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Tarkastelussa taustamuuttujat
Päivi Harinen

Taustamuuttujat näyttelevät usein tärkeää roo-
lia yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Ne on 
opittu ottamaan annettuina ja yhteiskuntateori-
oiden rakentamisen vakauteen ja samankaltaisuu-
teen uskovina aikoina luotujen sisältöjen lataami-
na. Taustamuuttujien kautta ihmisten (tai infor-
manttien) oletetaan kontekstualisoituvan ja kiin-
nittyvän jotenkin itsestään selvällä tavalla tiettyi-
hin sosiaalisten muotojen järjestyksiin ja elämän-
olosuhteisiin. Sukupuoli, ikä, kansalaisuus, asuin-
paikka ja sosioekonominen asema (usein amma-
tilla, koulutuksella ja isän koulutuksella mitat-
tu) ovat kenties tutuimpia ja käytetyimpiä yhteis-
kunta- ja/tai väestötieteellisen tutkimuksen infor-
mantteja kategorisoivia ja erilaisiin ryhmiin ja-
kavia taustamuuttujia. Tutkijat joutuvat kuiten-
kin yhä useammin miettimään, miten koherent-
teja ja todenmakuisia näihin vastaajakategorioi-
hin kätkemämme oletukset tänään enää ovat – 
onko elämä kenties ajanut traditionaalisten taus-
tamuuttujien ohi? Kertovatko esimerkiksi kysely-
lomakkeisiin ilmoittamamme sukupuoli, ikä, 
kansalaisuus, asuinpaikka, ammatti tai isän kou-
lutus meistä mitään empiirisesti kyseenalaistama-
tonta, habitukseksi kiertyvää ja rakenteellista jäh-
meyttä osoittavaa?

Vaikka sukupuolijärjestyksen teorioissa (ks. 
esim. Charpentier 2001) osoitetaan maskuliini-
suuden ja feminiinisyyden olevan vahvoja kult-
tuurisia merkitsijöitä, niin eletyn elämän tasol-
la biologinen sukupuoli dikotomisena ja elämää 
automaattisesti tietynlaiseksi roolittavana olosuh-
teena on hämärtymässä. Jos rastitan saamaani ky-
selylomakkeeseen olevani ”nainen”, se ei välttä-
mättä tarkoita, että tuntisin olevani nainen tai 
tekisin asioita, joita kulttuurisesti liitetään nais-
ten elämään. Jos taas vastausvalintojeni perusteel-
la tulen luokitelluksi vastaajakategoriaan ”nuoret 
miehet”, se ei itsestään selvästi merkitse, että yk-
si elämäni suuri asia olisi vaikkapa ”kiinnostus 

vastakkaista sukupuolta kohtaan” (kuten kehitys-
psykologisissa teorioissa yhä opetetaan, ks. esim. 
Mosher & al. 1999; James 2007). Muiden muas-
sa Paula Kuosmanen (2007) on kuvannut, miten 
heteroparisuhteeseen ja ydinperheeseen kiinnit-
tyneet sukupuolirepresentaatioihin nojaavat taus-
taoletukset tulevat miltei koomisilla tavoilla esiin 
erityisesti samaa sukupuolta olevien vanhem pien 
perheolosuhteiden tutkimisen edessä syntyvänä 
hämmennyksenä. Lesboperheiden lasten isien te-
kemisillä ja asemilla ei useinkaan ole kytköksiä 
lasten olo- ja ihmissuhteisiin, mutta silti niitä yhä 
kysytään monissa erilaisissa lomakkeissa – koska 
näin esimerkiksi nuorten perhetaustasta on opit-
tu kysymään. 

Ikä-taustamuuttujan problematisoinnin voi 
johtaa esimerkiksi elämänkulkujen lineaarisuus-
ajatusten harhaisuuteen (vrt. esim. Heikkinen & 
Tuomi 2000). Nuoruus kulttuurisena kategoria-
na tai elämisen tapana on kadonnut biologisesta 
nuoruudesta (Ziehe 1992) ja kulttuurinen aikui-
suus paennut biologisesta aikuisuudesta (Hoik-
kala 1993). Elämänvaiheisiin kiinnitetyt nor-
matiiviset tehtävät (kouluttautuminen, ammat-
tiin valmistuminen, perheen perustaminen jne.) 
ovat syklistyneet ja limittyneet niin, että aikuisiäs-
sä tehdään aiemmin vain nuoruuteen kytketty-
jä asioita ja nuoruudessa karataan aikuisten asi-
oihin. 50-vuotiaat informanttimme eivät välttä-
mättä elä olosuhteissa, joissa kaikki elämän ”alut” 
on jo käytetty. Viime aikoina olemme saaneet to-
distaa, kuinka monet kuudenkymmenen rajapyy-
killä käyneet julkisuudessa toimivat mieshenki-
löt ovat vieneet vihille nuoria vaimoja ja elävät 
nyt yleensä nuoriin isiin liitettyä elämänvaihetta. 

