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Johdanto

Tässä artikkelissa tarkastellaan toimittajien ja 
keskijohtoon kuuluvien päälliköiden työttö-
myyskokemusten muodostumista ja työttömyy-
dessä selviytymistä 1990-luvun alkupuolen la-
man aikana. Tutkimuksessa hyödynnetään laa-
dullista pitkittäisaineistoa. Ammattiryhmien ja 
erityisesti toimihenkilöiden työttömyyttä on tut-
kittu vain vähän. 

1990-luvun lama oli Suomen työmarkkinahis-
toriassa poikkeuksellinen ajanjakso. Työttömyys 
kasvoi nopeasti vuoden 1990 alle 100 000 työt-
tömästä vuoden 1994 alkupuolen yli puoleen 
miljoonaan. Työttömyysaste oli korkeimmillaan 
18 prosenttia (Työvoimatilasto, vuosikatsaus 
1990; Työvoimatilasto, vuosikatsaus 1994). Toi-
sin kuin aikaisempien lamajaksojen aikana, työt-
tömyys levisi kaikkien ammatti- ja ikäryhmien 
ongelmaksi ja pitkäaikaistyöttömyys alkoi lisään-
tyä. Tämä oli suurelta osin seurausta virheellises-
tä talouspolitiikasta, jossa työttömyyden annet-
tiin vapaasti kasvaa vuosina 1991–1993. (Kian-
der 2001, 132–133.) Lamajakso jäi lopulta mel-
ko lyhyeksi. Vakavimmat huono-osaisuuden le-
viämisen ja kasautumisen sekä syrjäytymisen en-
nusteet ja uhkakuvat eivät toteutuneet. (Vähätalo 
1998, 158.) Lamalla on kuitenkin todettu olleen 
yksilöiden kannalta myös kauaskantoisia kieltei-
siä taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. (Korttei-
nen & Tuomikoski 1998, 178.)

Työttömyydessä selviytymistä ajatellen lama 
muodosti luonnollisen koeasetelman; työttömi-
en määrä kasvoi voimakkaasti laman syventy-
essä vuosina 1991–1992. Osa pysyi työttömä-
nä pitkään, osa työllistyi uudestaan. Laman aika-

na työnhakijoita oli moninkertaisesti enemmän 
kuin avoimia työpaikkoja. Esimerkiksi vuonna 
1994 avoimia työpaikkoja oli keskimäärin 7 362 
kuukaudessa. Työttömiä työnhakijoita oli sa-
maan aikaan 494 248. Lisäksi osa ansiotöissä ol-
leista haki töitä, jolloin työnhakijoita oli vuon-
na 1994 kaikkiaan keskimäärin 720 999 kuu-
kaudessa. (Suomen tilastollinen vuosikirja 1996.) 

Yksilötasolla selviytyminen saattoi onnistua 
vain työllistymällä uudelleen, siirtymällä eläk-
keelle tai koulutukseen, elämisellä yhteiskun-
nan tukimekanismien varassa tai sopeutumalla 
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Niistä mikään ei 
kuitenkaan taannut selviytymisen hyvää laatua. 
Työttömyyden aiheuttama ongelma oli todelli-
nen, vaikeasti ratkaistavissa ja usein pitkittyvä. 
Voidaan arvioida, että laman pitkä varjo näkyi si-
tä seuranneena pitkäaikaistyöttömyyden hitaana 
alentumisena ja sen pysyväksi ilmiöksi muodos-
tumisena sekä marginaalisten työmarkkina-ase-
mien yleistymisenä.

Teoreettinen tausta ja tutkimuksen 
kohdentuminen

Työttömyystutkimuksen perinteessä voidaan 
erottaa kolme teoreettista näkökulmaa, jotka 
ovat ohjanneet tämän tutkimuksen analyysia ja 
tulkintoja: 1) kurjistuminen, 2) toiminnan ra-
joittuminen ja 3) sosiaalinen ulkopuolelle jäämi-
nen.

Kurjistumisen käsite tuotiin työttömyyden 
tutkimukseen ensimmäisen kerran 1930-luvul-
la etnografisia menetelmiä soveltaneessa ja ke-
hittäneessä, klassikon asemaan nousseessa Ma-
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rienthal-tutkimuksessa (Jahoda & al. 2002). Sii-
nä työttömyys nähtiin talouden heikentymisen 
seurauksena vuorovaikutusta rappeuttavaksi ja 
henkistä pahoinvointia aiheuttavaksi kurjistumi-
seksi. Kysymys ei kuitenkaan ollut determinis-
tisestä kehityksestä, sillä osa työttömistä luoki-
teltiin myös murtumattomiksi. Marienthal-tut-
kija Marie Jahoda palasi työttömyyden analyy-
siin 1980-luvulla ja kehitti suhteellisen piilokur-
jistumisen hypoteesin (1982), jolla on ollut suuri 
vaikutus nykyaikaiseen työttömyyden tutkimuk-
seen. Hypoteesin mukaan työttömyys on mene-
tyskokemus, jonka sisältö muodostuu ansiotyön 
tarkoittamattomien piilofunktioiden eli koke-
musten kategorioiden puuttumisesta. Nämä ka-
tegoriat ovat 1) ajan jäsentyminen, 2) sosiaali-
set kontaktit, 3) yksilötasoa laajemmat päämää-
rät, 4) status ja identiteetti sekä 5) edellytetty ak-
tiivisuus ja kontrolli. (Jahoda 1982, 59.) Ansio-
työ on Jahodan (1998, 17) mukaan yhteiskun-
nan vallitseva, joskaan ei ainut näitä kokemuk-
sia tuottava instituutio. Ihmiset pitävät kategori-
oiden mukaisia kokemuksia tarpeellisina ja kär-
sivät niiden puuttumisesta. 

David Fryer ja Roy Payne (1984) muotoilivat 
toiminnan rajoittumisen hypoteesin työttömyyden 
taloudelliset seuraukset sivuuttavan suhteellisen 
piilokurjistumisen hypoteesin kritiikiksi. Toi-
minnan rajoittumisessa korostetaan talousvälit-
teisen köyhyyden ja elämänuran katkoksen mer-
kitystä työttömyydestä aiheutuvassa henkisen hy-
vinvoinnin alentumisessa. Yksilön päämäärätie-
toiseksi ja aktiiviseksi toimijaksi sekä työttömyy-
den tulevaisuuden suunnitelmia vaarantavak-
si ja suunnittelemista vaikeuttavaksi asetelmaksi 
hahmottavalla käsityksellä on yhtymäkohtansa E 
Wight Bakken 1930-luvulla toteuttamiin tutki-
muksiin. (Bakke 1969; Fryer 1992, 201.)

