved in the valuation process.  
 
From this perspective I analyse empirical cases of valuation in the lives of children and young people. 
These may include practices as different as examining medically the baby for the first time after the 
birth, measuring and comparing one’s physical attributes, capacities and skills (e.g. height, physical 
performance, the amount of lost baby teeth) among a peer group in children’s day care, the selec-
tion of team members by the captain in physical education (Berg 2014), or assessing one’s compe-
tence, learning skills and goals in school. All of these processes involve and are set around things, 
attributes and ideas the person or institution making the selection values. Thus, valuation involves 
a moral dimension: what is desired (be it a specific trait, a capacity, bodily feature) is deemed as 
good and valuable. Valuation is future-oriented; one wants to achieve something by selecting one 
thing over another, whether it’d be an institution wanting to promote certain features in future 
citizens or a good sport wanting to secure the win in the next game.  

 
33 VUOROVAIKUTUKSEN SOSIOLOGIA 

Koordinaattorit: Elina Weiste, Helsingin yliopisto (elina.weiste@helsinki.fi), Mika Simonen, Helsin-
gin yliopisto (mika.simonen@helsinki.fi) & Melisa Stevanovic, Helsingin yliopisto (melisa.ste-
vanovic@helsinki.fi) 
 
Diskussantti: Anssi Peräkylä, Helsingin yliopisto (anssi.perakyla@helsinki.fi) 
 
Sosiaalinen toiminta on monesti kahden tai useamman henkilön välistä vuorovaikutusta, jolloin vuo-
rovaikutuksen rakenteet ovat mitä keskeisin sosiologinen tutkimuskohde. Viime vuosina Suomessa 
aihetta on käsitelty muun muassa Goffmanilaisen dramaturgian, kokeellisen sosiaalipsykologian, et-
nometodologian ja keskusteluanalyysin viitekehyksissä. 
 
Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, jotka käsittelevät sosiaalisen vuorovaikutuksen ilmiöitä ja 
ulottuvuuksia, eli niitä resursseja, joiden avulla ihmiset rakentavat keskinäistä ymmärrystään. Esi-
telmät voivat käsitellä erilaisia kohtaamisia arki- tai institutionaalisissa konteksteissa, kahden tai 
useamman henkilön välisissä keskusteluissa, niin kasvokkaisissa kuin teknologiavälitteisissä tilan-
teissakin. Esiteltävät työt voivat olla eri vaiheissa, tutkimussuunnitelmasta valmiisiin tuloksiin. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Tila, työ ja tekijä – siinä yhteisön kaava? 
Pia Houni, Työterveyslaitos (pia.houni@ttl.fi) 
 
Viime vuosina on keskusteltu aktiivisesti työn muutoksesta uuden työn käsitteen kautta. Käsite on 
levinnyt laajalle kuvaamaan erilaisia lähtökohtia tehdä työtä nykyisessä maailmassa. Yksi aiheeseen 
liittyvä muutos on määritelty subjektin kautta. Työn ydinolemus lepää subjektin erityisyydessä, te-
kijän taidoissa, jotka muuttuvat toteuttavaksi työksi. Monien kaupunkien kortteleihin on alkanut 
syntyä yhä enemmän pieniä työtiloja, joissa ahkeroivat tekijät ovat pääasiassa luovien alojen tai 
muuten itsensä työllistämisen lähtökohdista toimivia ammattilaisia. Kyseessä on kansainvälinen il-
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miö co-working space, joka voi pitää sisällään monenlaisia työtilallisia järjestelyjä. Pysyvimmissä työ-
tiloissa (joihin ihmiset sitoutuvat pidemmäksi aikaa) tehdään työtä, mutta samalla myös rakenne-
taan uudenlaista yhteisöllisyyttä, kaupunkilaista juurtumista ”samanhenkisten”, samoja arvoja tai 
sisältöjä tuottavien kanssa. Millaista tämä yhteisöllisyys on? Sitä tuotetaan monin keinoin: tilan yh-
teinen imago, yhdessä luodut säännöt, vapaus, yhteinen ruokailu, juhlat jne. ovat arjen rituaaleja, 
jotka todentavat yhteenkuulumista. Onko tämä vuorovaikutus uusi yhteinen ideaali, jota etsitään? 
Onko se eettisesti kestävää ja mielekästä elämää tuottavaa?  
  
Tässä puheenvuorossa tarkastelen empiirisen aineiston kautta yhteisöllisissä työtiloissa työskente-
levien ihmisten yhteisöllisyyden muodostumista ja millaisia merkityksiä he sille antavat. Tarkastelen 
sitä, millaisesta vuorovaikutusilmiöstä tässä uudenlaisessa juurtumisessa on kysymys. Nykyiset työ-
tilat rinnastuvat myös luovien alojen, erityisesti taiteilijoiden oman työtilan traditioon, johon liitty-
vät paitsi residenssit, myös tilan merkitys yleisemmin luovan työn edistämiselle. Tällä huomiolla tar-
koitan erityisesti sitä, että kautta aikojen taiteilijoiden työhuoneet ovat olleet yleisön kiinnostuksen 
kohteena: tilan, työn ja tekijän välinen suhde on vahva, jopa vuorovaikutuksellinen.  
 
Puheenvuoroni teoreettisena kehyksenä kulkevat viimeaikaiset tutkimukset työtilayhteisöistä limit-
tyneenä Simone Weilin, Paolo Virnon, Erving Goffmanin yms. kanssa. 
 
Puheenvuoroni liittyy meneillään olevaan tutkimushankkeeseen HYVE2020: Työ, yhteisö ja kestävä 
talous (2014–2015). Hanketta rahoittaa Tekes ja Työterveyslaitos.   
 
Luottamuksen merkitys monikulttuurisissa ammatillisissa vuorovaikutuskonteksteissa – suoma-
laisten lähiesimiesten ja työntekijöiden kokemuksia 
Outi Kähäri, Turun yliopisto (outi.kahari@utu.fi) 
 
Suomalaista yhteiskuntaa, kuten muitakin pohjoismaita, leimaa vahva luottamuspääoma (Kouvo 
2014). Samalla tiiviit sosiaaliset verkostot voivat jättää ulkopuolelle erilaisiksi luokitellut yksilöt ja 
ryhmät. Toisaalta myös maahanmuuttajaryhmät Suomessa muodostavat yhteisöjä, jotka ovat osit-
tain suhteellisen sulkeutuneita. Sosiaaliset vuorovaikutusverkostot avautuvat ja monimuotoistuvat 
usein myönteisten kontaktien myötä, mistä monet työyhteisöt Suomessa toimivat esimerkkeinä.  
 
Työelämän rakennemuutokset sekä taloudellista ja sosiaalista epävarmuutta aiheuttavat tekijät vai-
kuttavat työntekijöiden kokemuksiin vertikaalisesta ja horisontaalisesta luottamuksesta. Toistuvat 
organisaatiomuutokset, pitkät alihankintaketjut ja runsas vuokratyövoiman käyttö luovat usein hei-
kot olosuhteet tiedollisen luottamuksen syntymiselle. Luottamustutkimuksen piirissä niin kutsutun 
joustavan pikaluottamuksen (swift trust) ja sosiaalisen maineen merkitys on kasvanut väliaikaisten 
työryhmien yleistyessä. 
 
Työyhteisössä statushierarkiat, valtarakenteet ja työprosessit vaikuttavat siihen, millä tavoin ja millä 
asteella yksilöt turvautuvat ryhmäidentiteetteihin luottamussuhteiden syntymisessä. Ammatilliset 
ja kansalliset sisällöt vuorovaikutuksessa heijastuvat ryhmäsuhteiden dynamiikkaan ja työprosessei-
hin sekä näin ollen luottamussuhteiden syntymiseen ja vakiintumiseen. Yhteistoiminnallisessa ryh-
mässä yksilöiden identiteetit eivät rakennu vain eri sosiaalisten ryhmien kautta vaan erilaisten ryh-
män päämääriä palvelevien roolien tai funktioiden varaan (Brewer 2003). Selkeisiin rooleihin ja toi-
miviin, oikeudenmukaisiin organisaatiokäytäntöihin nojautuva luottamus voidaan nähdä yksilön 
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ja/tai yhteisön resurssina, jonka avulla transaktiokustannuksia ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liit-
tyviä haasteita voidaan vähentää. Vahvat ryhmäidentiteetteihin pohjautuneet, jakautuneet luotta-
mussuhteet sekä epäkunnioittavat, jopa hyväksikäyttöä muistuttavat tavat toimia voivat puolestaan 
olla esteenä laajempipohjaiselle sujuvalle yhteistyölle ja vastavuoroisen ymmärryksen rakentumi-
selle erilaisista taustoista tulevien työntekijöiden kesken. 
 
Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan kaksisuuntaisesti suomalaisten ja venäläistaustaisten suhtei-
den laatua ja kehitystä muuttuvissa työorganisaatioissa erilaisissa ammatillisissa konteksteissa. Koh-
dejoukkona ovat työelämään kiinnittyneet venäläiset työntekijät sekä suomalaiset työntekijät ja or-
ganisaatioiden lähiesimiehet terveydenhuollossa ja teknisellä alalla. Tässä esityksessä analysoidaan 
suomalaisten esimiesten ja työntekijöiden teemahaastatteluja sisällönanalyyttisin menetelmin. 
 
Sosiaalisen inkluusion ja ekskluusion menetelmät – kokeellisen tutkimuksen soveltaminen luon-
nollisiin aineistoihin 
Ilkka Arminen, Helsingin yliopisto (ilkka.arminen@helsinki.fi), Hanna Rautajoki, Tampereen yliopisto 
(hanna.rautajoki@uta.fi) & Mika Simonen, Helsingin yliopisto (mika.simonen@helsinki.fi) 
 
Käynnissä olevaan kansainväliseen imitaatiopeli-hankkeeseen liittyen on Helsingin yliopistossa tut-
kittu kokeellisin menetelmin ihmisten kielellisiä keinoja osoittaa ryhmäkuuluvuutensa. Imitaatiopeli 
on Alan Turingin testin pohjalta kehitelty sosiologinen tutkimusmenetelmä. Pelissä on tuomaripe-
laaja, joka tekee kirjallisia kysymyksiä ja päättelee sitten pelaajien vastausten perusteella, kuuluuko 
vastaaja samaan ryhmään kuin hän itse vai teeskenteleekö hän vain kuuluvansa. Lopuksi tuomari-
pelaaja perustelee päätelmänsä. Tässä esityksessä esitellään jatkohanketta, jonka tarkoitus on ana-
lysoida luonnollisista aineistoista, kuten Internetin keskustelupalstoilta, ihmisten kielellisiä keinoja 
osoittaa tai kiistää yhteenkuuluvuutensa, p.o., tuottaa vuorovaikutuksessa sosiaalista inkluusiota 
(me, sisäryhmä) tai ekskluusiota (he/ne, ulkoryhmä). Sosiaalinen inkluusio ja ekskluusio on sosiaali-
sen järjestyksen perustava prosessi, jota on kuitenkin tutkittu verraten vähän. Esitelmän tavoitteena 
on raportoida HY:ssä tehtyjen imitaatiopelien löydöksiä, pohtia niiden soveltamista luonnolliseen 
kontekstiin sekä keskustella lähestymistapojen hedelmällisyydestä sosiaalisen inkluusion ja 
eksluusion tutkimukseen.  
 
Vuorovaikutustutkimuksen kannalta imitaatiopelitutkimuksen kiinnostavin tulos ovat erilaiset vuo-
rovaikutuksen tekniikat, joilla ryhmäjäsenyys voidaan tunnistaa. Vuorovaikutussekvensseissä kuu-
luvuuden tunnistaminen perustuu testikysymyksiin, jolla testaaja voi arvioida, onko testattavalla sa-
man kohdealueen tietämystä tai kokemusta kuin kysyjällä, sekä eritellä sitä, vertautuuko kohdealu-
een kuvaus hienojakoisuudeltaan kysyjän omaan kuvaukseen.  
 
Ryhmäjäsenyyden tunnistamisen käytäntöjä on alustavasti tutkittu myös luonnollisissa keskustelu-
aineistoissa. Esimerkiksi netin keskusteluryhmien vuorovaikutuksessa keskustelijoiden sosiaalisen 
ryhmän jäsenyys voi muotoutua ajoittain kysymykseksi. Näille tilanteille on ominaista, ettei keskus-
telija välttämättä kuulu siihen ryhmään johon hän väittää kuuluvansa (nk. trollit). Nettikeskustelijan 
väittämä ryhmäjäsenyys voidaan kyseenalaistaa. 
 
Imitaatiopeli on kokeellinen tutkimusote, joka tematisoi nimenomaan inkluusion ja ekskluusion. Imi-
taatiopelin tuloksia ei ole tiettävästi aiemmin sovellettu luonnollisten aineistojen tutkintaan. 
Myöskään keskustelunanalyysin piirissä ei ole juuri tutkittu sosiaalista inkluusiota ja ekskluusiota, 
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koska aineistot ovat pääosin rajoittuneet ennalta ratifioidun sosiaalisen ryhmän sisäisen vuorovai-
kutuksen tarkasteluun tai institutionaalisiin tilanteisiin. Sosiaaliselta ryhmältään ratifioimattomien 
keskinäinen vuorovaikutus nostaa esiin täten potentiaalisesti uusia ilmiöitä. Posttraditionaalisessa 
yhteiskunnassa sosiaalinen inkluusio ja eksluusio on myös muodostumassa yhä tärkeämmäksi kysy-
mykseksi, mm. ilmentyen vihapuheena. 
 
Identiteettien tuottaminen lasten haastatteluissa  
Harriet Strandell, Helsingin yliopisto (harriet.strandell@helsinki.fi) 
 
Käsittelen esityksessäni institutionaalisten identiteettien tuottamista lasten kanssa tehdyissä haas-
tatteluissa, vuorovaikutuksessa lasten ja haastattelijan välissä. Haastattelut ovat osa koululaisten 
iltapäivätoimintaan kohdistuvaa etnografista tutkimusta ja niihin osallistuvat lapset ovat 7-8 -vuoti-
aita. Haastattelut ovat ryhmähaastatteluja, joihin osallistui 2-4 lasta. Haastatteluissa kartoitetaan 
lasten käsityksiä omasta iltapäiväkerhostaan, sen toiminnasta, ohjaajista ja ohjausmuodoista sekä 
muista lapsista. 
 