Kansalaisuus on kansallisissa tutkimuksissam-
me yleensä tähän asti merkinnyt myös kansalli-
suutta – Suomen kansalaiset on mielletty suo-
malaisiksi. Maahanmuuton lisääntyessä Suomen 
kansalaisissa ja tutkimuksiimme osallistuvissa on 
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yhä enemmän etnisiltä taustoiltaan yhä erilai-
sempia ihmisiä. Kansalaisuutta ja kansallisuut-
ta kysytään lomakkeissa kuitenkin tavalla, jossa 
ne asettuvat ikään kuin sisäkkäin ja hämmentä-
vät vastaajia, jotka voivat olla Suomen kansalai-
sia mutta etnisesti ei-suomalaisia. Moni- tai kak-
soiskansalaisuuden yleistyessä myös erilaiset kan-
salaisuuskombinaatiot yksittäisten ihmisten koh-
dalla muuttuvat entistä vivahteikkaammiksi (ks. 
Ronkainen & al. 2008). Identifikaatiokysymyk-
senä asia on vieläkin monitasoisempi: minkälai-
seen kansalaisuusryhmään kategorisoimme vas-
taajan, joka kertoo lomakkeessa olevansa ”40 pro-
senttia suomalainen, 40 prosenttia kreikkalainen 
ja 20 prosenttia saksalainen” (ks. Kivijärvi & Ha-
rinen 2009)?  

Asuinpaikka-muuttuja problematisoituu ken-
ties selvimmin juuri nyt, kun kuntaliitokset ni-
meävät uudelleen ihmisten kotiseutuja. Otetaan 
esimerkiksi ”uusi Joensuu”, jonka asukasluku on 
vuodenvaihteen 2009 jälkeen yli 72 000. Joen-
suuhun kuuluu yli 60 kilometrin päässä kaupun-
gin keskustasta sijaitsevia muutaman kymme-
nen asukkaan kyliä, joista puuttuvat kaikki pal-
velut. Koulut lakkautettiin vuosia sitten, eivät-
kä nuorisotoimen palvelutkaan yllä näin reunoil-
le saakka. Kylissä asuu kuitenkin vielä muutamia 
nuoria, jotka vastaavat valtakunnalliseen nuori-
sotutkimuskyselyyn ja tulevat kotikuntansa pe-
rusteella luokitelluiksi keskisuuressa kaupungis-
sa tai kasvukeskuksessa asuviksi nuoriksi. Analyy-
sia tekevä tutkija olettaa keskisuuressa kaupungis-
sa olevan paljon vertaissuhteita, koulutus- ja har-
rastusmahdollisuuksia sekä kunnallista nuoriso-
toimintaa – vaikka todellisuudessa näiden nuor-
ten päivittäinen elinympäristö ei täytä näitä odo-
tuksia. Valtakunnallisissa tutkimuksissa muuta-
ma vastaaja ei tietenkään heilauta analyysia suun-
taan tai toiseen, mutta tuskinpa tämä esimerkki 
on tänään aivan uniikki. Samanlaisia nykytodelli-
suutta vastaamattomia ennakko-oletuksia tietyn-
laisista kaupunkiolosuhteista syntyy myös poh-
dittaessa esimerkiksi vanhuspalveluja tai työmat-
kojen pituuksia.

Sosioekonominen asema taustamuuttujana 

vertautuu ainakin jossakin määrin nyt kovasti 
muodissa olevaan luokan käsitteeseen. Isän kou-
lutustason on perinteisesti ajateltu ja osoitettu-
kin istuttavan myös jälkeläiset tiettyyn yhteis-
kunnalliseen paikkaan. Jos miettii tämänpäiväisiä 
perhe rakenteita, joissa isä ei läheskään aina edus-
ta ”perheen päätä” (tai ole edes lastensa tuttu), 
isän koulutuksen merkitys lasten elämän raamei-
na ohentuu ja katkeilee. Uus- ja sateenkaariper-
heiden lapsilla on ongelmia hahmottaa, kuka hei-
dän isistään (arjessa mahdollisesti läsnä oleva vai-
ko se ”oikea”) on se, jonka koulutuksesta ja am-
matista (tai vaikkapa tupakanpoltosta, ks. Kuos-
manen 2007) tutkimuksessa ollaan kiinnostunei-
ta, eikä tutkija voi tietää, minkä isän tiedot vasta-
uksiin lopulta päätyvät. 

Kysyä voi myös, syntyykö kulttuurisesta ja so-
siaalisesta keskiluokkaisuudesta enää harmonista 
jatkumoa kohti taloudellista hyvinvointia, kuten 
pääoma- ja habitusanalyyseissa (Bourdieu 1984) 
on oletettu? Jälleen esimerkki elävästä elämäs-
tä: 40 vuotta sitten elelivät naapuruksina kou-
luja käymätön, niukasti toimeentuleva ja vaati-
mattomasti asuva kommunistimuurari kotiäiti-
vaimoineen ja koulutettu, hyvin toimeen tuleva 
porvariopettajapariskunta. Nyt naapuruksina sa-
maisilla seuduilla elelevät heidän lapsensa, lyhyen 
ammattikurssin käynyt porvarimuurari ja yliopis-
tokoulutettu vasemmistolaiseksi itsensä määrit-
televä yliopisto-opettaja. Muurarin työllä ansai-
tun sosioekonomisen aseman ekonominen puo-
li on ylivertainen suhteessa opettajan tuloihin ja 
talouteen, jopa siinä määrin, että hänen ei tarvit-
se vastata myöntävästi jokaiseen työtarjoukseen 
– toisin kuin laskujensa kanssa kipuilevan opet-
tajan. Opettajalla ei ole palkkansa puitteissa mi-
tään mahdollisuuksia viedä perhettään vuosittain 
eksoottisille ulkomaanmatkoille, mutta muuraril-
la on tähän varaa. Vaaleissa muurari äänestää oi-
keistoa ja opettaja vasemmistoa, täysin päinvas-
toin kuin vanhempansa aikoinaan. Mihin sosio-
ekonomisiin asemiin tai yhteiskuntaluokkiin tut-
kija heidät sijoittaisi ja millä ”habituksellisilla” pe-
rusteilla? 
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