Vaikka nämä hypoteesit hahmottavat työttö-
myyttä eri tasoilla ja näkökulmista, päätyivät nii-
den kehittäjät kompromissiin. Tämä ilmenee 
Fryerin tekemissä Jahodan haastatteluissa (1986; 
1998), joissa molemmat näkökulmat osoittau-
tuivat työttömyystutkimuksessa käyttökelpoisik-
si. Myös myöhemmissä tutkimuksissa on päädyt-
ty samankaltaisiin tuloksiin. Toiminnan rajoittu-
minen on saanut enemmän tukea osakseen kuin 
pelkkä suhteellinen piilokurjistuminen (Warr 
1987; Halvorsen 1998; Creed & Clisch 2005; 
Creed & Muller 2006; Selenko & al. 2011). Tii-
vistetysti voidaan arvioida, että suhteellinen pii-

lokurjistuminen auttaa ymmärtämään työttö-
myyden seurauksia ja toiminnan rajoittuminen 
työttömien reaktioita. (Lahelma 1994, 8.) 

Kriittinen vuoropuhelu hypoteesien välil-
lä johti työttömyyden erottumiseen erilliseksi 
tutkimusalueeksi köyhyystutkimuksesta. Jaho-
da (1982, 58) sivuutti talouden hypoteesissaan 
siksi, että Marienthalissa 1930-luvulla havaittua 
absoluuttista kurjistumista ei 1980-luvulla ol-
lut enää nähtävissä, sillä yhteiskuntien tukime-
kanismit olivat kehittyneet. Fryer puolestaan si-
joitti talousnäkökulman institutionaalisesti for-
muloidun työttömyystutkimuksen sisälle. Työt-
tömyys rajautui omaksi tutkimusalueekseen, jon-
ka sisällä ansiotyön ei-materiaaliset merkitykset 
jäivät taloustekijöiden rinnalla pysyväksi osaksi 
työttömyyden vaikutusten tarkastelua.

Jahoda tunnisti yhteiskunnan rakenteelliset te-
kijät, mutta ei suoranaisesti kytkenyt ansiotyön 
instituutiota työmarkkinoiden ja yhteiskunnalli-
seen kontekstiin. Fryerin terä puolestaan on yh-
teisökriittisessä sosiaalipsykologiassa, jonka ta-
voitteena ei ole vain tutkia ja dokumentoida ah-
distusta, vaan tarjota heikoimmassa asemassa 
oleville keinoja selviytymiseen (Fryer & Fagan 
2003). 

Työttömyyden kokemista ja selviytymistä 
muovaavat talouden ja ansiotyön merkitysten li-
säksi työmarkkinoiden tilanne (Burchell 1994, 
207–209), yhteiskunnan suodattavat mekanis-
mit (Vähätalo 1998) ja sosiaalisen ulkopuolelle 
jäämisen eri muodot (Kronauer 1998). Suodat-
tavat mekanismit tukevat, ohjaavat ja rajoittavat 
selviytymistä esimerkiksi työttömyysturvan se-
kä työvoima-, koulutus- ja asuntopolitiikan sää-
döksin ja välinein (Vähätalo 1998), ja ne ovat 
yhteydessä arjen jäsentymiseen. Tässä tutkimuk-
sessa hyödynnetty sosiaalisen ulkopuolelle jäämi-
sen malli käsittää työmarkkinoilla tapahtuvan, 
taloudellisen, institutionaalisen, kulttuurisen ja 
maantieteellisen ulkopuolelle jäämisen, sosiaali-
sen eristymisen sekä näiden eri tavoin muodos-
tuvat ja kasautuvat yhdistelmät. (Kronauer 1998, 
62–67; Kieselbach 2003.)

Tutkimuksessa työttömyys ymmärretään yh-
teiskunnalliseksi ongelmaksi, joka suhdanteis-
ta ja rakenteista välittyy yksilötasolle arkielä-
män ongelmaksi ja jonka yksilöt voivat ratkais-
ta vain suhteessa yhteiskunnalliseen toimintaym-
päristöön. Työttömyys oletettavasti on useimmil-
le, mutta ei kaikille, menetyskokemus, joka joh-
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taa useimmilla, mutta ei kaikilla, taloudelliseen 
ja henkiseen kurjistumiseen ja syrjäytymisriskin 
kohoamiseen. Kurjistumisen ei oleteta toteutu-
van deterministisesti, eikä työttömyyden oleteta 
johtavan jatkuvasti kasautuvaan kurjistumiseen. 
Tärkeitä selviytymiseen yhteydessä olevia teki-
jöitä ovat ansiotyö, talous, henkinen hyvinvoin-
ti ja toimintakyky.

Tutkimus kohdentuu melko vähän tutkittuun 
toimihenkilötyöttömyyteen niin, että sen sisällä 
huomio kiinnitetään kahteen vertailtavissa ole-
vaan ammattiryhmään. Pääryhmä ovat toimitta-
jat, joille on ominaista mahdollisuus myydä osaa-
mista työttömänä pienissä erissä juttu kerrallaan 
freelancerina. Toisen ammattiryhmän muodos-
tavat keskitason johtavista asemista työttömäk-
si jääneet päälliköt, joiden työttömyys ja työttö-
myyden kokemuksen muodostuminen alkoivat 
melko suoraviivaisena siirtymisenä ei-työllisyy-
den tilaan. Näin ollen ammattiryhmien työttö-
myyden lähtökohdat oletettavasti eriytyivät, jol-
loin tarkastelu suunnattiin yksilöiden selviytymi-
seen pidemmällä aikavälillä. 

Tutkimuksen pääkysymys on, miten ammat-
titausta, ammatillinen osaaminen ja orientaa-
tio sekä niihin nojaava ammatillinen identiteet-
ti ovat yhteydessä työttömiksi jääneiden toimit-
tajien ja päälliköiden työttömyyden kokemiseen 
ja työttömyydessä selviytymiseen. Tutkimukses-
sa tarkastellaan myös työttömyyden kokemuksen 
muodostumista muovaavia tekijöitä.

Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen laadullinen aineisto ja tutkimus-
joukko (n = 34) on poimittu laman syvimpänä 
vuonna 1993 Kansanrunousarkistoon kerätys-
tä Työttömän tarina  kirjoituskilpailusta. Samaa 
aineistoa ovat tutkimuskäytössä hyödyntäneet 
Matti Kortteinen ja Hannu Tuomikoski (1998), 
ja siitä on koottu antologia (Laaksonen & Pie-
la 1993). Koko aineistossa on lähes 1 200 työt-
tömän tarinat. Näistä poimittiin toimittajat (n = 
15) ja keskijohdon päälliköt (n = 19). Toimitta-
jien ryhmässä on 11 naista ja neljä miestä. Pääl-
likköryhmässä on 11 miestä ja kahdeksan naista. 
Tämä ryhmä on sisäisesti täydennetty toimihen-
kilöuralle tähdänneillä nuoremmilla henkilöillä 
(n = 7), millä parannettiin vertailtavuutta toimit-
tajien ryhmään. 

Koko tutkimusjoukkoa pyydettiin vuon-
na 1995 kirjoittamaan tai kertomaan jatko-osa 
”työttömän tarinalle”, josta koostuvan aineis-
ton laajuus on noin 2 000 konekirjoituslius-
kaa. Vuonna 1995 tutkimusjoukko (n = 31) vas-
tasi myös postitse lähetettyyn kyselylomakkee-
seen, jossa esitettiin kysymyksiä toiminnasta työ-
markkinoilla, koulutuksesta, taloudesta ja koe-
tusta terveydestä. Vuonna 2011 toteutettiin pos-
titse seurantakysely, joka toisti vuoden 1995 ky-
selylomakkeen sisällön. Lisäksi lomakkeessa oli 
kysymykset elämänkulusta ja sen arvioimises-
ta ennen muuta työmarkkinoilla ja mahdollisi-
na eläkkeelle siirtymisen tapahtumina. Seuranta-
kyselyyn saatiin 22 vastausta. Vuoden 1995 tut-
kimusjoukosta vuonna 2011 tavoitettavissa ol-
leiden jäsenten perusteella laskettu vastauspro-
sentti oli 79. Aineiston keruun samoin kuin tut-
kimusjoukon valinnan Työttömän tarina -aineis-
tosta on kokonaisuudessaan tehnyt tämän artik-
kelin ensimmäinen kirjoittaja.

Tutkimusaineiston ydin koostuu kahdessa ajal-
lisessa pisteessä kerätyistä temaattisista työttömi-
en tarinoista. Kirjoitetut ja kerrotut tarinat kä-
sitetään tietoisesti ja tavoitteellisesti konstruoi-
duiksi kuvauksiksi kokemuksina välittyneestä 
eletystä elämästä. (Vilkko 1990, 82–85; Bruner 
2004; Sulkunen & Törrönen 1997, 14–18; Kort-
teinen & Tuomikoski 1998, 22.) Aineiston pe-
rusteella ei pyritä yleistyksiin, mutta sen sisällä 
voidaan etsiä toistuvuutta ja selviytymiseen yhte-
ydessä olevia tekijöitä. Niiden todentamisen jäl-
keen on mahdollista tarkentaa ja vahvistaa ole-
tuksia työttömyydessä selviytymisestä ajassa ete-
nevänä prosessina. 

Aineiston analyysi toteutettiin temaattisen 
ryhmittelyn menetelmällä, joka tiivistetysti ku-
vattuna sisälsi aineiston pelkistämisen ja tutki-
musongelmaan vastaamisen. (Alasuutari 1994, 
30–31, 34–35). Analyysi eteni toimijakeskeises-
ti siten, että tarkasteltavana oli yksi tutkimusjou-
kon jäsen ja tarina kerrallaan, jolloin esitutki-
muksen, aineiston ja teoreettisen viitekehyksen 
perusteella johdettujen teemojen alle hahmot-
tui kokonaisuuksia yksi kerrallaan. Näin saatiin 
koottua myös tutkimusongelman kannalta tär-
keät yksilötason prosessit siten, että niitä pystyt-
tiin vertailemaan tutkimusjoukossa. Tarkastelta-
vat pääteemat ovat 1) toiminta työmarkkinoilla, 
2) henkinen hyvinvointi, suhteellinen piilokur-
jistuminen, toiminnan rajoittuminen, suodatta-
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vat mekanismit ja 3) selviytyminen. Niiden alla 
tarkasteltiin myös työyhteisöjä, irtisanomisen ta-
paa, taloutta, perhettä ja vuorovaikutusta, muuta 
vuorovaikutusta ja terveyskäyttäytymistä.

Aineiston analyysia täydennettiin erillisellä ja 
osittaisella tekstianalyysilla tulkintateorian väli-
neitä hyödyntäen (Sulkunen & Törrönen 1997, 
97–98, 109–118). Tärkein tutkimustehtävä oli 
muodostaa käsitys tutkimusjoukosta työttömien 
tarinoiden kirjoittavina ja kertovina subjekteina 
ja arvioida näiden mahdollisia tietoisia kerron-
nallisia pyrkimyksiä ja tavoitteita.

Kvalitatiivisen tutkimuksen kentässä tutkimus 
voidaan paikantaa Daniel Bertaux´n ja Martin 
Kohlin (1984, 215) esittämän elämäkertanäkö-
kulman perusteella, jolloin tutkimuksen koh-
teena yleistetyllä tasolla ovat elämänkulun ku-
vaukset sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa kon-
tekstissa. Tarkemmin kysymys on tutkimusspesi-
fiin teoreettiseen taustaan nojaavasta työttömyys-
tutkimuksesta, jonka laadullinen aineisto sisäl-
tää omaelämäkerrallisia piirteitä. Laajempi tar-
kastelu aiheesta sisältyy väitöskirjatutkimukseen 
(Raito 2012, 89–90), jota tässä artikkelissa hyö-
dynnetään.