Identiteettien tuottamisessa nojaan etnometodologiseen ymmärrykseen identiteettien tilan-
nesidonnaisesta tuottamisesta arjen vuorovaikutustilanteissa, tässä tapauksessa vuorovaikutuk-
sessa haastattelijan ja haastateltavien välillä. Laajennan kuitenkin tarkastelun koskemaan myös las-
ten haastattelutilanteessa ylläpitämää dialogia ”kolmannen äänen” kanssa. Ymmärrän kolmannen 
äänen lapsi- aikuissuhteen työstämisen ilmentymäksi. Se pohjautuu lasten alisteiseen suhteeseen 
aikuisiin ja heidän edustamaansa sosiaaliseen järjestykseen. Tässä tapauksessa on kyse iltapäiväker-
hon ohjaajista, jotka tuodaan lasten voimin osaksi haastattelua kolmannen äänen muodossa. Vuo-
rottelu erilaisen äänien avulla voi tapahtua eri tavoin, riippuen puhujan suhteesta siihen sosiaaliseen 
järjestykseen, jonka kanssa hän on dialogisessa suhteessa osana haastattelusuhdetta. Dialogin tuo-
minen osaksi haastatteluvuorovaikutusta tuottaa puheeseen kerroksellisuutta, johon pääsee Goff-
manin mukaan parhaiten käsiksi analysoimalla tuottamisformaatteja ja haastattelutilannetta koko-
naisuutena. Lasten haastatteluja voi siten ymmärtää kolmen osapuolen neuvotteluna (ymmärrän 
silloin ryhmähaastattelussa olevat lapset yhtenä, vaikka toki hekin edustavat keskenään eri ääniä), 
jossa lapsi ottaa vastuulleen kolmannen äänen tuomisen mukaan haastattelutilanteeseen. Kolmatta 
ääntä huomioimalla voidaan ymmärtää paremmin lasten haastattelujen erityispiirteitä. 
 
Iän representaatiot kuluttajien palvelukohtaamisia jäsentävissä tarinoissa 
Eliisa Kylkilahti, Helsingin yliopisto (eliisa.kylkilahti@helsinki.fi) 
 
Palvelukokemuksista kerrotuille tarinoille voi tänä päivänä saada suurenkin yleisön, kun tarinat le-
viävät sosiaalisessa mediassa. Palvelukohtaamiset ovat arkista vuorovaikutusta, jossa toimijat koh-
taavat kuluttajan ja asiakaspalvelijan rooleissa, mutta myös esimerkiksi ikään liittyvien merkitysten 
kantajina. Palvelukohtaamisten vuorovaikutukseen on kiinnitetty huomiota muun muassa palvelu-
jen johtamisen ja markkinoinnin sekä työn sosiologian tutkimuksessa, mutta kiinnostus siihen, mil-
laisia tulkintoja kuluttaja palvelukohtaamisista arkielämässään tekee, on kuitenkin ollut varsin rajal-
lista. Kulutuskulttuurissa nuoruutta ihannoidaan ja keski-ikäisyys näyttäytyy vastustettavana (Feat-
herstone 1991; Featherstone & Hepworth 1991). Toisaalta aikuisuuden alaisuuteen asetettuina 
nuoret on nähty ongelmana ja heitä on moralisoitu (esim. Fornäs 1998). Tässä tutkimuksessa tar-
kastellaan, millaisia iän representaatioita palvelukohtaamisista tarinoitaessa tuotetaan ja uusinne-
taan sekä miten niitä käytetään kohtaamisen tulkinnallisena resurssina? Millaisia asemia eri-ikäisille 
toimijoille tuotetaan palvelukohtaamisista tarinoitaessa? 
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Tutkin kuluttajien tulkintoja vuorovaikutustilanteista. Tutkimuksen aineisto koostuu kirjoituskilpai-
lun avulla kerätyistä palvelutarinoista. Tarinoilla jäsennetään poikkeuksellisia kokemuksia ja niiden 
käänteet paljastavat kulttuurisia odotuksia ja niiden vastaisuuksia (Riessman 2008). Aineistonkeruu-
vaiheessa kirjoittajia kutsuttiin kertomaan tarinoita miellyttäväksi ja epämiellyttäväksi kokemastaan 
palvelusta joko asiakaspalvelijan tai kuluttajan näkökulmasta. Kuluttajien kertomia tarinoita kilpai-
luaineistossa oli kaiken kaikkiaan 122 kappaletta. Tästä kokonaisuudesta harkinnanvarainen näyt-
teeseen analysoitavaksi on valittu 38 tarinaa, joissa kuluttajat käyttävät ikää tulkinnallisena resurs-
sina kohtaamisen jäsennyksessä. Aineistoa analysoidaan narratiivisen analyysin menetelmin sekä 
positioinnin teorian avulla (Riessman 2008; Davies & Harre 1990).  
 
Aineiston analyysi osoittaa, että erityisesti nuorta ikää käytetään merkityksiä tuottavana kielellisenä 
välineenä palvelukohtaamisista tarinoitaessa. Varsinkin huonoa palvelua oikeutetaan ja selitetään 
nuoren iän avulla: huomiotta jääminen tai epäilyksenalaiseksi joutuminen tulkitaan nuorelle – ja 
nuorelta vaikuttavalle – tarjoutuvien näkymättömän, osaamattoman ja epärehellisen positioiden 
kautta. Palvelun tasa-arvoisuuden ja kohteliaisuuden periaatteet eivät tällöin täyty (Goffman 
1982/2012). Kulutuskulttuurin ihanteiden vastaisesti nuoruus rakentuu tarinoissa kielteisenä. Toi-
saalta myös ikääntyneelle tarjoutuu vastaavasti rajattu toimija-asema, ”höpsähtänyttä mummoa” 
ei oteta vakavasti. Tarinoissa poikkeuksellisina esitetäänkin tilanteet, joissa nuori tai ikääntynyt tu-
lee tasa-arvoisesti huomioiduksi. Ne vahvistavat normia aikuisesta, ”keski-ikäisestä” toimijasta oi-
keanlaisena palvelutyöntekijänä ja kuluttajana. Tarinoissa asetutaan myös vastustamaan ikään lii-
tettäviä epätasa-arvoisia asemia. Vastustuksen strategioina käytetään ironisointia, naamioitumista 
ja avustajia. 
 
Ensitietoon liittyvien vuorovaikutustilanteiden keskeiset tekijät ja niiden merkitys  
Kaija Hänninen, Helsingin yliopisto (kaija.hanninen@helsinki.fi) 
 
Esitykseni koostuu jatkotutkimuksen suunnitelmasta, joka käsittelee ensitietoon liittyvää vuorovai-
kutusta, joka puolestaan linkittymään aikaisempaan väitöskirjatutkimukseeni. Väitöskirjassani tut-
kin, mitä tapahtuu vuorovaikutustilanteissa eli ns. ensitietotilanteessa, jossa on kysymys vastasyn-
tyneen vauvan vammaisuutta koskevan tiedon välittämisestä lapsen vanhemmille. Tutkimus oli nar-
ratiivinen tutkimus, jossa aineisto muodostui haastatteluista (n=131), joissa haastattelin vanhempia 
sekä vanhemmille ensitiedon välittäneitä kertojia eli terveydenhuollon henkilökuntaa ensitietotilan-
teista, kun perheeseen syntyi yllättäen vammainen lapsi. Haastattelut tein mahdollisuuksien mu-
kaan viikon sisällä lapsen syntymästä. Vanhempien ja työntekijöiden vuorovaikutuskokemuksista 
rakensin kullekin perheelle oman kokonaisvaltaisen ensitietotarinan.  
 
Näissä vuorovaikutustilanteissa työntekijät tunsivat kohdanneensa vanhemmat, mutta vanhempien 
kokemus oli erilainen. Osa vanhemmista koki tulleensa kohdatuksi, osa tunsi tulleensa ohitetuksi ja 
osalla kokemus oli osittaisesta kohtaamisesta. Vanhemmille kerrottu ensitieto lapsen vammaisuu-
desta oli joko viivästynyttä, katkonaista tai sujuvaa. Saamieni tulosten pohjalta hahmottelin perhe-
lähtöisen ensitietomallin, joka auttaa työntekijöitä välittämään ensitietoa vanhemmille parhaalla 
mahdollisella tavalla. Mallissa on keskeistä työntekijöiden läsnäolon ja vuorovaikutuksen lisäksi tun-
teiden huomioiminen sekä tiedon välittyminen lapsen tilanteesta. (Hänninen 2004.) 
 
Jatkotutkimuksessa on tarkoitus tutkia sitä, mikä näistä ensitietotilanteista on jäänyt keskeisimpänä, 
tärkeimpänä ja erityisenä vanhempien mieliin. Lisäksi haen vastausta siihen, onko ensitietotilanteen 
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onnistumisen ja perheen myöhemmän selviytymisen välillä nähtävissä jotain yhteyttä. Kolmantena 
tavoitteena on tulosten pohjalta vahvistaa ensitietomallia. Alustavat tutkimuskysymykset ovat: Mitä 
vanhemmat pitävät jälkeenpäin tärkeimpinä tekijöinä ensitietotilanteissa? Onko onnistuneella en-
sitietotilanteella ja perheen myöhemmällä selviytymisellä yhtymäkohtia? Millainen on toimiva en-
sitietomalli? 
 
Aineistona on vanhempien haastattelut, jotka koostuvat samojen vanhempien haastatteluista noin 
puolen vuoden kuluttua ensimmäisestä haastattelusta. Kaikki vanhemmat eivät osallistuneet toi-
seen haastatteluun. Aineistona ovat 14 äidin ja 12 isän haastattelut sekä molempien vanhempien 
erikseen täyttämät kyselylomakkeet, joissa on kysytty mm. perheen selviytymistä vammaisen lap-
sen kanssa.  
 
Jatkotutkimus on narratiivinen tutkimus, jossa analysoin narratiivisella analyysilla kunkin vanhem-
man uutta tarinaa ja vertaan sitä aikaisempaan tarinaan. Kussakin tarinassa analysoin kohtaamisepi-
sodeja ja niissä tapahtunutta vuorovaikutusta narratiivien analyysillä. Kyselylomakkeet analysoin 
kvantitatiivisin menetelmin. 
 
Asiakkaan kyvyllistäminen psykiatrian poliklinikan hoitokeskusteluissa  
Elina Weiste, Helsingin yliopisto (elina.weiste@helsinki.fi) 
 
Mielenterveys ja sen hoitaminen ovat keskeisiä aiheita sosiologisessa tutkimuksessa. Tässä esityk-
sessä mielenterveyden hoitokäytänteitä tutkitaan institutionaalisen vuorovaikutuksen näkökul-
masta, keskusteluanalyyttistä menetelmää hyödyntäen. Kiinnostuksen kohteena on mielenterveys-
työssä keskeinen teema, asiakkaan tunteista puhuminen, psykiatrian poliklinikalla tapahtuvissa voi-
mavarasuuntautuneissa hoitokeskusteluissa. Aineistossani toistuu kaksi erilaista vuorovaikutustra-
jektoria: Mikäli asiakas on itse edellisessä puheenvuorossaan korostanut omaa pärjäävyyttään tai 
kokemuksensa positiivisia puolia, työntekijä sanoittaa asiakkaan tunnekokemusta ja vahvistaa seu-
raavassa vuorossaan asiakkaan kokemuksen positiivista ja pärjäävää puolta. Mikäli asiakas kuvaa 
vain kokemuksen ongelmallista puolta tai ilmaisee voimakkaan negatiivia tunteita, sanoittaa työn-
tekijä asiakkaan tunnekokemusta, mutta siirtyy seuraavassa vuorossaan pois tunteen käsittelystä 
kohti käytännönläheisiä asioita. Esityksessä pohditaan kyseisen vuorovaikutuksellisen ilmiön valossa 
poliklinikkakeskusteluiden institutionaalista luonnetta suhteessa esimerkiksi psykoterapiaan, ja kes-
kustellaan mielenterveystyön painottumisesta kohti kyvyllistämistä ja elämänhallinnan ohjausta. 
 
Implisiittisyys arkikeskustelussa ja psykoterapiassa 
Liisa Voutilainen, Helsingin yliopisto (liisa.voutilainen@helsinki.fi) & Aino Koivisto, Helsingin yli-
opisto (aino.koivisto@helsinki.fi) 
 
Sosiaalinen vuorovaikutus sisältää lähtökohtaisesti paljon implisiittistä, tulkinnanvaraista ja ”sano-
mattakin selvää” (Garfinkel 1967). Joissain tilanteissa vuorovaikutuskumppanit ovat kuitenkin eri-
tyisellä tavalla implisiittisiä.  Esimerkiksi sosiaalisesti ongelmallisista tilanteista voidaan pyrkiä pois 
epäsuorin keinoin. 
 
Esitelmässä vertaamme puheen sanomatta jäävään sisältöön orientoitumista arkikeskustelussa ja 
psykoterapiassa. Tarkastelemme tilanteita, joissa vuorovaikutuskumppani ei pysty tuottamaan 
edellisen puhujan relevantiksi tekemää sosiaalista tekoa. Analyysin kohteena ovat että-partikkeliin 
päättyvät puheenvuorot ja vuorovaikutuskumppanin vastaukset näihin vuoroihin. Koiviston aiempi 



 

193 
 

tutkimus (2011) osoitti, että arkikeskustelussa että-loppuiset puheenvuorot kutsuvat keskustelu-
kumppania ottamaan puheenvuoron ja samalla jättävät jotain puheenvuoron sisällöstä implisiit-
tiseksi ja vastaanottajan pääteltäväksi. Keskustelukumppanit säännönmukaisesti orientoituvat tä-
hän implisiittiseen, kuitenkaan eksplikoimatta sitä. Vertailu että-loppuisiin vuoroihin psykoterapi-
assa osoittaa, että terapiassa vuorojen sisältämän implisiittisen sisällön käsittely on erilaista kuin 
ystävien välisessä arkikeskustelussa. Terapeutit eksplikoivat potilaan vuoron implisiittistä sisältöä ja 
näin suuntaavat puhetta kohti potilaalle ongelmallista sisältöä.  Terapeutit myös käyttävät ekspli-
koimista strategisesti: vastaukset ovat erilaisia tilanteessa, jossa potilaan toiminnassa voidaan 
nähdä resistanssia terapeutin agendaa kohtaan. Pohdimme implisiittisen käsittelyä kasvotyön (Goff-
man 1955) ja toisaalta terapiassa potilaan minuuteen kohdistuvan työn näkökulmasta. 
 
Normalisointi opintopsykologin vastaanotolla 
Kimmo Svinhufvud, Helsingin yliopisto (kimmo.svinhufvud@helsinki.fi), Liisa Voutilainen, Helsingin 
yliopisto (liisa.voutilainen@helsinki.fi) & Elina Weiste, Helsingin yliopisto (elina.weiste@helsinki.fi) 
 
Tarkastelen esityksessäni niin sanottua normalisointia yliopiston opintopsykologin ja opiskelijan vä-
lisessä keskustelussa. Esitelmä perustuu 29 videoituun keskusteluun opintopsykologin yksilövas-
taanotolla eli yhteensä n. 27 tuntiin aineistoa. Aineisto on analysoitu käyttäen metodina etnometo-
dologista keskustelunanalyysiä. 
 
Normalisoinnilla tarkoitetaan puhetoimintoa, jossa puhuja osoittaa edellisen puhujan esille tuoman 
asiantilan olevan normaali tai yleinen. Normalisointia on tutkittu erilaisissa ympäristöissä, esimer-
kiksi arkipuheessa (Jefferson 2004) ja haastatteluissa (Sørensen ym. 2014). Normalisointi on yleinen 
toiminta myös erilaisissa ohjaus- ja terapiakeskusteluissa, mutta sitä ei ole aiemmin näissä konteks-
teissa kuvattu. 
 
Normalisointi on ohjaus- ja terapiakeskustelussa yksi keskeinen keino vähentää asiakkaan huolia. 
Normalisoinnilla voi kuitenkin olla ristiriitainen vaikutus. Normalisointi tekee näkyväksi sen, että on 
normaalia tai sallittua esimerkiksi tuntea puhujan kuvailemia tunteita. Toisaalta normalisointi sa-
malla kuitenkin vähentää asiakkaan kokemuksen erityislaatuisuutta. 
 
Normalisointi liittyy myös keskustelun osallistujaroolien säätelyyn. Opintopsykologin normalisointi 
asemoi opiskelijan maallikoksi, jolla on suora yhteys omiin kokemuksiinsa ja tuntemuksiinsa, ja toi-
saalta opintopsykologin asiantuntijaksi, joka pystyy sijoittamaan asiakkaan kokemuksen kontekstiin. 
 
Esitelmässä tarkastellaan erilaisia opintopsykologin käyttämiä normalisointikeinoja sekä niiden teh-
täviä keskustelussa. 
 
Kokemusten jakamisen käytänteistä: Mitä Asperger-henkilöt tekevät toisin? 
Melisa Stevanovic, Helsingin yliopisto (melisa.stevanovic@helsinki.fi) 
 
Sosiaalinen vuorovaikutus perustuu ihmisen kykyyn lukea toisen ihmisen mieltä, tämän tavoitteita 
ja pyrkimyksiä, tarkkailemalla tämän ulkoista toimintaa materiaalisessa ja sosiaalisessa ympäristös-
sään. Tärkeää on, että yksilö havaitsee toisen sanallisessa ja kehollisessa toiminnassa juuri ne asiat, 
jotka ovat tämän päämäärien tunnistamisen ja ymmärtämisen kannalta keskeisimpiä. Yksi tällainen, 
itsetarkoituksellisessa sosiaalisuudessaan erityinen, päämäärä on kokemusten jakaminen. 
 



 

194 
 

Ihmiset ovat yleensä luontaisesti motivoituneita jakamaan kokemuksiaan. Jo varhain lapset osoitta-
vat asioita ja esineitä, eivät vain saadakseen niitä itselleen, vaan puhtaasta halusta jakaa innostavia 
havaintojaan ja kiinnostuksenkohteitaan muiden ihmisten kanssa. Puhuttu kieli tarjoaa lisäksi mah-
dollisuuden jakaa myös ajan ja paikan rajat ylittäviä asioita, josta tärkeä esimerkki on tarinanker-
ronta. 
 
Vuorovaikutuksen osallistujille jakamisen kommunikatiivisen motiivin tunnistaminen on tärkeää, 
jotta nämä osaavat reagoida asianmukaisesti vuorovaikutuskumppaniensa kertomiin asioihin. 
Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on kuvattu erityisiä katsekontaktin, affektiivisten ilmausten ja 
eleiden muotoja, joita käytetään jakamisen tarkoitusperän osoittamiseen. Toisaalta kirjallisuudessa 
todetaan, että ulkoisesti samanlaiset käyttäytymismuodot voivat palvella niin jakamisen kuin mui-
denkin päämäärien toteuttamisen välineinä, jolloin vuorovaikutuksen kontekstin huomioon ottami-
nen on välttämätöntä puhujan tarkoitusperien selvittämiseksi. Kaikissa tapauksissa jakamisen to-
teutuminen on kuitenkin viime kädessä vuorovaikutuksen osallistujien yhteistyön tulosta. 
 
Tässä esityksessä tarkastelen kokemuksen jakamisen käytänteitä sellaisina kuin ne ilmenevät kas-
vokkaisessa vuorovaikutuksessa hetki hetkeltä. Yhtäältä kuvaan resursseja, joihin nojautuen osallis-
tujat voivat muotoilla toimintansa siten, että se tulee tunnistettavaksi pyrkimyksenä jakaa kokemuk-
sia. Toisaalta käsittelen kokemuksen vastaanottajien keinoja osoittaa, että he jakavat vuorovaiku-
tuskumppaninsa kokemuksen. Vastaanottajan näkökulmasta tällaisen jakamisen osoittaminen on 
haasteellista, koska ihmisten kokemukset eivät todellisuudessa koskaan ole täysin yhtäläisiä, eikä 
kokemuksen vastaanottajankaan näin ollen ole sopivaa liiaksi astua vuorovaikutuskumppaninsa tie-
tämyksen reviirille. Esityksessäni keskityn vuorovaikutuksen osallistujien rutiininomaisiin tapoihin 
luovia tällaisten ongelmien keskellä.  
 
Kokemuksen jakamisen käytänteiden merkitys tulee erityisellä tavalla ilmeiseksi tilanteissa, joista 
tällaiset käytänteet puuttuvat. Tästä näkökulmasta Asperger-henkilöiden vuorovaikutus on hedel-
mällinen tutkimuskohde. Esityksessäni pureudun kysymykseen siitä, mitä Asperger-henkilöt tekevät 
vuorovaikutuksellisessaan toisin kuin neurotyypilliset henkilöt ja millaisia vuorovaikutuksellisia seu-
raamuksia tällä on. 
 
Kehittämisideoista keskusteleminen kokousvuorovaikutuksessa  
Sanni Tiitinen, Tea Lempiälä & Heini Ikävalko, Aalto-yliopisto 
 
Tässä esityksessä havainnollistamme, miten keskustelu kehittämisideoista avataan kahden eri yri-
tyksen kokouksissa, joissa on 3−9 osallistujaa. Ensisijaisena aineistona käytämme ääninauhoitettuja 
kokouksia (n=9), joissa osallistujat keskustelevat yrityksen toimintaan liittyvistä ajankohtaisista asi-
oista ja esittävät kehittämisideoita muun keskustelun lomassa. Vertailuaineistona käytämme ko-
kouksia, joissa osallistujat käsittelevät sähköiseen ideajärjestelmään tallennettuja kehittämiside-
oita. Analysoimme katkelmia, joissa keskustellaan kehittämisideoista, käyttäen menetelmänä kes-
kustelunanalyysia. Ääninauhoitteiden lisäksi hyödynnämme kenttämuistiinpanoja, jotka täydentä-
vät nauhoitettujen kokousten tapahtumia ei-sanallisen vuorovaikutuksen osalta, sekä kokouksiin 
osallistuneiden henkilöiden haastatteluita, jotka valottavat osallistujien näkemyksiä kokousten ta-
voitteista. 
 
Alustavien analyysien perusteella kehittämisideoita tuodaan keskusteluun esimerkiksi seuraavilla 
tavoilla: 1) Idea voidaan esittää ratkaisuna ongelmalliseen tilanteeseen, josta joko idean esittäjä itse 
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tai joku muu kokouksen osallistujista on avannut keskustelun, 2) idean esittäminen voi avata uuden 
keskustelunaiheen ja näissä tapauksissa idean esittäjä myös kertoo oman kantansa ideaan, tai 3) 
joku kokouksen osallistujista voi esittää yrityksen toimintatapoihin liittyvän kysymyksen, johon 
muut osallistujat orientoituvat ehdotuksena toimintatavan muuttamisesta. Nämä keinot avata kes-
kustelua ideoista poikkeavat olennaisesti kokouksista, joissa hyödynnetään sähköistä ideajärjestel-
mää. Niissä osallistujat avaavat keskustelun ideasta viittaamalla ideajärjestelmään, eikä uusia ide-
oita yleensä esitetä keskustelun aikana. 
 
Esittelemme alustavia pohdintojamme siitä, millaisia ehtoja ja oletuksia sähköisen ideajärjestelmän 
käyttäminen tuottaa kokoustilanteiden vuorovaikutukseen verrattuna kokouksiin, joissa kehittämis-
ideoita tuodaan keskusteluun ilman erityistä ohjattua valmistelua. Pohdimme myös, millaisina pää-
töksenteon areenoina lähtökohdiltaan erilaiset kokoukset tältä pohjalta näyttäytyvät. Tutkimus on 
osa “Backstage Interaction for Effective Collaboration and Innovation” (BACI) -tutkimusprojektia, 
jossa tarkastellaan innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä ja pyritään tunnistamaan työskentely-
tapoja, jotka edistävät mielekkäitä ja joustavia yhteistyöprosesseja niin yritysten sisällä kuin yritys-
ten välillä. 
 
Yhteiskunnallistamisen strategiat televisiokeskustelun vuorovaikutuksessa:  
Osallistumiskehikosta osallistumiskenttään 
Hanna Rautajoki, Tampereen yliopisto (hanna.rautajoki@uta.fi) 
 
Julkisen yhteiskuntakeskustelun synnyttämä julkinen tila (public sphere, Habermas 1991) ei ole vain 
teoreettinen käsite tai hallinnollisen rakenteen abstrakti kerrostuma, vaan sitä voidaan lähestyä 
myös jäsenten ilmiönä eli tilanteisena toimintana, johon osallistujat aktiivisesti itse orientoituvat ja 
jonka he saavat vuorovaikutuksessa aikaan. Etnometodologisesti orientoituneessa väitöskirjassani 
(Rautajoki 2014) olen tutkinut yhteiskunnallis-poliittisia televisiokeskusteluita konkretisoituna julki-
sena tilana, jonka toimijaroolit tehdään todeksi tiettyjen toimintavalintojen muodossa. Kysyn tutki-
muksessani, kuinka relevantteja osallistujia huolella käsikirjoitetuissa televisiokeskusteluissa identi-
fioidaan ja miten institutionaalista osallistumiskehikkoa niissä hallinnoidaan. Tutkimuksen taustalla 
vaikuttaa institutionaalisen vuorovaikutuksen tutkimus, jäsenenyyskategorisointi, multimodaalinen 
vuorovaikutuksen analyysi. Tulosten tarkastelussa olen soveltanut myös Anthony Giddensin (1984) 
rakenteistumisen teoriaa sekä Charles Taylorin (2004) ajatuksia sosiaalisista kuvitelmista. 
 
Esitelmä on tiivistelmä väitöskirjatutkimukseni keskeisistä löydöksistä ja päätelmistä.  Tutkin toimit-
tajien keinoja rakentaa julkisia tiloja tapausaineistossa, joka koostuu kolmesta samaa aihetta käsit-
televästä mutta kokoonpanoltaan täysin erilaisesta monenkeskisestä, yhteiskunnallis-poliittisesta 
keskusteluohjelmasta.  Syyskuun 11:nnen terrori-iskuja ja niiden jälkeistä terrorismin vastaista sotaa 
käsittelevien ohjelmien ’rinnasteinen erilaisuus’ tuo havainnollisesti näkyviin kirjon erilaisia vuoro-
vaikutusstrategioita, joiden avulla geneerisesti yhtäläinen julkinen tila osallistujineen voidaan toi-
minnassa toteuttaa. 
 
Käsittelen ensin esityksessä osallistumiskehikon muotoutumista ja hallinnoimista ohjelmien vuoro-
vaikutuksessa. Erityisesti olen ollut kiinnostunut tutkimuksessa vähälle huomiolle jääneestä televi-
sioyleisön puhuttelusta ja identifioimisesta. Toimittajat käyttävät osallistujaroolien hallinnoimiseen 
tilallisia ja kehollisia ratkaisuja, moraalista, poliittista ja tiedollista yhteenkuuluvuutta korostavia 
juontoja, emotionaalista kommunikaatiota, velvoittavia kysymysmuotoiluja (mm. kohdekysymyksiä, 
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kattavaa kategorisointia, yhteisiä kierroskysymyksiä) ja niin inklusiivista kuin eksklusiivistakin (insti-
tutionaalista meisyyttä korostavaa) me-retoriikkaa. Yhdessä nämä vuorovaikutuskeinot luovat me-
neillään olevalle toiminnalle mieltä, jota tarkastelen yhteiskunnallistamisen (Simmel 1999) käsitteen 
valossa. Yhteiskunnallistaminen viittaa yhteiskuntaan prosessina, jonka toimijat tekevät todeksi kes-
kinäisissä vuorovaikutuskohtaamisissa. Lopuksi esittelen tutkimukseni tuloksista ja päätelmistä joh-
detun, foucaultlaisesta valta-analytiikasta (Foucault 1998) vaikutteita saaneen osallistumiskentän 
käsitteen.  

 
34 YHTEISKUNNALLISET ILMIÖT JA SOSIAALISET ONGELMAT 

Koordinaattori: Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (johanna.jarvinen-
tassopoulos@thl.fi) 
 
Mitä erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt kertovat tästä ajasta? Kuinka ilmiöt syntyvät ja mikä on niiden 
vaikutus yhteiskuntaelämään? Kuinka yhteiskunnallinen eroaa sosiaalisesta? Työryhmässä keskus-
tellaan sosiologisen tutkimuksen mahdollisuudesta ja kenties velvollisuudesta selittää pieniä ja suu-
ria ilmiöitä, joista puhutaan ja väitellään, ja joita kummeksutaan ja pelätään. Michel Maffesoli (1995) 
kirjoittaa ennakkoluulottomuuden puolesta, mutta kuinka sidottu sosiologia on omaan aikaansa ja 
puitteisiinsa? 
 
Lisäksi pohdimme, miten joistain ilmiöistä tulee ongelmia. Onko kyse kenties moraalisesta panii-
kista, taitamattomasta sosiaalisen elämän tulkinnasta vai ilmiöiden ongelmakeskeisestä analyy-
sista? Ian Hacking (2009) kehottaa kysymään, mikä on asian ydin, ei niinkään merkityksestä. Ongel-
miin reagoidaan eri tavoin: niitä halutaan ehkäistä, hoitaa ja poistaa, mutta samalla niistä halutaan 
vaieta. Kaikki eivät tunnista jotain tiettyä ilmiötä ongelmaksi, kun taas toiset eivät halua tunnustaa 
sitä ongelmaksi. 
 