Työttömyydessä selviytyminen

Tutkimusjoukon jäsenten kuvailemana työttö-
mät eivät olleet vain joko aktiivisia tai passiivi-
sia, vaan työttömyyden pitkittyessä he olivat sekä 
aktiivisia ja passiivisia siten, että selviytymistyy-
pit vaihtelivat ja vuorottelivat. Selviytymistyyppi 
saattoi 3–4 vuoden aikana edetä hyvää selviyty-
mistä ilmentävästä aktiivisesta toiminnasta työ-
markkinoilla (Fryer & Payne 1984; Halvorsen 
1999) kasautuneiden epäonnistumisten jälkeen 
työmarkkinoilta vetäytymiseen ja siitä mahdolli-
suuksien menettämisen kokemuksen jälkeen alis-
tumiseen (Warr & Jackson 1987; Jahoda & al. 
2002, 53). Alistuminen ei kuitenkaan edustanut 
muutoksen päätepistettä, vaan uusien mahdolli-
suuksien havaitsemisen, niihin tarttumisen ja on-
nistumisten jälkeen voitiin jälleen palata selviyty-
jän rooliin. Tämäkään ei ollut kehityksen pääte-
piste, vaan selviytymisen haasteet muotoutuivat 
ajan oloon kerta kerralta uudelleen 1990-luvun 
alkupuolen lamakontekstissa. 

Erityisen selvästi selviytymistyyppien vaihtelu 
ilmeni toimittajien kuvailemassa freelance-toi-
minnassa, jossa ideoiden ja juttujen kaupaksi saa-

minen vahvisti käsitystä selviytymisen mahdolli-
suuksista ja edisti henkisen hyvinvoinnin koho-
amista ja vireää toimintaa. Sitä vastoin toistuvien 
kielteisten vastausten saaminen heikensi käsitystä 
selviytymisen mahdollisuuksista ja johti henkisen 
hyvinvoinnin alentumiseen ja toiminnan rajoit-
tumiseen. Seuraava lainaus kuvaa prosessia epä-
onnistumisten näkökulmasta.

(…) ei enää jaksa sitä turpiinottotilannetta, että ei me 
olla kiinnostuneita, että antaa olla. Sekin voi sitten ol-
la, että on tavallaan antanutkin sen oman piirinsä su-
pistua.

toimittajamies, nro 23

Freelance-markkinat alkoivat vuonna 1995 osoit-
taa elpymisen merkkejä, ja toimittajat kuvailivat 
freelance-toiminnan vireytymistä eli tarttumista 
havaittuun selviytymisen mahdollisuuteen.

Vaikka hommia on ollut vähemmän, niin kyllä se 
omanarvontunnon perusta on, että on alalla todella 
näkyvissä mukana. Se on hyvä, että on mukana alal-
la, jossa tällainen toiminta on mahdollista. Jos pape-
rilinjalta jää työttömäksi, niin kotitalliin ei voi pape-
ritehdasta perustaa. Se on totaalista tekemättömyyttä.

toimittajamies, nro 7

Selviytymisen mahdollisuus koetaan sinänsä kan-
nustavaksi. Se on yhteydessä henkisen hyvinvoin-
nin kohoamiseen ja toiminnan vireytymiseen 
työttömyyden aikana. Selviytyminen on proses-
si. Elämänkulun konkreettisten sisältöjen ja sii-
nä vaikuttavien tekijöiden ajallinen hahmottami-
nen avaa syvemmän ymmärryksen työttömyyden 
kokemuksen muodostumiseen ja työttömyydes-
sä selviytymiseen kuin karkeistavat, yksilöt hy-
vin ja huonosti menestyviin jaottelevat typolo-
giat. Pyrkimys selviytymiseen voi olla yksilöta-
solla olemassa silloinkin, kun sen toteuttamisel-
le ei havaita toimintaympäristössä mahdollisuuk-
sia. Passiiviselta vaikuttava toiminta ei siten vält-
tämättä merkitse alistumista. Kyseessä voi myös 
olla harkittu työmarkkinoilta vetäytyminen, jol-
loin toiminta on edelleen aktiivista mutta koh-
distuu esimerkiksi selviytymisen kannalta tärke-
ään toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Ammattitausta ja selviytyminen

Kun tarkastellaan, mistä näkökulmasta ja mil-
lä tasolla tutkittavat kuvailivat selviytymisen 
mahdollisuuksia, voidaan havaita ammattitaus-
tan oletettua suurempi merkitys. Ammattitaus-
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ta, uralla kertynyt osaaminen ja niihin nojaava 
ammatti-identiteetti muodostivat tärkeimmän 
perustan työttömien toimittajien ja päälliköiden 
työmarkkinoilla tekemille valinnoille. Tämä il-
meni siten, että valinnat toistuivat ja ammatti-
taustan yhteys selviytymiskäyttäytymiseen säi-
lyi myös pitkittyvässä työttömyydessä. Toimit-
tajien ja päälliköiden toiminta työttömänä työ-
markkinoilla eriytyi ja oli yhteydessä ammattien 
ominaispiirteisiin. Toimittajilla kysymys oli siitä, 
mitä työssä voi tehdä. Päälliköillä asetelma mää-
rittyi työuran sekä uhrautuvalla työasenteella ja 
tekemisellä saavutetun menestyksen perusteella.

Toimittajat tavoittelivat toimeentuloa omas-
sa ammatissa freelancerina tai lyhyitä sijaisuuk-
sia tehden. Päälliköiden työmarkkinoilla kuvat-
tu toiminta sen sijaan sisälsi vakinaisen ansio-
työn hakemisen, ammattikvalifikaatioiden vah-
vistamisen ja joissain tapauksissa yrittäjäksi ryh-
tymisen. Muun kuin oman ammatin kokeilemis-
ta tai uudelle alalle kouluttautumista alettiin har-
kita vasta sitten, kun kokemus oli, että omak-
si koetulla alalla ei ollut selviytymisen mahdolli-
suuksia. Jos kokeiluihin ryhtymisessä tai toteut-
tamisessa koettiin hankaluuksia, palattiin nope-
asti omaksi koetun ammatin varassa toimimi-
seen. Tiivistettynä työttömyyden ongelma pyrit-
tiin ratkaisemaan aikaisemman työuran mukai-
seen toimittajan ja päällikön osaamiseen ja iden-
titeettiin nojaten sekä aikaisemman työuran mu-
kaista toimittajan ja päällikön asemaa tavoitellen.