Työryhmään ovat tervetulleita tutkijat, jatko-opiskelijat ja graduntekijät. Tutkimusaiheena voi olla 
riippuvuus, poliittinen vaikuttavuus, hyväntekeväisyys, hyvinvointi tai syrjäytyminen. Myös teorioita 
ja menetelmiä käsittelevät esitykset ovat toivottuja. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Uskonnollisuuden murros ja osallistumisen ongelma: osallisuuden eriytyminen evankelis-luteri-
laisessa kirkossa 
Veli-Matti Salminen, Kirkon tutkimuskeskus 
 
Osallistuminen ja osallistumattomuus nousevat huolenaiheiksi varsinkin taloudellisesti vaikeina ai-
koina, kun julkisia hyvinvointirakenteita heikennetään ja puretaan. Osallistumisen kriisiä podetaan 
erityisesti suomalaisen kansalaisyhteiskunnan perinteisiksi koetuissa organisaatioissa kuten poliitti-
sissa puolueissa ja ay-järjestöissä, mutta yhtä lailla myös kirkossa. Kriisissä on kyse myös osallistu-
misen murroksesta: painopiste on siirtynyt lyhytkestoiseen, projektiluonteiseen, formaaleista kiin-
nikkeistä vapaaseen toimintaan, joka ei välttämättä vaadi fyysistä läsnäoloa. Kirkon näkökulmasta 
tämä kehityskulku toteutuu myös uskonnollisuuden murroksessa. Tutkimukset osoittavat, että yk-
sityinenkin uskonnollisuus vähenee ja muuttuu väljemmäksi (uus)henkisyydek0si. Kasvava osuus vä-
estöstä ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jäseninä vielä 
pysyttelevistä noin puolet osallistuu kirkon toimintaan korkeintaan kerran vuodessa jos lainkaan. 
Suomalaisten arvoja koskevan tutkimuksen mukaan (2014) kirkkoa kohtaan koettu luottamus on 
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muihin instituutioihin verrattuna melko vähäistä. Myös kirkon jäsenyyden henkilökohtaisen merki-
tyksen heikkeneminen kertoo henkilökohtaisten arvojen ja kirkon edustamien arvojen eriytymi-
sestä. 
 
Kirkko on vaalinut strategiassaan 2000-luvun yhteiskunnalliselle keskustelulle ominaista osallisuu-
den käsitettä. Määritelmällisesti osallisuus ja osallistuminen vaativat yhteisön, johon osallistua. 
Käänteisesti ajatellen yhteisöjä voi kuitenkin olla olemassa ilman osallisuutta ja osallistumista. Täl-
löin kirkkoa voidaan pitää kansallisvaltion tavoin Benedict Andersonin kuvaamana kuviteltuna yh-
teisönä (imagined community), johon samastutaan ja kuulutaan, vaikka se on liian suuri kasvokkai-
seen vuorovaikutukseen. Uskontotieteilijät kuten Robert Bellah kuitenkin määrittelevät todellisen 
yhteisön siten, että sen jäsenyys myös velvoittaa. Yhteisön jäsenenä oleva yksilö joutuu näin ollen 
uhrautumaan jollakin tavoin. 
 
Olen analysoinut kirkon jäsenistön osallistumista ja osallistumattomuutta sekä niiden taustatekijöitä 
Kirkon tutkimuskeskuksen Gallup Ecclesiastica -kyselyaineiston (2011, N=4930) avulla. Erottelu osal-
listumisen aktiivisuuden perusteella palautuu monenlaisiin kirkossa ja yhteiskunnassa vallitseviin 
erotteluihin. Vaikka korkea koulutus ja sosioekonominen asema voivatkin lisätä mahdollisuuksia 
osallistua kirkon toimintaan, ei osallistujien eliitti ole kuitenkaan yksiselitteisesti yhteiskunnallinen 
eliittiryhmä. Hyväosaisuus ja köyhyys voivat olla vaikuttimena sekä aktiiviselle että passiiviselle jä-
senyydelle. Lisäksi kirkkoon sitoutumisen alueelliset erot ovat suuret. Suomessa on alueita, joissa 
ympäristö ja sosiaaliset tekijät ylläpitävät voimakasta suhdetta kirkkoon ja sen yhteisöihin kuten 
herätysliikkeisiin. Esityksessäni pyrin avaamaan yksilö- ja yhteisötason tekijöiden yhteisvaikutusta 
kirkollisessa osallistumisessa ja osallistumattomuudessa. 
 
”Väestökysymys on lyhyesti sanoen kysymys kansamme olemassaolosta”. Väestöliitto ja 1940-
luvun väestöpolitiikka 
Sophy Bergenheim, Helsingin yliopisto 
 
Väestöliitto perustettiin vuonna 1941, mutta mikä oli syynä järjestön perustamiseen? Vastaus piilee 
liiton nimessä: perustajia ajoi huoli väestönkasvusta. 
 
Esitelmässäni käyn läpi, miten Väestöliitto tunnisti ja määritteli väestönkasvun kehityksen sosiaa-
liseksi ongelmaksi ja sen ratkaisuiksi. Esitelmä perustuu työn alla olevaan väitöstutkimukseeni, jossa 
sovellan Spectorin ja Kitsusen ([2001] 2009) sosiaalisten ongelmien konstruktivistista analyysia sekä 
Benford ja Snow’n (2000) kehysanalyysia. Nämä analyysimenetelmät eivät tutki sosiaalisia ongelmia 
sinänsä, vaan sitä, miten toimijat ovat luoneet (konstruoineet) tilanteista ongelmia – jokin ilmiöhän 
ei ole ongelma, ennen kuin joku määrittelee sen ongelmaksi. Väestöliiton perustamisvaiheisiin sisäl-
tyy runsaasti tämänkaltaisia tunnistus- ja määrittelyprosesseja, sillä niiden kautta Väestöliitto pe-
rusteli ja roolitti myös oman olemassaolonsa. 
 
Huoli väestönkasvusta oli ollut esillä jo 1930-luvulla, mutta vasta talvisota antoi lopullisen kipinän 
asian puolesta järjestäytymiseen. Pieni väestö ja ennusteet laskuun kääntyvästä väestönkasvusta 
nähtiin ongelmana, jota ei kyseenalaistettu vaan otettiin annettuna. Tästä yhtenä osoituksena on 
käsite ”väestökysymys”, jota käytettiin ikään kuin itsestään selvästi viittaamaan em. ongelmaan. 
 
Esitelmässäni käyn läpi seuraavia aiheita: millä tavoin tämä väestökysymyksen ongelmaluonne tuli 
toimijoiden (Väestöliiton perustajien) puheessa esille; miten sitä perusteltiin ja juurrutettiin? Mitä 
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toimijat näkivät ongelman syynä? Entä miten ongelma tuli toimijoiden mielestä ratkaista? Minkälai-
sia tulevaisuudenkuvia toimijat maalailivat, jos ongelmaan ei puututtaisi? 
 
Esitelmäni aineisto koostuu Väestöliiton pöytäkirjoista, erilaisista toimintasuunnitelmista ja -kerto-
muksista sekä ohjelmista ja niiden luonnoksista perustamisajankohdan tienoilta. 
 
Vaikka historiallinen tutkimus ei suoraan kerrokaan asioita nykyhetkestä, välillisesti se paljastaa pal-
jonkin. Ilmiöitä ei lähtökohtaisesti ole mahdollista ymmärtää perinpohjaisesti tuntematta niiden 
taustoja. Myös sosiaalisten ongelmien konstruoinnin ja siihen liittyvän retoriikan analysointi hyötyy 
historiallisesta tutkimuksesta: ajallisesti ja kulttuurisesti etäisemmästä aineistosta on usein hel-
pompi tunnistaa sosiaalisten ongelmien määrittelymekanismeja. Samalla se kuitenkin herkistää kiin-
nittämään huomiota näiden mekanismien nykypäiväisiin esiintymismuotoihin, jotka eivät lopulta 
olekaan ratkaisevasti erilaisia kuin useiden vuosikymmenien takaiset. 
 
Tabu kertoo enemmän kuin tuhat sanaa: työssä tylsistyminen ajan kokemuksena ja ajan kuvana 
Lotta Harju, Työterveydenlaitos 
 
Työssä tylsistyminen on ristiriitainen ilmiö työhyvinvointikeskustelussa. Yhtäältä se mielletään on-
gelmaksi, jolla on vakavia seurauksia työterveyden ja työurien pidentämisen näkökulmasta, ja toi-
saalta se on tabu, jonka olemassaoloa ei tunnisteta eikä tunnusteta. Työssä tylsistymisestä puhumi-
nen aikana, jolloin poliittista retoriikkaa hallitsee työttömyyden ja työehtojen heikentymisen tee-
mat, kalskahtaa hyväosaisten ruikutukselta. Ilmiöstä vaikeneminen heijastaa aikamme normia, joka 
mittaa työntekijän arvon tuloksellisen työpanoksen mukaan. 
 
Työssä tylsistyminen on muutakin kuin tekemisen puutteesta johtuvaa pitkäveteisyyttä. Heidegger 
erotteli kolme tylsyyden kokemusta, jotka eroavat kokijan suhteessa aikaan. Ilmiö ei olekaan vain 
suorittavan työn ongelma vaan voi koskea myös koulutettuja asiantuntijoita. Tylsistyminen versoo 
työssä, jonka merkityksellisyys tekijälleen on kyseenalainen. Ilmiötä selitetään usein haasteiden 
puutteella, mutta myös työn ja odotusten epäsuhta, rutinoituminen, liiallinen kiire, byrokratia tai 
sosiaalinen ympäristö voivat aiheuttaa leipääntymisen kokemusta. Myös reaktiot tylsistymiseen 
vaihtelevat: olosuhteista riippuen kokemus voi yhtäältä kannustaa toimintaan ja toisaalta lietsoa 
apatiaa. 
 
Yhteiskunnallisena ilmiönä työssä tylsistyminen määrittyy tehokkuuden ja ongelmaksi. Yksilölle tyl-
sistymisen kokemus merkitsee epäonnistumista merkityksellisen elämänprojektin toteuttamisessa, 
ja siksi sitä pyritään välttämään kaikin keinoin. Alati kasvava valikoima mobiiliärsykkeitä tarjoaa har-
hautuksen kauhistuttavasta pitkäveteisyydestä. Simmelin kulutuskritiikki on edelleen ajankohtai-
nen, sillä turruttamalla aistit tyhjänpäiväisyyksillä, tylsyys ei niinkään ratkea kuin peittyy ja kroonis-
tuu. Huomio suunnataan ulkomaailmaan sisäisen sijaan, vaikka kokemus voisi yhtä hyvin olla kata-
lyytti itsereflektioon, muutokseen, tai uusiin ideoihin.  
Työelämässä ajan vääristymät tylsistyttävät eri tavoin: jämähtänyttä aikaa tapetaan, huonosti orga-
nisoitua aikaa haaskataan tai aika vain karkaa suunnittelua ja luovuutta vaativista tehtävistä. 
 
Teoreettinen esitykseni tarkastelee työssä tylsistymisen makro- ja mikrotason ajallisia ulottuvuuksia 
eräänlaisena kehänä, jossa aikamme normit muokkaavat merkitysten rakentumista, mikä edelleen 
määrittää ajan kokemusta ja sitä ohjaavaa toimintaa. Esityksessäni tarkastelen työssä tylsistymisen 
monimuotoisuutta paitsi yksilön kokemuksen myös kokemuksen kulttuurisen rakentumisen kautta. 
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Strukturalismia seuraillen kokemus rakentuu kulttuurisissa ja yksilön sisäistämissä merkitysraken-
teissa, ja toisaalta sen manifestaatiot muokkaavat ja ylläpitävät niitä. Tällaisenaan työssä tylsistymi-
nen näyttäytyy ilmiönä, joka on yhtäältä yksilön kokemus ajasta ja toisaalta heijastaa aikaa, jossa 
elämme. 
 
Sosiaalisten ongelmien jäljillä – Esimerkkinä rahapelaamisen ilmiö 
Johanna Järvinen-Tassopoulos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (johanna.jarvinen-tasso-
poulos@thl.fi) 
 
1970-luvun lopulla Jorma Sipilä määritteli sosiaalisiksi ongelmiksi köyhyyden, avuttomuuden ja poik-
keavuuden. Toisin sanoen aineellinen puute, tietojen ja taitojen puute, fyysinen kyvyttömyys ja epä-
sosiaalisuus johtivat yksilöiden syrjäyttämiseen ja syrjäytymiseen yhteisöllisestä elämästä. Jos kes-
kitytään tarkastelemaan poikkeavuutta, se on määritelty käyttäytymisen, yksilöitä ja perheitä kos-
kevan moniongelmaisuuden kasaantumisen ja alueellisten erojen mukaan. Poikkeavan käyttäytymi-
sen muodoiksi on luokiteltu alkoholin väärinkäyttö, itsemurha, avioero ja lasten kaltoin kohtelu. 
 
Jotkin ilmiöt muuttuvat nopeasti sosiaalisiksi ongelmiksi, kun taas toiset käyvät läpi hitaamman pro-
sessin. Sosiaalisen ilmiöiden käsitteellistäminen ja määritteleminen sosiaalisiksi ongelmiksi ovat si-
doksissa aikaan ja paikkaan. Ian Hacking (1998) luonnehtii tilapäisen mielisairauden käsitteen avulla 
ilmiötä (esimerkkinä hysteria), joka ilmestyy tiettynä ajankohtana ja leviää paikasta toiseen kado-
takseen ja kenties ilmestyäkseen uudelleen myöhemmin. Yhtä lailla sosiaaliset ongelmat voidaan 
käsittää tilapäisiksi, jos yhteiskunnan jäsenten elinolot paranevat tai käsitykset ongelmista muuttu-
vat.  
 
Joitain vuosisatoja sitten rahasta pelaamista pidettiin moraalisesti arveluttavana toimintana, koska 
se johti laiskuuteen, työn vieroksumiseen ja rikastumiseen ilman työntekoa. Vähitellen ongelmalli-
nen rahapelaaminen diagnosoitiin ensin neuroosiksi ja myöhemmin riippuvuudeksi. Nykyisin liialli-
sen rahapelaamisen katsotaan voivan johtaa riippuvuushäiriön muodostumiseen ja tästä syystä yk-
silöille ja läheisille haittoja aiheuttavaa rahapelaamista pidetään kansanterveydellisenä ongelmana. 
Toisaalta rahapelaamista voi olla vaikea käsittää sosiaaliseksi ongelmaksi, koska rahapelitoiminnalla 
tuetaan yleishyödyllisen toiminnan rahoitusta. 
 
Pohdin esityksessäni sitä, kuinka ilmiöstä kehittyy ongelma. Onko jokin ilmiö erityisen otollinen on-
gelmanäkökulman valikoitumiselle, koska se on monimutkainen ja erilaisille mahdollisuuksille avoin 
(Eräsaari 2013)? Vai onko kyse esimerkiksi poikkeavan sosiaalisen käyttäytymisen hallitsemisesta, 
kun siitä tehdäänkin sairaus (Conrad 2007)? Ehkä kyse on ajoittain myös aikalaisdiagnoosista, joka 
saa meidän innostumaan uusista kantaaottavista näkemyksistä ja oivalluksista, joissa on myös käy-
tännön makua (Noro 2004). 
 
Kuinka vastata uusiin ja muuttuviin sosiaalisiin ongelmiin? Rahapeliongelmaisia työssään kohtaa-
vien näkökulmia 
Eija Pietilä, Helsingin yliopisto 
 
Suomessa 78 % väestöstä pelaa rahapelejä satunnaisesti ja noin kolmannes vähintään kerran vii-
kossa. Rahapelaaminen on ongelma noin prosentille väestöstä. Samalla kun rahapelien pelaaminen 
on lisääntynyt ja pelimahdollisuudet monipuolistuneet, ovat rahapelaamiseen liittyvät haitat ai-
heuttaneet lisääntyvää avun ja hoidon tarvetta. Suomessa päävastuu sosiaali- ja terveydenhuollon 



 

200 
 

järjestämisestä on kunnilla, joissa peliongelmaisia hoidetaan pääosin päihde- ja mielenterveyshuol-
lon piirissä.  
 
Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan miten työssään rahapeliongelmaisia kohtaavat määrittelevät 
rahapeliongelmaa ja miten he näkevät auttamisen mahdollisuudet ja siinä ilmenevät haasteet. Ai-
hetta lähestytään konstruktivistisesti siten, kuinka ilmiöstä määritellään sosiaalinen ongelma, tässä 
tapauksessa rahapeliongelma, ja kuinka kyseiseen ongelmaan voidaan vastata auttamisen keinoin. 
Tutkielmassa rahapeliongelman määrittely sekä siihen liittyvät auttamisen mahdollisuudet ja haas-
teet perustuvat haastatteluryhmissä yhdessä konstruoituun näkemykseen kyseisestä ilmiöstä. Aja-
tuksena on, että haastateltavien ammatillinen tieto ja kokemus aiheesta vastaavat rahapeliongel-
maisten parissa työskentelevien mielikuvia kyseisestä aiheesta.  
 
Tutkielman aineisto kerätään osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Keski-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskuksen yhteistä ”Rahapeliongelmat haltuun” -kehittämishanketta. Hankkeessa 
haastateltiin neljällä eri sote-alueella sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään 
rahapeliongelmaisia. Haastattelut toteutetaan ryhmähaastattelun keinoin loppuvuoden 2014 ja al-
kuvuoden 2015 välisenä aikana. Haastatteluaineiston analyysissä käytetään apuna Goffmanin ke-
hysanalyysiä ja Greimasin aktanttimallia.  
 
Medicalization of problem gambling? Boundary work from two sides of the border 
Michael Egerer, University of Helsinki (michael.egerer@helsinki.fi) & Anna Alanko, University of Hel-
sinki 
 
Excessive gambling is increasingly understood in medical terms and conceptualized as an addiction. 
Instead of criticizing this process simply as medicalization and as an enlargement of the medical 
profession’s area of influence, this study proposes to look at two different actors involved in han-
dling excessive gambling in order to establish a more nuanced picture of this development. The 
concept of boundary-work used in this study enables to look at the same process from two different 
angles to show how complex and non-linear the process of medicalization is. 
Reception Analytical Group Interviews were conducted with seven groups of general practitioners 
and eight groups of social workers in Finland. Film clips portraying gambling problems served as 
discussion stimulus. After a first coding for organising the data a qualitative analysis followed looking 
into the boundary making narratives. 
 
General practitioners widely discussed social problems linked to gambling, and questioned their 
abilities and a responsibility to act on the problem gambling. Social workers did also employ a social 
frame and were critical about their role in treating their clients’ excessive gambling. However, they 
claimed a key position in acting on the social harm caused by the gambler to others. 
Despite a growing medical terminology on excessive gambling, general practitioners did not endeav-
our on widening their realm of power. Instead, social workers discuss being actors in handling prob-
lem gambling. 
 
The medicalization of excessive gambling, only on the conceptual level bares the risk of limiting 
social workers’ efforts, without having medical profession willing to fill this gap. 
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Kyselytutkimusten mahdollisuuksista alkoholinkäytön läheisille aiheuttamien haittojen tutkimi-
sessa 
Petri Huhtanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Kvantitatiivisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tarinoilla ei yleensä ole kovin keskeistä 
roolia. Niiden tavanomaisin käyttö liittyy taulukoiksi tiivistettyjen tutkimustulosten havainnollista-
miseen ja elävöittämiseen. Gelman & Basbøll (2014) esittävät, että tarinoilla voisi kuitenkin olla ak-
tiivinen rooli yhteiskuntatieteellisen tutkimusprosessin muissakin vaiheissa, kuten hypoteesien ke-
hittämisessä ja arvioinnissa. He määrittelevät myös tutkimuksen kannalta käyttökelpoiselle tarinalle 
kaksi ehtoa. Ensinnäkin tarinan tulisi tuoda esiin maailmasta sellaisia näkökulmia, joita olemassa 
olevat mallit eivät selitä kovin hyvin. Toiseksi tarinan tulisi olla muuttumaton, eli sen yksityiskohdat 
ja konteksti tulisivat olla riittävän hyvin todennettavissa. 
 
Esityksessä käytän elokuvan Nebraska tarinaa, joka kertoo ikääntyneen ja alkoholisoituneen mon-
tanalaismiehen matkasta Nebraskaan noutamaan suoramarkkinointikirjeessä luvattua miljoonan 
dollarin palkintoa. Miehen matka koskettaa useita hänen läheisiään, kun palkinnonhakumatkaan 
osallistuvat lopulta hänen vaimonsa ja heidän aikuiset poikansa. Ja matkan aikana he tapaavat su-
kulaisia sekä vanhoja tuttavia. Valitsemalla elokuva tarinaksi kiinnitän käytössä olevat yksityiskoh-
dat: elokuvan käsikirjoitus löytyy esimerkiksi internetistä osoitteesta http://www.paramount-
guilds.com/pdf/nebraska_screenplay.pdf. 
 
Elokuvan tarina antaa mahdollisuuden tarkastella kyselytutkimuksen tuottaman tiedon luonnetta. 
Fiktiivisen tarinan tehtävänä on olla uskottava ja mahdollinen kuvaus perheestä, jossa yhden per-
heenjäsenen ongelmallinen alkoholinkäyttö tuottaa harmeja muille. Tarinan ei ole tarkoitus olla 
edustava tai tyypillinen kuvaus läheisen ongelmalliseen alkoholinkäyttöön liittyvistä tilanteista. Sitä 
ei myöskään ole syytä ajatella vastaesimerkkinä jollekin kausaaliselle mallille. Tavoitteena on tarinan 
avulla saavuttaa parempi ymmärrys siitä, millä tavalla kyselytutkimus tiivistää sosiaalisten vuorovai-
kutussuhteiden moninaisuutta tiedoksi ja minkä tyyppiset selitysmallit voisivat olla hyödyllisiä kyse-
lytutkimusten tulosten tulkinnassa. 
 
Esityksen kvantitatiiviset tulokset tulevat vuoden 2008 Juomatapatutkimuksesta, jossa haastatelta-
ville esitettiin kysymyksiä läheisen ihmisen ongelmallisesta alkoholinkäytöstä ja sen aiheuttamista 
haitoista vastaajalle. Tulokset sisältävät myös tarkasteluja läheisen ongelmallisen alkoholinkäytön 
yhteydestä vastaajan omiin mielenterveydellisiin vaikeuksiin. 
 
Sähkösavukkeet – kansanterveyden pelastus vai perikato? 
Otto Ruokolainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Tämä esitys jakautuu kahteen osaan: ensinnä tarkastellaan sähkösavukkeiden asemaa ja siihen liit-
tyviä ristiriitoja tupakoinnin haittojen ehkäisyn valossa ja toiseksi esitetään empiirisiä tuloksia suo-
malaisen aikuisväestön sähkösavukkeen käytöstä. 
 
Sähkösavukkeiden esiintulo markkinoille on ollut valtaisaa viimeisen viiden vuoden aikana. Niitä 
markkinoidaan tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä, mutta myös nuoret ovat väestötutkimus-
ten perusteella löytäneet sähkösavukkeet. Sähkösavukkeisiin suhtautuminen onkin tuottanut mer-
kittäviä säröjä vuosia pääosin yhtenä rintamana toimineeseen tupakoinnin haittojen ehkäisyn asi-
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antuntijajoukkoon ja nostaneet esiin arvokysymykset: tavoitellaanko ensisijaisesti haittojen eh-
käisyä vai niiden vähentämistä. Sähkösavukkeiden saama palstatila mediassa on niin ikään suurta, 
mikä osaltaan muokkaa kansalaisten käsityksiä niistä ja suhtautumista niihin. Viestit ovat usein kui-
tenkin ristiriitaisia tai jopa vastakkaisia. Onko kansanterveys todella uhattuna vai onko kyseessä kan-
santerveyden puolustajien moraalinen paniikki? Ovatko sähkösavukkeet ongelma ja jos ovat, miltä 
kannalta? Esiin nostettavia teemoja ovat muun muassa nuorten suojelu, nikotiiniriippuvuus sekä 
tupakkateollisuuden rooli. 
 
Toiseksi puheenvuorossa siirrytään paikallisemmalle tasolle ja esitetään sähkösavukkeen käytön 
yleisyyttä ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä suomalaisessa aikuisväestössä. Tarkastelussa kiinnite-
tään huomio sekä koko väestöön että päivittäin tupakoiviin. Päivittäin tupakoivilla tarkastellaan 
muun muassa tupakoinnin lopettamishalukkuutta ja aiempaa nikotiinikorvaushoidon käyttöä suh-
teessa sähkösavukkeiden käyttöön. Aineistona käytetään Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyt-
täytyminen ja terveys -tutkimusta vuosilta 2012 ja 2013 (N= 5146). Lopuksi esitetään yhteenveto 
sähkösavukkeiden asemasta yhteiskunnassa ja otetaan kantaa siihen, miten niitä tulisi tulevaisuu-
dessa tarkastella Suomen tupakkapolitiikassa. 
 
Kasvuympäristön institutionaaliset tukirakenteet – Ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoiden tule-
vaisuuskuvia nuorten elämänhallinnasta 
Katariina Warpenius, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Tutkimuskysymys: Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoiden 
tulevaisuuskuvia nuorten elämänhallintaa tukevista institutionaalisista rakenteista ja toimista nuor-
ten kasvuympäristössä. Ehkäisevä päihdetyö ylittää sektorirajat, joten alan asiantuntijat tarkastele-
vat laajaa toimijakenttää koordinaation ja yhteistyön näkökulmista.  
 
Menetelmä: Delfoi-menetelmän verkkosovellus, jossa kutsuttu asiantuntijapaneeli arvioi ja perus-
telee tulevaisuusväitteiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta sekä menetelmien tehokkuutta. Pa-
neelityöskentelyyn osallistui 47 asiantuntijaa eri hallinnon tasoilta. Analyysissa vastausten määrälli-
set jakaumat yhdistetään avovastausten sisällönanalyysiin tulevaisuuskuvien muodostamiseksi.  
 
[Alustavat] tulokset: Panelistien tulevaisuuskuvissa painottuivat lähiyhteisötason rakenteiden ja 
menetelmien vahvistaminen nuorten kasvuympäristössä. Näitä pidettiin jopa tehokkaampina kei-
noina kuin tutkimusnäytön perusteella vaikuttavaksi osoitettuja politiikkatoimia. Lähiyhteisön laa-
jasti toteuttamaa ikärajojen valvontaa pidettiin tehokkaampana keinona kuin koulujen päihdeohjel-
mia tai valistuskampanjoita.      
 
Pohdinta: Asiantuntijoiden tulevaisuuskuvissa painottuivat koko nuorten ikäryhmään kohdentuvat 
yleisehkäisevät toimet ja institutionalisoituneiden rakenteiden tuki. Näin nuorten elämänhallinta jä-
sentyi yliyksilölliseksi sosiaaliseksi kudokseksi, joka sekä subjektivoi että objektivoi ”nuoret” hallin-
nan kurinalaistetuiksi toimijoiksi. 
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Itsesäätelystä sääntelyyn? Rahapeliyhtiöiden vastuullisuustoimet pelaamisesta aiheutuvien hait-
toja vähentämään pyrkivien säännösten toimeenpanon yhteydessä 
Jani Selin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 
Rahapeliyhtiöiden vastuullisuusohjelmat ovat osa peliteollisuuden itsesäätelyä, johon sisältyy erilai-
sia toimia, joilla peliyhtiöt pyrkivät ehkäisemään pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydel-
listen haittojen muodostumista. Suomalaiset peliyhtiöt pitävät itseään maailman vastuullisimpina. 
Arpajaislain osittaisuudistuksessa vuosina 2006–2012 eräänä tavoitteena oli lisätä sääntelyn paino-
arvoa peliyhtiöiden itsesäätelyn sijasta. Uusittu laki sisälsi muun muassa säädöksiä koskien rahape-
lien mainontaa ja uusien rahapelien haitallisuuden arviointia. Tarkastelen esityksessäni tuloksia tut-
kimuksesta, jossa tarkastelin diskurssianalyysin ja sisällönanalyysin avulla sitä, mikä rooli peliyhtiöi-
den vastuullisuustoimilla oli uusien säädösten toimeenpanoa koskevassa vuorovaikutuksessa valvo-
vien viranomaisten kanssa. Tavoitteenani oli selvittää, onko tavoiteltu sääntelyn lisääntyminen to-
teutunut. Käyttämäni aineisto koostui peliyhtiöiden vuosiraporteista ja viranomaisasiakirjoista. Tu-
lokset osoittavat, että osin tavoitteisiin on päästy. Pelien haitallisuuden arvioinnin osalta peliyhtiöt 
onnistuivat kuitenkin vaikuttamaan omilla itsesäätelytoimillaan pelien hyväksymisprosessiin. 

 

35 YHTEISKUNNAN RAKENNE JA SUKUPUOLI 

Koordinaattorit: Aleksi Karhula, Turun yliopisto (aleksi.karhula@utu.fi) & Hannu Lehti, Turun yli-
opisto (hannu.lehti@utu.fi) 
 
Naisten taloudellinen riippumattomuus miehistä, yhä korkeampi koulutus ja ammattiasema länsi-
maisissa yhteiskunnissa ovat muuttaneet yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista rakennetta mer-
kittävissä määrin. Tämä on johtanut toiminnallisen tasa-arvon parantumiseen sukupuolten välillä ja 
sukupuoliroolien uudelleen muotoutumiseen. Sukupuolten toiminnan voidaankin nähdä määrittä-
vän yhteiskunnan rakennetta mutta myös yhteiskunnan rakenne muovaa sukupuolia. Mielenkiin-
toista on kysyä, miten yhteiskunnan rakenteet ja sukupuoli ovat yhteydessä toisiinsa ja miten ne 
selittävät esimerkiksi sukupuolirooliasenteita, kotitöiden jakoa, parinvalintaa, syntyvyyttä ja avio-
eroja? 
 
Työryhmässä tarkastellaan sukupuolen ja yhteiskunnallisten rakenteiden yhteyksiä. Millä tavoin su-
kupuoli muovautuu yhteiskunnallisten rakenteiden vaikutuksesta? Miten yhteiskunnalliset raken-
teet vaikuttavat siihen miten sukupuolet nähdään? Vai vaikuttaako yhteiskunta sukupuoleen? Eri-
tyisesti työryhmään toivotaan tilastollisia menetelmiä käyttäviä empiirisiä tutkimuksia, mutta muut-
kin esitykset ovat tervetulleita. Esitykset voivat olla esimerkiksi erilasten yhteiskuntien vertailuja tai 
jonkin yksittäisen yhteiskunnan ajallista tutkimusta.  
 
ABSTRAKTIT: 
 
Äidin ja isän sosioekonomisen aseman ylisukupolviset, varhaiskehitykseen ja terveyteen liittyvät 
mekanismit 
Sanni Jalonen, Turun yliopisto (ssjalo@utu.fi) 
 
Ei abstraktia. 
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This is a Man’s World? Changes in Income Predict Sex Ratio at Birth 
Aleksi Karhula, University of Turku (aleksi.karhula@utu.fi) & Ohto Kanninen, Labour Institute for 
Economic Research 
 
The natural human sex ratio at birth (SRB) is long known to be relatively constant globally at around 
107 boys born for every 100 girls. It has been rising slightly until the World War II and declining after 
it in most industrial countries. Recent studies have shown that SRB varies according to exposure to 
disasters and socioeconomic conditions. However, it remains unknown whether SRB is affected 
more widely by macroeconomic and social conditions. Here we show that changes in disposable 
income at macro level are positively associated with SRB in OECD countries. One standard deviation 
increase in the change of disposable income is associated with an increase of 1.06 male births per 
1000 female births. This is the first evidence to show that economic and social conditions influence 
SRB across countries at the macro level. This opens up the field for studying the effects of social 
forces on phenomena that are traditionally considered to be entirely biologically determined and 
calls for further research on the effects societal conditions on general characteristics at birth. 
 
 
Sosiaalista ja luonnollista? – Naisten ja miesten seksuaalimoraali ja siihen yhteydessä olevat teki-
jät  
Hannu Lehti, Turun yliopisto (hannu.lehti@utu.fi) 
 
Aikaisemmat tutkimukset ovat raportoineet melko suuria eroja naisten ja miesten seksuaalisessa 
käyttäytymisessä ja sosioseksuaalisissa asenteissa. Naiset ovat keskimäärin tarkempia kumppanin 
valinnassa, raportoivat haluavansa vähemmän kumppaneita ja satunnaista seksiä kuin miehet.  
Sukupuolten välisiä eroja seksuaalikäyttäytymisessä voidaan lähestyä kolmella eri teorialla. Evolu-
tiiviset teoriat selittävät eroja evoluution saatossa muodostuneilla adaptaatioilla. Adaptaatiot ovat 
parantaneet yksilöiden kelpoisuutta eli yksilön jälkeläisten menestystä tuottaa lisää jälkeläisiä. Niitä 
pidetään sukupuolille tyypillisinä, melko pysyvinä ominaisuuksina. Sosiaalisen sukupuolirooliteorian 
mukaan sukupuolten eroja seksuaalisessa käyttäytymisessä selittää sosiaalistuminen kulttuurin mu-
kaisiin sukupuolirooliodotuksiin, jotka vaihtelevat kulttuurien välillä ja ovat joustavia. Biososiaalisen 
teorian mukaan yhteisvaikutus taloudellisten resurssien ja evolutiivisten adaptaatioiden välillä en-
nustaa seksuaalikäyttäytymistä parhaiten.  
Näiden seksuaalista käyttäytymistä selittävien teorioiden pohjalta luotiin kolme erilaista hypoteesia, 
jotka selittävät naisten ja miesten seksuaalimoraalia: 1. evolutiivinen hypoteesi 2. sosiaalinen hypo-
teesi ja 3. biososiaalinen hypoteesi.  
 
Tutkimalla yksilö- ja yhteisötason sosioekonomisten resurssien ja sukupuolirooliasenteiden yhteyk-
siä seksuaalimoraaliin selvitettiin, mitkä yksilö ja maatason taustatekijät selittävät naisten ja mies-
ten seksuaalimoraalia.  
 
Tutkimuksen aineistona käytettiin European values -kyselyä vuodelta 2008 (European values survey 
2008). Seksuaalimoraalia mitattiin kysymyksellä, onko satunnainen seksi mielestäsi oikeutettua. 
Maatason keskiarvojen vertailujen mukaan erot naisten ja miesten välillä vaihtelevat maittain ja joi-
denkin maiden kohdalla keskimääräiset seksuaalimoraaliasenteet eivät eronneet naisten ja miesten 
välillä. Alustava monitasomallinnuksella tehty analyysi osoitti, että maatasolla sukupuolirooliasen-
teet tai sukupuolten väliset tuloerot eivät selittäneet seksuaalimoraalia, vaan seksuaalimoraalin 
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vaihtelu näyttäisi olevan yhteydessä taloudellisiin tekijöihin. Yksilötasolla, sekä taloudelliset että su-
kupuolirooliasenteet olivat yhteydessä seksuaalimoraaliin. Alustavat tulokset tukevat eniten bio-
sosiaalista hypoteesia. 

 

36 YHTEISKUNTATEORIAN TYÖRYHMÄ 

Koordinaattori: Tuukka Kaidesoja, Turun yliopisto (tuukka.kaidesoja@utu.fi) 
 

Yhteiskuntateorian työryhmässä on katto perinteisesti ollut korkealla ja seinät leveällä. Esitysten 
aiheiden ei siis tarvitse esimerkiksi rajoittua johonkin tiettyyn teoriaperinteeseen. Toivottavia ovat 
niin sosiaalisuuden (sosiaaliteoria), yhteiskunnan (varsinainen yhteiskuntateoria) kuin aikakauden 
(aikalaisdiagnoosi) luonnetta teoreettisesti tarkastelevat esitykset. Myös sosiologisten tutkimusteo-
rioiden käsitteelliset analyysit ovat ryhmään tervetulleita.  
 
Käsittelytavaltaan esitelmät voivat olla paitsi analyyttisia myös synteettisiä, vertailevia, rekonstruk-
tiivisia tai käsitehistoriallisia. Vakioaiheita ovat ainakin toiminnan ja yhteiskuntarakenteiden välinen 
suhde, sosiologian klassikoiden anti sekä merkitysteoreettiset kysymykset, mutta myös muunlaiset 
aiheet käyvät hyvin päinsä. Varsinaisten yhteiskuntateorioiden ja niiden kritiikkien lisäksi tervetul-
leita ovat esitelmät, jotka käsittelevät yhteiskuntateorian ja empiirisen tutkimuksen välistä rajapin-
taa, sosiologisen teorianmuodostuksen metodologiaa, tai jotka sijoittuvat yhteiskuntateorian ja fi-
losofian välimaastoon. 
 
ABSTRAKTIT: 
 
Onko ympäristön ja ihmisten hyvinvointi aina ristiriidassa? Vastauksia valituista yhteiskuntateo-
rioista 
Heta-Elena Heiskanen, Tampereen yliopisto (heta.heiskanen@uta.fi) 
 
Syväekologit kritisoivat, etteivät nykyiset yhteiskuntamallit mahdollista ympäristön ja ihmisten yh-
täaikaista hyvinvointia. Samaan aikaan esimerkiksi talousorientoituneita yhteiskuntateorioita   
hallitsee ympäristöä alistavasta näkemys, jossa ympäristö typistyy vain käytettäviksi resursseiksi. 
Lähestulkoon ainoa yhteiskuntateoreettinen malli löytyy alkuperäiskansoja koskevista tutkimuk-
sista, joissa yhtenäisriippuvuus ympäristön kanssa johtaa kunnioittavaan suhteeseen. Nyky-yhteis-
kuntiin sovellettuna alkuperäiskansojen malli vaikuttaa kuitenkin jokseenkin utopistiselta. Tutkin 
väitöskirjassani Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta ja sen hyödyntämistä ympäristöongelmata-
pauksissa. Väitän, että nyky-yhteiskunnassa, jota dominoivat ihmiskeskeiset intressit, ympäristöon-
gelmia on hyödyllistä ja pragmaattista lähestyä ihmisnäkökulmasta ilman, että se vähentää ympä-
ristön itseisarvoa. Väite on linjassa uuden polven ihmisoikeustutkimuksen kanssa, jossa pieni tutki-
jaryhmä on erikoistunut tutkimaan ihmisoikeuksien ja ympäristön välistä suhdetta. 
Vaan löytyykö yleisistä yhteiskuntateorioista perusteluapua siihen, että ihmisoikeuksia ja ympäris-
töä todella kannattaa tutkia yhdessä? Esitys pintaraapii kysymystä ja osaltaan esittää saman kysy-
myksen työryhmän pureskeltavaksi. 
 
 
 
 
 
 



 

206 
 

Emansipatorinen yhteiskuntatiede ja utopiat 
Keijo Lakkala, Helsingin yliopisto (keijo.lakkala@helsinki.fi) 
 
Esitelmän tarkoituksena on tarkastella marxilaisen sosiologin Erik Olin Wrightin käsityksiä emansi-
patorisesta yhteiskuntatieteestä sekä sen yhteydestä yhteiskunnallisiin utopioihin. Kirjassaan En-
visioning Real Utopias (Verso, 2010) Wright tutkii käsityksiään yhteiskuntatieteiden tehtävästä suh-
teessa mahdollisiin ja toivottaviin päämääriin. Näitä päämääriä kutsuu "todellisiksi utopioiksi" (real 
utopias). 
 
Wright asettaa emansipatoriselle yhteiskuntatieteelle kaksi tehtävää: diagnoosin ja kritiikin. Yhteis-
kunnan tila diagnosoidaan ja sitä kritisoidaan Wrightin mukaan vähintäänkin implisiittisen oikeu-
denmukaisuusteorian mukaisesti. Yhteiskunnan tutkiminen ja tavoite kehittää sitä oikeudenmukai-
semmaksi on yksi emansipatorisen yhteiskuntatieteen keskeisistä tehtävistä. Se asettaa tavoitteita 
kohti oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa ja kertoo kuinka sinne päästään. Niinpä se ottaa huomi-
oon yhtä lailla sen, mikä on toivottavaa sekä sen, mikä on toteutettavissa. Näin emansipatorisen 
yhteiskuntatieteen kysymykseksi tulevat mahdolliset maailmat, toteutettavissa olevat vaihtoehdot. 
 
Esitelmässä todetaan, että mahdollisuuden käsite on olennainen yhteiskunnallisten vaihtoehtojen 
tutkimisessa. Saksalainen, Frankfurtin koulukunnan kriittistä yhteiskuntateoriaakin innoittanut filo-
sofi Ernst Bloch on mahdollisuuden käsitteen avulla erotellut kaksi utopian käsitettä: abstraktin ja 
konkreetin utopian. Abstrakti utopia on korkeintaan formaalisti mahdollinen. Se on kaunis, sisäisesti 
johdonmukainen utopia, joka ei kuitenkaan ole konkreettisesti toteutettavissa. Se on siis toivottava 
näkymä, mutta ei lainkaan toteutettavissa. Konkreetti utopia puolestaan on dialektisesti mahdolli-
nen: se sitoo ihmisten yhteiskunnalliset toiveet yhteiskunnan konkreettiin, empiiriseen tutkimuk-
seen. Konkreetissa utopiassa subjektiiviset toiveet törmäävät objektiiviseen todellisuuteen. 
 
Konkreetissa utopiassa toiveiden toteutumisen mahdollisuutta rajoittavat objektiiviset olosuhteet. 
Koska sekä Bloch että Wright operoivat marxilaisen ajattelutradition sisällä, nousee esitelmässä 
esille kysymys yhteiskunnallisista vaihtoehdoista sekä niiden toteuttajista. Niinpä on huomioitava 
paitsi kysymys toivottavista päämääristä, myös se, kenen näkökulmasta tavoitteet ovat toivottavia. 
Engels määritteli tekstissään Kommunismin periaatteet kommunismin opiksi proletariaatin vapau-
tumisen ehdoista. Kommunismi on siis proletariaatin historiallisesta tilanteesta nouseva vapautu-
misen horisontti, joka muuttuu historiallisten olosuhteiden mukana. Marxilainen tutkija Darko Suvin 
on kutsunut tällaista ajattelua dynaamiseksi utopismiksi vastakohtana valmiiden pohjapiirrosten to-
teuttamiseen pyrkivälle staattiselle utopismille. Utopioilla on toki normatiiviset ihanteensa, mutta 
ne ovat myös tiukasti yhteiskunnalliseen todellisuuteen kytkeytyneitä konkreetteja projekteja. 
 
Miten on, miten voisi olla, miten pitäisi olla? 
Pekka Mäkelä, Lanserit Oy (pekka.makela@lanserit.com) 
 
Sosiologinen mielikuvitus on mukana sosiologian tekemisessä ja siitä kirjoittamisessa: sen pyrkimys 
on paljastaa mahdollisuus elää yhdessä nykyistä vähemmän kurjuutta aiheuttaen tai sen kokonaan 
poistaen. Sosiologia ”pyrkii paljastamaan mahdollisuuden, joka päivittäin kielletään, jota ylenkatso-
taan tai johon ei uskota. Se, ettei näe, ettei etsi ja siten tukahduttaa tämän mahdollisuuden, on 
itsessäänkin osa inhimillistä kurjuutta ja tärkeä tekijä sen pitkittymisessä”. *  
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Kriittisen teorian eri versioiden mukaan yhteiskunnan rakenteita ei vain voida vaan ne tulee muut-
taa. Muutosmahdollisuuteen tarttuminen edellyttää aikalaisdiagnoosia, joka paljastaa vallitsevan 
asiaintilan kriittiseksi. Ernst Blochin konkreettisen utopian toimintamallissa jo olemassa olevista ele-
menteistä voidaan luoda uusi maailma: vielä latenttina oleva ”pelastusnäky” on jalkautettava uu-
deksi praksikseksi.  
 
Marxilaisen vision mukaan historiallisesti valitun joukon tehtävä on pelastautua ja pelastaa maailma 
eliminoimalla ulkoistettu vihollinen. Sosialismin nimissä harjoitettu kokeilu johti valitun kansan, pro-
letariaatin, nimissä harjoitettuun diktatuuriin ja lopulta kaoottiseen palaamiseen kapitalistisen yh-
teiskunnan eriarvoistaviin rakennemalleihin.  
 
Valittu joukko voidaan käsitteistää ja konstituoida myös toisin, nykyisestä asiaintilasta lähtien. 
Ihmisyksilön ennennäkemätön valtaistuminen toteutuu samanaikaisesti ihmislajin tuhoa enteile-
vien kehityskulkujen kanssa. Runsauden yhteiskunnan itsekriittinen havainnoija tulee osalliseksi dia-
gnostisoimastaan kriisistä, ymmärtää olevansa itsekin maailmanlaajuiseksi leviävän taudin kantaja. 
Kriisin sisäistäneitten kirjava joukko voi lähteä etsimään sellaisia arjen ratkaisuja, jotka viitoittavat 
tietä uusiin käytäntöihin, uuteen praksikseen.  
 
Tällaisia pyrkimyksiä tukemaan tarvitaan kriittisen teorian täydentäjää, jollaista Aapo Riihimäki on 
kehitellyt kriittisen praksiksen teoriana. Kyseessä on teorian ja käytännön vuoropuheluun perustuva 
prosessi, jossa uudistuvat kulutussuhteet postuloidaan lopullisena hyvinvoinnin tuottajina. 
 