Vain kirjoittaminen on jäänyt ja elää vahvana edelleen-
kin: vielä joskus se elättää ja tämä on ainoa tavoite, vi-
sio, päämäärä, elämän tarkoitus tms. Ikävää vain on se, 
ettei sitä ammattia opeteta kouluissa niin kuin vaikka-
pa teknikoita ja merkonomeja. Siinä on ensin tehtävä 
työ, joka sitten hyväksytään taikka sitten ei hyväksytä. 
Ja minun on taas hyväksyttävä tämä. 

toimittajamies, nro 24

Luomastani urasta olen jopa jollain tavalla ylpeä, sillä 
”pitkän linjan” kautta kiikuin oksilla, joilla tavallisesti 
on insinöörejä tai ekonomeja. Olen eräänlainen ”self-
made man”, tosin en ilman tukijoukkojen apua (…) 
Olen kokenut niin suurenmoisia ”ahaa elämyksiä” työ-
sarallani, etten voi vaihtaa niitä pois tai mitata rahassa, 
enkä hevin unohtaa. 

päällikkömies, nro 16

Tutkimusjoukossa subjektiivinen selviytymis-
käyttäytyminen nojaa koettuihin vahvuuksiin. 
Kun työttömyys aiheuttaa elämänuraan katkok-
sen ja epävarmuutta, koetaan ammatillinen uu-
delleensuuntautuminen riskialttiimmaksi selviy-
tymisen väyläksi kuin olemassa oleva osaami-

nen. Ammatillinen uudelleensuuntautuminen 
on työttömänä oletettavasti vaikeampaa kuin va-
kinaisessa työssä oltaessa ja yksilön kannalta suu-
rempi muutosasetelma kuin yleisesti on ajateltu.

Talous ja selviytyminen

Tutkittavien eniten kuvailema työttömyyskoke-
musta ja työttömyydessä selviytymistä muovaava 
tekijä oli oma taloudellinen tilanne ja sen muu-
tos. Siinä keskeinen asetelma muodostui tulojen 
ja menojen sekä oman pääoman ja velkapääoman 
yhtälöstä. Hyvän ja huonon taloustilanteen yhte-
ys henkiseen hyvinvointiin ja selviytymiseen on 
aikaisemmassa tutkimuksessa osoitettu (McKee-
Ryan & al. 2005; Paul & Moser 2009). Tämän 
tutkimuksen havainnot ovat samansuuntaiset, 
mutta tarkastelua on tarpeen syventää kiinnittä-
mällä huomio yhteiskunnan suodattaviin tekijöi-
hin ja selviytymisen prosessiin.

Suodattavia tekijöitä tarkasteltaessa muodostui 
tarkka raja ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja 
perusturvan varassa elämisen välille. Ansiosidon-
naisella työttömyysturvalla eläminen kuvailtiin 
pakon edessä säästämiseksi siten, että kokemus 
pysyi suhteellisen kurjistumisen alueella. Perus-
turvan varassa elämistä sen sijaan kuvailtiin köy-
hyyden ja absoluuttisen kurjistumisen piirtein.

Toimeentulo 116 markan [noin 24 euroa v. 2009]1 
työttömyyskorvauksella on enemmän kuin vaikeaa. 
(…) Ainakin itsestäni tuntuu joskus kun ketturoin 
yöllä tuntikausia nälissäni, etten seuraavana päivänä 
enää voi vastata teoistani. 

päällikkönainen, nro 25

Kun selviytymistä tarkasteltiin prosessina, tärkeä 
piirre oli ansiosidonnaisen työttömyysturvan 500 
päivän maksatusjakson elämään tuottama rytmi-
tys. Kun jakso alkoi lähestyä loppua, alkoivat ta-
loushuolet voimistua ja henkinen hyvinvointi 
alentua. Maksatuksen alkaminen alusta kuuden 
kuukauden pituiseen tukityöllistymiseen tai työ-
voimakoulutukseen osallistumalla oli yhteydes-
sä henkisen hyvinvoinnin kohoamiseen niin, et-
tä elämistä rajoittavien, mutta vielä siedettäväk-
si koettujen taloudellisten olosuhteiden tiedet-

1  Esitetty peruspäiväraha on muunnettu vuoden 2009 
euroiksi Tilastokeskuksen rahanarvokerrointa käyttäen 
(ks. www.stat.fi -> Rahanarvonkerroin 1860–2009).
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tiin jatkuvan. Näin ollen oli nähtävissä, kuinka 
työttömien henkinen hyvinvointi oli yhteydes-
sä yhteiskunnan suodattaviin mekanismeihin ja 
kuinka henkinen hyvinvointi ajan oloon vaihte-
li näiden mekanismien ohjailevaa logiikkaa nou-
dattaen.

Prosessinäkökulma toi esiin velkojen merkityk-
sen. Ennen muuta asuntovelka saattoi muodos-
taa kotitalouden taloudellisen romahtamisen ris-
kin riippumatta työttömyysturvan tasosta. 

Tilanne oli kammottava, hermoja raastava (…) pää-
tin, että vielä yritän ja toivoin, että saisin itse myytyä 
asunnon. Sillä jos nyt joutuisin antamaan asunnon vä-
littäjälle myytäväksi, joutuisin niin pahasti miinuksel-
le, että en selviäisi (asuntojen hinnat alueellamme oli-
vat lähteneet laskuun). (…) Voin sanoa, että kuukau-
det ennen asunnon myyntiä olivat vaikeimmat koko 
työttömyyteni aikana niin taloudellisesti kuin muu-
tenkin. Elin kuin kauheassa painajaisessa.

päällikkönainen, nro 10

Lainauksessa merkittävää on se, että velkaongel-
man hoitamisen kuvaillaan muodostuvan toi-
mintaa hallitsevaksi alueeksi. Toiminta työmark-
kinoilla hiipui siksi ajaksi, että velkaongelma oli 
saatu ratkaistua, joten taloustilanne heikensi työ-
markkinoilla selviytymisen mahdollisuuksia. Ku-
vaus liittyy myös 1990-luvun alkupuolen asun-
tomarkkinoiden tilanteeseen: hintojen jyrkkään 
alentumiseen ja myyntiaikojen pidentymiseen. 
Se kuitenkin yhdessä muun aineiston kanssa tu-
kee edelleen taloudellisten tekijöiden, henkisen 
hyvinvoinnin ja toiminnan välisiä yhteyksiä. Uh-
ka talouden heikentymisestä tai romahtamises-
ta on yhteydessä aktiiviseen toimintaan, mutta 
toiminta on ulkoapäin pakotettua. Siihen liittyy 
henkisen hyvinvoinnin alentuminen niin, että 
sen voi arvioida jossain määrin vaikeuttavan sel-
viytymistä. Jos uhka edelleen toteutuu, liittyy sii-
hen riski henkisen hyvinvoinnin romahtamisesta 
ja toimintakyvyn menettämisestä.