Esitykseni perustuu väitöskirjassani Johdatus eheyttävään kulutukseen (Atena 2013) kehittelemääni 
ajatuskokeeseen. 
 
Kohti kognitiivista sosiologiaa  
Jussi Jokinen, Jyväskylän yliopisto (jussi.p.p.jokinen@jyu.fi) & Mikko Hyyryläinen, Jyväskylän yli-
opisto (mikko.e.hyyrylainen@jyu.fi) 
 
Kun yhteiskuntateoriassa määritellään ihmisen käyttäytymistä, tehdään väistämättä myös oletuksia 
ihmismielestä ja sen ominaisuuksista. Yleensä sosiokulttuuristen tekijöiden oletetaan vaikuttavat 
ihmismieleen – esimerkiksi Eviatar Zerubavelin mukaan ne synnyttävät erilaisia ”ajatusyhteisöjä”. 
Samalla oletetaan, että kyseiset tekijät muovailevat ihmismieltä melko vapaasti. Tällaiset oletukset 
perustuvat kuitenkin usein ajatteluun, joka ei huomioi ihmismieltä tutkivien tieteiden teoreettisia ja 
empiirisiä tuloksia. Ihmisen ajattelu mukautuu sosiokulttuuristen tekijöiden vaikutuksen alaisena, 
mutta ihmismielen rakenne myös rajoittaa ajattelua ja sen mukautumiskykyä. Rakenne on verraten 
pysyvä, eikä siis muovaudu vapaasti esimerkiksi sosiokulttuuristen tekijöiden alaisuudessa. Niinpä 
keskeinen haaste yhteiskuntatieteille on huomioida ihmismielen pysyvää rakennetta koskeva teo-
reettinen ja empiirinen tutkimustieto esimerkiksi kognitio- ja neurotieteiden aloilta. Tällaista lähes-
tymistapaa voidaan kutsua kognitiiviseksi sosiologiaksi. Nykyinen kognitiivisen sosiologian kenttä on 
nähdäksemme sirpaleinen, ja tutkijoiden kesken vallitsee erimielisyyksiä siitä, millaisista lähtökoh-
dista kognitiivista sosiologiaa tulisi tehdä. 
 
Esitelmässämme pyrimme selkeyttämään kognitiivisen sosiologian kenttää ja tuomaan esiin kogni-
tiotieteiden näkökulmaa ihmismieleen ja sen ominaisuuksiin. Esitämme kaksi tapaa, joilla aidosti 
kognitiivista sosiologiaa on mahdollista tehdä. Ensimmäinen, kognitio- ja neurotieteen avulla infor-
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moitu yhteiskuntateoria tukee sosiologista analyysiä muistuttamalla, että monen sosiologian kes-
keisen käsitteen, kuten ”muistin”, ”oppimisen” ja ”ymmärtämisen” tueksi voidaan tuoda teoreetti-
sesti ja empiirisesti vahva perusta, joka asettaa näiden käsitteiden avulla etenevälle sosiologiselle 
analyysille ehtoja ja rajoja, mutta myös ohjaa ja tarjoaa inspiraatiota. Näin kognitiivisen sosiologian 
toivotaan yhdistävän vahvasti kognitiotieteellisiä käsitteitä vahvasti sosiologisiin käsitteisiin, kuten 
”identiteetti” tai ”kulttuuri”. Toinen kognitiivisen sosiologian lähestymistapa on johtaa ja testata 
yhteiskuntateoriaa kognitiivisten mallien avulla. Varhainen esimerkki tästä on Herbert Simonin pe-
rustelu anomialle. Nykyiset mallit, nk. kognitiiviset arkkitehtuurit, perustuvat kuitenkin tätä laajem-
paan ihmismielen tuntemukseen, ja näin niiden avulla sosiaalisten ilmiöiden mallintaminen tarjoaa 
mielenkiintoisen tulevaisuuden mahdollisuuden tehdä kognitiivista sosiologiaa. Käsittelemme näitä 
kognitiivisen sosiologian mahdollisuuksia Johnsonin et al. esittämän sosiologian metodologisen ne-
likentän avulla, ja arvioimme sen suhdetta rationalistiseen positioon, jota sosiologian klassikoista 
edustaa Durkheim. Esitämme, että kognitiivinen sosiologia tarjoaa teoreettisen välitason, jonka 
avulla voidaan tarkastella miten havaittava inhimillinen todellisuus on seurausta mielen ja kulttuurin 
vuorovaikutuksesta.  
 
Deskriptiivisen yhteiskuntatieteen teorioiden ja tulosten sovellettavuus ja vaikutukset yhteiskun-
taelämän käytäntöjen kehittämisessä: Esimerkkinä työelämä 
Jukka Sädevirta, Tampereen yliopisto (jukka_sadevirta@pp.inet.fi) 
 
Millaisia vaikutuksia yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen tuotoksilla eli tutkimustu-
loksilla, yleistyksillä ja teorioilla voisi olla yhteiskunnallisia käytäntöjä kehitettäessä tai ylipäätään 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa? Kysymysasettelu on viime vuosina kohonnut merkittävään 
asemaan erityisesti kehittyneiden maiden valtiokoneistojen kehittämiskeskusteluissa ja laajemmin-
kin taloudellisia hyötyjä tavoittelevien yritysten tai konkreettisia kollektiivisia käyttöarvoja työstä-
vien julkisten palveluorganisaatioiden työskentelytapojen parantamis- ja governance-hankkeissa. 
Vaatimus näyttöperusteisista politiikoista ja käytännöistä on OECD-maissa edennyt kahta väylää: 
julkistoimintojen evaluaation levittäytymisen myötä ja tutkimuksellisen asiantuntemuksen hyödyn-
tämisessä yhteiskuntapolitiikkoja konstruoitaessa sekä erilaisten ammattiryhmien organisoituessa 
tuottamaan tutkimuksella toimenpidesuosituksia ammattikäytäntöihin (esim. lääkärien Cochrane-
yhteisö sekä sosiaalitieteilijöiden Campbell-Collabaration).   
 
Organisaatio- ja työnsosiologien, työpsykologien ja muiden työelämätutkijoiden globaalinen katto-
järjestö Academy of Management (AOM) julkaisi 1990-luvun puolivälissä tutkimuksia näyttöperus-
teisista työelämäkäytännöistä ja niiden johtamisesta (Evidence-based management, EBM). Yhdys-
valloissa tämä suuntaus pohjautui ennen muuta 1970–80-lukujen työelämän laatuliikkeen perin-
töön sekä työorganisaatioiden ihmis- ja työelämäkäytäntöjä integroivaan ja systematisoimaan hu-
man resource management (HRM)-tutkimukseen. Samanlainen aloitteisuus kehkeytyi myös Britan-
nian tutkijapiireissä. Vuonna 2009 perustettiin Amsterdamin yliopiston yhteyteen EBM:lle löyhä kat-
toyhteisö, Center for Evidence Base Management (CEBMa), jonka työ tutkimustiedon kerääjänä ja 
koordinoijana perustuu vapaaehtoishenkilöstön panokseen ja eri yliopistojen kiinnostukseen ai-
hetta kohtaan. Yhteisö edistää primääritutkimukseen kohdistuvaa sekundaaritutkimusta ja keskus-
telua työelämätutkimuksen luotettavuudesta käytäntöön sovellettaessa. 
 
Suomessa on aloitettu näyttöperusteisen politiikan kehittämishanke mm. emerituskansleri Kari Rai-
vion valtioneuvoston kanslialle 2014 valmistaman raportin avulla.  
 

https://webmail.helsinki.fi/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
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Sosiaaliteoriaan ja sosiaalitieteiden tieteenfilosofiaan painottuvan tutkimukseni mukaan kausaalis-
selittävän sosiaalitutkimuksen tulosten soveltamismahdollisuuksien linjaukset noudattelevat erilai-
sia tieteenfilosofisia ja paradigmaattisia perusteluja. Käsittelen esitelmässäni lyhyesti positivismin, 
konstruktivismin, kriittisen teorian ja kriittisen realismin esittelemiä lähestymistapoja. Erityisen 
oleellisiksi kohoavat ontologiset ja epistemologiset suuntautumisvalinnat eri paradigmoissa, kau-
saation ymmärtäminen, kannanotot sosiaalitutkimuksen erityisyydestä luonnontieteisiin verrat-
tuna, ns. design-tieteiden ongelma sekä ontologisten ja epistemologisten perusratkaisujen heijas-
tumisesta metodologisiin hyväksyttävyysvalintoihin. Monet sosiaaliteoreettis-ontologiset perusky-
symykset, kuten sosiaalisen tai ihmismielen maailmojen ymmärtäminen joko atomistis-aggregatii-
viseksi koonnokseksi, jossa erillisinä havaitut tosiseikat voivat korrelatiivisesti liittyä toisiinsa muusta 
havaintotodellisuudesta irrallisina ja tutkimuksen paljastamina tilastollisesti ennustettavina sekä 
yleistyskelpoisina säännönmukaisuuksina (positivismi) tai vaihtoehtoisesti sosiaalisen ja mielen 
maailmojen käsitteistäminen stratifioituneilla tasoilla emergenttisesti kehkeytyvien entiteettien ja 
niiden osajärjestelmien sisältämien kausaalisten voimien ja mekanismien muodostamana komplek-
sisena totaliteettina, missä tapahtumien sattuminen on monen vertikaalisen ontologisen tason pro-
sessin ehdollistamaa tulosta ja periaatteessa vaikeasti ennakoitavissa tai toistettavissa (kriittinen 
realismi), vaikuttavat pohjimmiltaan käsityksiimme siitä, miten on mahdollista siirtää tutkittua kau-
saalitietoa toisiin konteksteihin, jotka saattavat olla erilaisia kuin tutkimustapahtumassa. Jonkin en-
titeetin ja sen sisältämän kausaalisen voiman poissaolokin sosiaalisesta totaliteetista voi olla reaa-
lista, todellista, joka saattaa tehdä tyhjäksi tapahtuman tai toimintajärjestelmän emergenttisen il-
maantumisen. Positivismi tietysti kieltää moisen metafysiikan! Myös kannanotto tällaiseen tietoon 
voi kuitenkin olla olennaista, jos kuvittelemme, että kykenisimme konstruoimaan sosiaaliseen käy-
täntöön, esimerkiksi työelämään, tiettyjä päämääriemme suuntaisesti toimivia design-jäsennyksiä.  
 
Sosiaalisten rakenteiden ja toimintojen kausalistiikan sekä inhimillisen käyttäytymisen ja kausaalis-
ten ihmisvoimien olemuksesta ja keskinäisistä vuorovaikutuksista kertova kausaalis-deskriptiivinen 
tieteellisesti todenmukainen tietämys on välttämätön ehto näistä kausaalisista voimista demokraat-
tisesti rakennettavien yhteiskunnallisten ja inhimillisten design-jäsennysten vaikuttavalle toimivuu-
delle. 
 
Kontingenssikaavat ja kontingenssiskeemat Niklas Luhmannilla: Tutkimus, kehitys ja innovaa-
tiopolitiikan rajautuminen yliopisto-organisaatiossa 
Kari Kantasalmi, Helsingin yliopisto (kari.kantasalmi@helsinki.fi) 
 
Puolustan teesiä, jonka mukaan kontingenssikaavan (KK) ja kontingenssiskeeman (KS) ajatukset Luh-
mannin käsitteistössä, voivat auttaa ymmärtämään viime vuosikymmenten yliopisto-organisaation 
eräitä kehityspiirteitä tutkimuspolitiikan kontekstissa. Esitykseni avaa em. termejä systeemiteorian 
käsitteistön sisällä. Termit voidaan kiinnittää yhteiskuntateorian kontekstissa eriytymisteoreetti-
sesti siten, että (KK) kehittyy eriytyvien/neiden funktiosysteemien välisessä rajauksessa ja siis keski-
näisriippuvuuksista, kun taas (KS) operoi oikeastaan organisaatiosysteemien päätöksenteossa. Osoi-
tan tekstilähtöistä evidenssiä ja tarjoan yhteiskuntateoreettista selvennystä Luhmannin teks-
teistä.  Avausjakson jälkeen havainnollistan em. termien käsitteellisen käytön mahdollisuuksia ai-
kamme yliopisto-organisaation muutoksen ymmärtämisessä.  
 
Sosiologian yleisen teorian ja sosiaaliteorian kehittelynä, Luhmannin (1927–1998) systeemiteorian 
käsitteistö tarjoaa mm. seuraavanlaisia etuja: fasilitoi tutkimuskäytäntöjen trans- tai inter disiplii-
nistä kommunikaatiota, rohkaisee havainnoijaa jäykän makro-mikro analyysin tasojen soveltamisen 
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ylittämiseen ja tukee sosiaalitutkimuksen ongelmien muotojen täsmentämistä.  Minituilla eduilla on 
merkitystä mm. nykyisen tutkimuspolitiikan kompleksisten kytkentöjen analyysille etenkin yliopisto-
organisaatioon kohdentuvassa tutkimuksessa. Yhteiskuntateoriassaan Luhmann (1997) argumentoi 
yhteiskunnan funktionaalisen eriytymisen ensisijaisuutta modernissa, mutta toki muitakin eriytymi-
sen muotoja ilmenee – vaikkapa yliopistossa. Funktiojärjestelmien makrotasoinen eriytyminen (Aus-
differenzierung) on peruuttamatonta, mutta ei rajoitu globaaliin maakartastoon, vaan viittaa abst-
raktimpaan maailman yhteiskunnan käsitteeseen, erottuen mm. näin ns. neo-institutionaalisen kou-
lukunnan world cultural approach & world society teoretisoinnista. Systeemiteorian yhteiskunnan 
käsite sulkee sisäänsä kaikki mahdolliset sosiaaliset kommunikaatiojärjestelmät ja viittaa näin ollen 
maailman yhteiskunnan teoriaan nyky-yhteiskunnan itsekuvauksen keskeisenä suuntana. Toinen 
ajankohtainen yhteiskunnan itsekuvauksen suunta on tietoyhteiskunnan teoria. Yliopiston muutok-
sen kuvaus on syytä kytkeä molempiin keskustelun suuntiin. Yhteiskunnan kompleksisia suhteita on 
hankala tavoittaa yliopiston organisoitumisen (tieteenalat, opinalat, tutkimussuuntaukset jne.) si-
sällä, missä eriytymistä tapahtuu myös vuorovaikutusjärjestelmien läpi (opetusyksiköt ja tutkimus-
ryhmät). Yliopisto-organisaatio on fokusoitu vähintään kahteen globaaliin funktiojärjestelmään tie-
teeseen ja kasvatukseen. Luhmannin kehittelemä käsitteistö tukee niiden ongelmien muodon täs-
mällisempää määrittelyä, jota tarvitaan modernin yhteiskunnan käytäntöjen havainnoinnissa ja ku-
vaamisessa.  Muodon käsite ja kontingenssin ongelma tarjoavat systeemiteorialle kiinnostavia haas-
teita. Niinpä kohdennan esitykseni Luhmannin (Kontingenzformel) käsitteeseen siten, että sovellan 
sitä politiikan ja tieteenjärjestelmien keskinäissuhteeseen teknotieteellisessä ajassa.  
 
Politiikan järjestelmän sisäistä eriytymistä on seurannut ns. tiedepolitiikan emergenssi ja siten myös 
kontingenssin täsmentämisen jatkotarpeita. Tutkimuksen politiikkaohjelmat (policies) täsmentyvät 
nykyään kaavassa Research-Development-Innovation (R-D-I). Kaava on legitimoitu OECD:n ja EU:n 
jäsenvaltioiden kontekstissa viimevuosikymmenten aikana. Tämä kaava on syytä analyyttisesti erot-
taa organisaatiokohtaisista kontingenssiskeemoista. Po. kontingenssikaava mahdollistaa hyvin laa-
jan tutkimus poliittisten arvostusten valikoiman käsittelemisen tiedejärjestelmälle relevantilla ta-
valla.   
 
Uskonto mallina hyvinvoinnille 
Martti Muukkonen, Itä-Suomen yliopisto (muukkone@student.uef.fi) 
 
Uskonnon rooli yhteiskunnassa on osoittautunut monimutkaisemmaksi kuin mitä sekularisaatioteo-
riat – ja sosiologian valtavirta aikaisemmin – ovat olettaneet. Samuel P. Huntingtonin teesi sivilisaa-
tioiden yhteentörmäyksestä näyttää yhä todennäköisemmältä. Eräällä tavalla sosiologia on takaisin 
klassikkojen uskontoteorioissa: ”uskonnossa yhteiskunta palvoo itseään,” kuten Durkheim sanoi. 
Myöhemmin Clifford Geertz yhdisti tämän Weberin ajatukseen uskontojen seurausvaikutuksista 
määritelmällään ”uskonto on malli yhteiskunnaSTA ja malli yhteiskunnaLLE.” Tässä esityksessä tar-
kastelen sitä, miten Geertzin teoriaa voitaisiin soveltaa hyvinvointiajattelun tutkimuksessa. 
Tutkimusmalli sisältää kolme osaa: kontekstin (ympäristölliset-, historialliset-, kulttuuriset-, talou-
delliset- ja poliittiset mahdollisuusrakenteet), joka toimii mallina uskonnolle. Mahdollisuusraken-
teet eivät ole determinantteja vaan samanlaisia kuin shakin pelitilanteita: eri vaihtoehdot ovat mah-
dollisia, mutta pelaaja tekee siirtopäätöksen. Uskonnon (oppi, kultti, etiikka), joka tallettaa kulttuu-
rin syväarvot oppi- ja riittirakenteisiinsa sekä muodostaa eettisen ajattelutavan, joka antaa mallit 
hyvinvointiajattelulle (elintaso, oikeus, huolenpito, terveys, koulutus). 
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Backstage käsitteestä Erving Goffmanin dramaturgisessa lähestymistavassa 
Johanna Hämäläinen, Turun yliopisto (johham25@gmail.com) 
 
Erving Goffman tutki dramaturgisen lähestymistavan avulla vuorovaikutuksen rakentumista käyt-
täen metaforallista käsitteistöä. Dramaturgisen lähestymistavan perusajatuksen mukaan ihmiset 
esittävät vuorovaikutuksessa roolia ja säätelevät käyttäytymistään. Käyttäytymisen säätely puoles-
taan johtaa ajatukseen vaikutelmien hallinnasta ja strategisesta käyttäytymisestä. Goffmanin aja-
tusta vuorovaikutuksen strategisuudesta on kritisoitu kyynisenä näkemyksenä, jolloin strategisuu-
den on ymmärretty tarkoittavan tietoisen manipuloivaa käyttäytymistä. Goffman korostaa kuiten-
kin, että vaikutelmien hallinnassa ei ole kyse vain manipuloinnista, vaan myös vuorovaikutuksen 
sujuvuudesta.  
 
Backstage on dramaturgisessa lähestymistavassa Goffmanin mukaan paikka, joka on yhteydessä 
tiettyyn esitykseen ja jossa tuon esityksen herättävä vaikutelma tietoisesti saatetaan kyseen-
alaiseksi. Tämä määritelmä ei tarkasti kuvaa Backstage käsitteen ominaisuuksia, eikä Goffman mää-
rittele sen yhteyttä lähestymistavan muihin käsitteisiin, kuten Front ja Region. Edellä mainitussa 
määritelmässä Backstage kuvataan paikaksi, mutta Goffman itse on liittänyt siihen myös toiminnal-
lisia ominaisuuksia.  
 
Esityksessä tarkastellaan Backstage käsitteen ominaisuuksia, analysoidaan käsitteen yhteyksiä mui-
hin dramaturgisen lähestymistavan käsitteisiin ja pohditaan Backstage käsitteen asemaa dramatur-
gisessa lähestymistavassa. Lisäksi esityksessä etsitään vastausta kysymykseen, miten Backstage kä-
site on vuorovaikutuksen rakennetta tarkastellessa tunnistettavissa.  
 
 
Aktualistisen kartanpiirron ongelmat – Bruno Latourin teoreettisten lähtökohtien systeemiteo-
reettinen kritiikki 
Mikko J. Virtanen, Helsingin yliopisto (mikko.jz.virtanen@helsinki.fi)  
 
Bruno Latourin huikean suosion sosiologian piirissä saavuttanut ajattelu avaa mahdollisuuden konk-
reettisten yhteenkokoontumisten ja kollektiivien muotoutumisen tarkasteluun, erilaiset materiaali-
set välitykset huomioon ottaen. Latourin ajatuksille rakentava tutkimus on valottanut hedelmälli-
sesti sosiaalisten prosessien koko kirjoa keskittymällä nyky-yhteiskunnan konkreettisiin kokoontu-
misen järjestymisiin ja kokoonpanojen muodostuksiin. Alustuksessa pureudutaan tämän monia an-
sioita sisältävän ajattelutavan keskeiseen ongelmaan: keskittymiseen ainoastaan aktuaalisiin pro-
sesseihin. Näkökulma rakentuu systeemiteoreettisen yhteiskuntateorian tulkinnalle, jossa korostuu 
merkityksen muodostuminen aktuaalisen ja potentiaalisen välisen eron pohjalta. 
 
Latourin ajattelutavan taustalla on aktualistinen, ainoastaan läsnä olevan tunnustava ontologia. 
Tälle lähtökohdalle rakentuva metodologia kehottaa lähtemään liikkeelle ilman sisällöllisiä ennak-
kokäsityksiä ja kiinnittämään huomion aktuaalisiin prosesseihin. Latourin metodologia tuottaa em-
piristisiä, vain ja ainoastaan aktuaalisen, välittömästi läsnä olevan, huomioivia tutkimusasetelmia, 
joissa ei ole sijaa teoreettisille yleiskäsitteille. 
 
Alustuksessa keskitytään tämän aktualismiksi kutsutun ajattelutavan keskeisiin ongelmiin. Realisti-
sen, jo olemassa olevan paikantamiseen pohjautuvan kritiikin sijasta keskustelua käydään Latourin 
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ajattelun ansiot tunnustavassa diskurssissa: lähtökohtana on yhteiskunnallisen todellisuuden jat-
kuva ja pitkälti ennalta-arvaamaton rakentuminen. Aktualistinen empirismi ohjaa käsillä olevien 
prosessien tarkasteluun, muttei kerro mihin prosessien tarkastelu johtaa.  
 
Aktualismin keskeisenä ongelmana on mahdollisen kategorian käsittelyn mahdottomuus: potenti-
aalista tai virtuaalista ja aktuaalisiin yhteyksiinsä tyhjentymätöntä ei kyetä ottamaan huomioon. 
Kaikki mitä on ja mitä viritytään tarkastelemaan, on konkreettisesti esillä. Latour on avannut ajatte-
luaan mahdollisen huomioon ottavaan suuntaan erityisesti plasman käsitteen avulla, mutta näke-
mykset ovat olleet toistaiseksi luonnosmaisia. 
 
Alustuksessa esitellään systeemiteoreettiselle merkityskonseptiolle rakentuva metodologinen nä-
kemys, jossa havainnoidaan merkityksen kehkeytymistä aktuaalisena, mutta myös virtuaaliseen viit-
taavana prosessina. Lähtökohtana on systeemiteoreettinen käsitys merkityksestä aktuaalisen ja vir-
tuaalisen välisen eron ykseytenä. Merkitys ilmenee jonkin valituksi tulemisessa suhteessa valituksi 
tulemattomaan. Toisin sanoen merkitys muodostuu yhden mahdollisuuden aktualisoitumisessa 
suhteessa vaihtoehtoisiin, kyseisellä hetkellä aktualisoitumattomiin mahdollisuuksiin, jotka muo-
dostavat merkityksen kehkeytymiselle välttämättömän horisontin.  
 
Tämä yleinen teoreettinen näkemys muuntuu sosiologisesti mielenkiintoiseksi ja käyttökelpoiseksi 
kun tarkastelu kohdistetaan niihin tilannetekijöihin, jotka vaikuttavat merkityshorisonttien aktivoi-
tumisiin eri konteksteissa. Alustuksessa valotetaan merkityskonseption hyödyntämistä empiirisessä 
tutkimuksessa eettisen neuvottelukunnan istunnon tarkastelun pohjalta. 
 
Bourdieun kausaalinen todennäköisyys ja yksilön valinnat: uusia tulkintoja habituksen käsittee-
seen 
Hanna-Mari Husu, Jyväskylän Yliopisto (hanna-mari.husu@jyu.fi) 
 
Pierre Bourdieun sosiologiassa habituksen käsitteellä on merkittävä rooli erilaisten dualismien ylit-
tämisessä, jotka koskevat esimerkiksi objektivismin ja subjektivismin, rakenteen ja toimijuuden ja 
materiaalisten ja ideaalisten tekijöiden ylittämisessä, mutta se on myös toimintaa generoiva toimin-
tataipumusten joukko, jonka on tarkoitus selittää erilaisissa valintatilanteissa tehtyjä päätöksiä. Yk-
silön tekemät valinnat, kuten valitseeko yksilö ankanrasvan vai einespizzan, jazzin vai iskelmän se-
littyy yksilön habituksella ja toimijoiden erilaisilla pääomilla, jotka määräävät toimijan yhteiskunnal-
lista positiota. Bourdieun habituksen käsite selittää myös suurempia valintoja kuin pelkkiä makuja 
ja mieltymyksiä, kuten hakeutuuko yksilö korkeakouluun vai ammattikouluun tai päättääkö henkilö 
yrittää esimerkiksi työmarkkinoilla vai vaativatko työmarkkinat yksilöltä liikaa hänen hallitsemiinsa 
pääomiinsa nähden, jolloin intressinä voi olla luovuttaminen ja toiminnan suuntaaminen uudelleen 
muihin asioihin. Kausaalisen todennäköisyyden idea Bourdieulla viittaa siihen, että habitus valitsee 
aina itselleen sopivimman vaihtoehdon, joka kaikista todennäköisimmin johtaa yksilön kannalta 
mieluisaan lopputulokseen. Toisin sanoen yksilön subjektiiviset kokemukset ja toiveet sopeutuvat 
objektiivisiin mahdollisuuksiin, jolloin yksilö valitsee itsensä näköisen ’sosiaalisen kohtalon’. Tämä 
selittää Bourdieun mukaan esimerkiksi yhteiskunnallisten luokka- tai sukupuolijakojen yhteiskun-
nallisen uusiutumisen eri sukupolvien välillä. Habituksen käsite on hyödyllinen osoittamaan, että 
yksilöt eivät valitse sosiaalisia käytäntöjä ja mieltymyksiä yhteiskunnallisessa tyhjiössä ja siksi se rik-
koo käsityksen arkijärjen mukaisesta atomistisesta yksilöstä, joka vapaasti valitsee itselleen sopivan 
tulevaisuuden. Deterministiksi syytetty Bourdieu luo kuitenkin liian suppean ja ylisosialisoituneen 
selityksen yksilön toimintaan erilaisissa valintatilanteissa. Bourdieun habituksella on yhtäläisyyksiä 
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kognitiivisen psykologian skeeman käsitteeseen, mutta habituksen suhde yksilöpsykologiaan on jää-
nyt aikaisemmassa tutkimuksessa vähäiselle huomiolle. Samoin sosiologiassa sattumanvaraisten ta-
pahtumien vaikutus yksilön elämään ja valintoihin on teoreettisesti kehittymätöntä. Millä tavoin 
psykologiset ja yksilön elämään sattumanvaraisesti vaikuttavat tapahtumat rakentuvat suhteessa 
habitukseen? Voiko teoreettisesti kestävämmän selityksen yksilöön valintatilanteissa luoda näiden 
tekijöiden yhteisvaikutuksen kautta? 
 
Mikro-makro -ongelma sosiologisessa tutkimuksessa 
Tuukka Kaidesoja, Turun yliopisto (tuukka.kaidesoja@utu.fi) 
 
Mikro-tutkimuksella viitataan sosiologiassa usein kasvokkaisen ja pienryhmissä tapahtuvan sosiaa-
lisen vuorovaikutuksen tutkimukseen. Makro-tutkimuksella tarkoitetaan taas laajojen yhteiskunnal-
listen rakenteiden (esim. luokkarakenne), järjestelmien (esim. kapitalistinen talousjärjestelmä) ja 
prosessien (esim. kansallisvaltioiden muodostus Euroopassa) tutkimusta. Joskus mikro-makro erot-
telu kytketään myös erityyppisten empiiristen aineistojen ja tutkimusmenetelmien käyttöön. 
 
Esitelmässä eritellään neljä eri merkitystä, joissa mikro-makro suhteesta on keskusteltu sosiologi-
assa. Näistä ensimmäinen liittyy ontologiseen taso-eroon, jolla sosiaalisten tai kollektiivisten ilmiöi-
den on katsottu eroavan yksilötason ilmiöistä. Toinen merkitys koskee järjestelmäkohtaisia ontolo-
gisia organisaatiotasoeroja, joissa organisoidun sosiaalisen järjestelmän tai järjestelmätyypin (esim. 
vuorovaikutusryhmä tai organisaatio) kokonaisuuden ”emergenttien” ominaisuuksien ajatellaan 
eroavan järjestelmän osien (ei-relationaalisista) ominaisuuksista. Kolmas merkitys liittyy mittakaa-
vaeroon pienten ja suurten sosiaalisten ilmiöiden välillä. Neljäs merkitys koskee puolestaan aineis-
totyyppejä, joita empiirisessä sosiologisessa tutkimuksessa käytetään. Esitetyn typologian tarkoituk-
sena on selkiyttää joitain mikro-makro ongelmasta käytyjen keskustelujen ulottuvuuksia sekä tar-
kentaa niihin liittyviä kiistakysymyksiä. 
 