Havainto on tärkeä toiminnan motivoinnin 
ja laadun arvioinnissa, ja sitä voidaan tarkastel-
la suhteessa yhteiskunnan aktivointipolitiikkaan, 
jonka nimissä on tehty esityksiä työttömiin koh-
distettavista taloudellisista sanktioista. Sanktiot 
näyttäisivät ohjaavan työttömiä kohti toimintaa, 
mutta asetelma on pakottava ja negatiivisesti la-
tautunut. Toiminnan motivaatio perustuu vallit-
sevan tilanteen heikentymisen estämiselle, kuten 
esimerkiksi ansiosidonnaiselta päivärahalta pe-
rusturvalle putoamisen välttämiseen. Asetelmaa 
ei koeta kannustavaksi. Päinvastoin sanktioiden 

koetaan vaikeuttavan selviytymistä. Ne sisältävät 
uhkakuvan elämäntilanteen heikentymisestä, ja 
jos uhkakuva toteutuu, vaikeutuu selviytyminen 
oletettavasti edelleen. Tämä voi edelleen johtaa 
toiminnan suuntautumiseen työmarkkinoiden 
ulkopuolelle ja lisätä sosiaalisen ulkopuolelle jää-
misen riskiä (Kronauer 1998). Lopputuloksena 
voi olla yhteiskunnallisen osallistumisen haluk-
kuuden vähentyminen ja järjestelmän vastaisen 
asennoitumisen kehittyminen.

Henkinen hyvinvointi, sosiaalinen erot-
telu, tuki ja selviytyminen

Työttömyyden, henkisen hyvinvoinnin ja selviy-
tymisen yhteyksiä on aikaisemmassa tutkimuk-
sessa tarkasteltu pääosin asettamalla ajallisek-
si lähtöpisteeksi työttömyyden alkamisen hetki. 
Tämä tutkimus kuitenkin tukee käsitystä, jon-
ka mukaan työttömyyden kokemuksen muodos-
tumisen tarkastelu on tarpeen aloittaa jo työttö-
myyttä edeltävästä ajasta. Tärkeitä tekijöitä sil-
loin ovat irtisanotuksi tulemisen tapahtuma ja 
irtisanomisaika, joita tässä tutkimuksessa tarkas-
teltiin sosiaalisen erottelun prosesseina ja niiden 
yhteyksinä henkiseen hyvinvointiin ja selviyty-
miseen.

Tutkimus osoittaa henkisen hyvinvoinnin 
alentumisen yhteyden irtisanomisen tyyppiin. 
Voimakkain henkisen hyvinvoinnin alentuminen 
kuvailtiin yksilöön kohdistuvissa irtisanomisissa, 
jonkin verran lievempi alentuminen osaan työn-
tekijöistä kohdistuvissa irtisanomisissa ja vähäi-
sin kollektiivisissa irtisanomisissa. Irtisanoutumi-
sen yhteys henkisen hyvinvoinnin alentumiseen 
oli melko vähäinen, jos kysymyksessä oli omaeh-
toinen ratkaisu, mutta melko suuri, jos se tapah-
tui pakkoasetelman seurauksena.

Irtisanomistyyppien mukaiset henkisen hyvin-
voinnin erot voidaan ymmärtää sosiaalisen erot-
telun ja työttömän kielteisen luokittelun perus-
teella. Kollektiivisissa irtisanomisissa sosiaalis-
ta erottelua ei työyhteisön sisällä kuvailla, vaan 
työttömäksi jäävät ovat keskenään samassa kur-
jaksi kuvatussa tilanteessa. Osaan työntekijöis-
tä kohdistuvissa irtisanomissa sosiaalinen erotte-
lu kuvataan konkreettisesti, jolloin työttömäksi 
jäävät luokitellaan työyhteisöissä kielteiseksi koe-
tuin sisällöin keskenään melko samantasoisesti. 
Tämä tehdään niin, että luokittelun ydinalue on 
ammattitaidon kyseenalaistuminen ja työttömik-
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si jäävien huonommuus suhteessa töihin jääviin. 
Yksilöön kohdistuvissa irtisanomisissa kuvaillaan 
edellisen lisäksi usein irtisanojan suoraan irtisa-
nottavan henkilöön kohdistama kielteinen arvi-
ointi tai muutoin loukkaavaksi koettu irtisano-
mistapahtuma. 

Avaintekijä sosiaalisen erottelun muodostumi-
sessa oli irtisanomisiin liitetty joko ääneen lau-
suttu tai hiljaisesti otaksuttu käsitys siitä, että 
työnantaja oli valinnut käyttöönsä mahdollisim-
man hyödyllisen ja ammattitaitoisen joukon. Ir-
tisanotut yrittivät tarinoissaan puolustaa amma-
tillista pätevyyttään, mutta jäivät käsityksensä 
kanssa työyhteisöissä yksinäiseen asemaan. Erot-
telu töihin jääviin ja työttömiin kuvailtiin jyrkäk-
si ja pysyväksi sosiaaliseksi luokitteluksi ja vuoro-
vaikutuksen katkeamiseksi.

Tarkastelun anti on työttömyydessä selviyty-
misen lähtökohtien erottelevassa hahmottamises-
sa. Työttömät ovat työttömyyden alkaessa keske-
nään eri tasoilla olevissa, pääsääntöisesti alentu-
neissa henkisen hyvinvoinnin tiloissa. Alentumi-
nen puolestaan liittyy suoraan työpaikan vuoro-
vaikutuksessa koettuun sosiaaliseen erotteluun, ei 
pelkästään työttömäksi jäämisestä seuraaviin ta-
loudellisiin uhkiin tai ansiotyön menettämiseen.

Seuraava lainaus kuvaa kokoavasti työttömäk-
si jäämisen kokemuksen subjektiivisia lähtökoh-
tia tutkimusjoukossa.

Mitkään sanat eivät riitä kertomaan niitä mielenmyl-
lerryksiä, joihin jouduin tuona hetkenä. Elämäni yk-
si vankka peruspilari oli ollut ansiotyö kodin ulkopuo-
lella. Ja nyt se romahti silmänräpäyksessä. Sen muka-
na rapisi monia muita pienempiä tukipylväitä, toiset 
perustuksiaan myöten, toiset puoliväliin. Mieliala oli 
yhtä kaaosta, ajatuksissa ei ollut ainuttakaan selkeää 
kiinnekohtaa, kaikki kulminoitui yhteen ainoaan sa-
naan – työtön. 

toimittajanainen, nro 5

Lainauksessa tietoisuus elämänkulun, talou-
dellisen tilanteen ja sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen muutoksesta on olemassa. Kuitenkin se, mi-
tä kaikkea ja missä mitassa työttömyys tulevai-
suudessa kokemusten ja selviytymisen kannal-
ta merkitsee, jää avoimeksi ja huolta herättäväk-
si kysymykseksi. Ongelma on todellinen, mutta 
vain osittain hahmotettavissa ja vaikeasti ratkais-
tavissa. Tästä seuraava työttömyyden kokemuk-
sen ja selviytymisen määrittymisen vaihe on työt-
tömyyden varsinainen alkaminen. Vaikka työttö-
myyden oli tiedetty alkavan, ei siihen kyetty val-
mistautumaan, vaan vasta arki ansiotyötä vail-
la konkretisoi työttömyyden taloudelliset ja so-

siaaliset uhkat sekä henkiset kustannukset. Täl-
tä pohjalta voidaan vielä vertailla tämän tutki-
muksen tuottamia työttömyyden ja henkisen hy-
vinvoinnin yhteyden tuloksia suhteessa aikaisem-
paan tutkimukseen.

Henkinen hyvinvointi alentui pääsääntöises-
ti aikaisemmassa tutkimuksessa kuvatulla taval-
la (Warr 1987, 232). Alentuminen oli voimakas-
ta työttömyyden alussa ja tasaantui noin puolen 
vuoden työttömyyden jälkeen ansiotyön aikaa 
alemmalle tasolle. Samoin havainto, että henki-
nen hyvinvointi kohoaa uudelleen työllistyttäessä 
työttömyyttä edeltäneelle tasolle, oli yhdenmu-
kainen aikaisempien tutkimusten kanssa (Iver-
sen & Sabroe 1988; Lahelma 1989, 116–117.) 

Tarkennuksena aikaisempaan tutkimukseen 
voidaan todeta, että tämän tutkimuksen perus-
teella henkinen hyvinvointi vaihtelee herkästi ja 
nopeasti toimintaympäristön muuttuessa. Hen-
kisen hyvinvoinnin tasoittuminen ei yksilötasol-
la siten välttämättä toteudu, vaan muutokset voi-
vat jatkua nopeina ja jyrkkinä ja syvyysvaihte-
lultaan suurina myös työttömyyden pitkittyessä. 
Trendinomaisesti voitiin kuitenkin havaita, että 
työttömyyden alkuaikana henkisen hyvinvoinnin 
muutokset olivat jyrkkiä ja syvyysvaihtelut suu-
ria, mutta työttömyyden pitkittyessä muutosten 
jyrkkyys loiventui ja syvyysvaihtelu tasoittui. 

Toisena tarkennuksena voidaan erotella ta-
paukset, joissa henkinen hyvinvointi ei palautu-
nut uudelleentyöllistymisen jälkeen. Aikaisem-
massa tutkimuksessa havaitun uuden työn epä-
varmuuden (Halvorsen 1998) lisäksi oli havaitta-
vissa, että joustava käyttäytyminen työmarkkinoil-
la, esimerkiksi työskentely toisella paikkakunnalla 
ja viikonloppuisin kotona käyminen, saattoi aihe-
uttaa asetelman, jossa samaan aikaan perheen vuo-
rovaikutus vaikeutui eikä ansiotyön taloudellisten 
ja sosiaalisten hyötyjen koettu vastaavan odotuk-
sia. Henkinen hyvinvointi pysyi alemmalla tasolla 
kuin työttömyyttä edeltäneen ansiotyön aikana. 

Ansiotyön ulkopuolista vuorovaikutusta tar-
kasteltiin samasta näkökulmasta kuin irtisano-
mistapahtumia eli sosiaalisena erotteluna ja luo-
kitteluna. Tällöin havaittiin, että henkisen hyvin-
voinnin alentuminen oli yhteydessä työttömän 
sosiaalisen erottelun jatkumiseen ja kielteiseen 
luokittelemiseen perheessä sekä muissa läheissuh-
teissa ja viranomaisvuorovaikutuksessa. Hyväksi 
koetun sosiaalisen tuen yksi, erityisesti perheis-
sä ja muissa läheissuhteissa havaittu muoto puo-
lestaan oli, että muutoksia ei koettu tapahtuvan.
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Kun ilmoitin puolisolleni jääväni työttömäksi, hänen 
kommenttinsa oli: ”Johan se tiedettiin”. Samalla hän 
jatkoi ulkoseinän vuorilaudoituksen naulaamista, niin 
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Olin odottanut, että 
maailma ainakin hätkähtäisi ja maapallo ainakin nyt-
kähtäisi kierroksellaan. Mutta vuorilautojen naulaami-
nen jatkui katastrofi-ilmoituksestani huolimatta, niin 
miksei sitten itse elämä kaikkineen päivineen.

toimittajanainen, nro 5

Jatkuvuus koettiin sinänsä tärkeäksi. Sen rinnalla 
parhaaksi sosiaaliseksi tueksi osoittautui yhdistel-
mä emotionaalista, informatiivista ja instrumen-
taalista tukea niin, että se toteutui läheissuhteis-
sa ja niiden ulkopuolella. Läheissuhteissa kysy-
mys oli työttömäksi jääneen hyväksytyksi tule-
misesta ja osallisuuden kokemuksista. Työmark-
kinoita ajatellen kyse oli ammatillisen pätevyy-
den tunteen tukemisesta. Vastavuoroisuuden nä-
kökulmasta tärkeäksi osoittautui sekä tuen saa-
minen että mahdollisuus toimia sosiaalisen tuen 
antajana. Ellei niin tapahtunut, koki työtön sen 
kykenemättömyytenä toimia sosiaalisesti mielek-
käällä tavalla. 

Viranomaisvuorovaikutuksessa hyväksi koe-
tussa tuessa oli kysymys toimintaympäristöön ja 
työttömän kvalifikaatioihin liittyvästä tiedollises-
ta arvioinnista ja tukemisesta. Työttömän ja vi-
ranomaisen työmarkkinoita ja työllistymistä kos-
kevien näkemysten kohtaaminen oli selviytymis-
tä edistävä tekijä, mutta se ei näyttänyt toteutu-
van ennen kuin työtön oli pystynyt muodosta-
maan käsityksen tilanteesta sekä mahdollisuuk-
sista, tavoitteesta ja mielekkäästä toimintamallis-
ta uudelleen työllistymisen saavuttamiseksi.

Sosiaalisen tuen suhteen tutkimus tukee käsi-
tystä, jonka mukaan työttömyys koettelee ja tuo 
esiin sitä edeltäneen vuorovaikutuksen laadun, 
jolloin tendenssinä on työttömyyttä edeltäneiden 
myönteisten ja kielteisten piirteiden voimistumi-
nen (Lampard 1994, 295–296). Erityisesti per-
heissä vuorovaikutuksen perusvire näytti olevan 
tärkeämpi työttömyyden kokemusta muovaava 
tekijä kuin työttömyyden aikana ilmenneet uu-
det yksittäiset ongelmat. 

Sukupuolirooleja tarkasteltaessa voitiin havai-
ta, että miehet ja naiset reagoivat työttömyyteen 
paljolti samoilla tavoilla. Äidin ja ammattiroo-
lin yhteensovittaminen kuitenkin aiheutti naisil-
le vanhemman vastuuseen ja kodinhoitamiseen 
perustuvia ristiriitoja ja työmarkkinoille palaa-
misen esteitä. Miesten tarinoista vastaavia kuva-
uksia ei löytynyt.

Selviytymisen kannalta vaikeimman asetel-
man näytti muodostavan yksinäisyys ja sosiaa-
linen tyhjyys. Tällöin tarinoissa kuvailtiin ase-
telmia, joissa toimintaympäristöstä ei saada sel-
viytymistä tukevia impulsseja. Myös ansiotyön 
ulkopuolisessa vuorovaikutuksessa kuvaillut ih-
missuhteiden rikkoutumiset tai niiden vakavak-
si koettu uhka olivat henkisen alentumisen väli-
tyksellä yhteydessä toimintakyvyn alentumiseen.

Työttömyys ja selviytyminen vuonna 
2011 

Vuoden 2011 keväällä toteutettiin seurantaky-
sely, jonka perusteella voitiin tarkentaa vuosien 
1993 ja 1995 tarina-aineiston antamaa kuvaa 
työttömyydestä prosessina. Oletus oli, että vuon-
na 2011 aikaisemmin koettuun työttömyyteen 
olisi suhtauduttu ohimenneenä elämänvaiheena 
ajatuksella ”se oli silloin ja nyt on nyt”. Yleiskuva 
oli kuitenkin 1990-luvun alkupuolen työttömyy-
den yhdistyminen monilla tavoilla vuoden 2011 
elämäntilanteeseen. 

Tärkeä havainto oli, että paluu vakinaiseen ja 
vakaaseen työsuhteeseen oli toteutunut vain har-
voilla. Tyypillistä oli epävakaa asema työmark-
kinoilla, työn ja työttömyyden vaihtelu ja pät-
kätöiden ketjuuntuminen. Merkille pantavaa oli 
myös ammatillisen uudelleensuuntautumisen vä-
häisyys: 22 vastaajasta vain kolme päälliköiden 
ryhmään kuuluvaa naista ilmoitti vaihtaneensa 
alaa. He kuitenkin raportoivat olevansa tyytyväi-
siä uuteen työhönsä. Muutoin tutkimusjoukon 
jäsenet kuvasivat rakentaneensa työuraa toimit-
tajan tai päällikön ammattien ja osaamisen pe-
rusteella niin, että toiminta joko jatkui edelleen 
tai oli johtanut eläkeläisen asemaan, johon toi-
mittajat edelleen yhdistivät ammattimaisen jut-
tujen kirjoittamisen. 

Tulotason alentuminen työttömyyden takia ja 
sen kielteiseksi koetut seuraukset ovat helposti 
miellettävissä. Sen sijaan esimerkiksi kuvaukset 
irtisanomistapahtuman pitkäaikaisista vaikutuk-
sista henkiseen hyvinvointiin tai viranomaisilta 
saamatta jääneen tuen merkityksestä nykytilan-
teen muodostumisessa avaavat jo uuden näkö-
alan siihen, millä tavoin työttömyyden pitkä var-
jo yksilötasolla ilmenee.

Alkuun olin hyvin masentunut ja tunsin samalla hä-
peää tilanteeni johdosta. (…) Kesti varmaan kymme-
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nen vuotta ennen kuin täysin vapauduin irtisanomisen 
ikeestä. Tosin näen vieläkin joskus unta työajastani.

päällikkömies, nro 26

Jos olisin saanut ehkä vain vähänkin enemmän tukea, 
olisin ehkä havainnut, että voin vaihtaa alaa ja koulut-
tautua uudelleen (…) ihminen vain jää kehään pyöri-
mään ja ei ehkä itse näe kaikkia mahdollisuuksia/vaih-
toehtoja, jolloin toisen pieni apu voi olla erittäin tär-
keä.

päällikkönainen, nro 10

Työttömyyden kokemuksen muodostumisen 
ymmärtämisessä on tärkeää erotella tilannekoh-
tainen intensiteetti sekä kokemusten pitkittymi-
nen, toistuminen ja kasautuminen, mukaan lu-
kien selviytymiseen yhteydessä olevien tekijöiden 
mahdollinen puuttuminen. Ongelmakeskeinen 
tarkastelu osoitti, että työttömyys voi johtaa niin 
voimakkaaseen henkisen hyvinvoinnin alentumi-
seen, että toimintakyky lamautuu ja selviytymi-
seen tähtäävä toiminta lakkaa. Se voi toteutua 
esimerkiksi irtisanomistapahtuman tuottamana 
tilannekohtaisena sokkina, mutta taustalla näyt-
tää ennen muuta olevan ongelmien pitkittymi-
nen ja kasautuminen.

Tiivistettynä: toiminnan jatkuvuus edistää sel-
viytymistä. Toisaalta on tärkeää myös havaita, et-
tä sinnikäs pyrkimys selviytymiseen voi johtaa 
taukoamattomaan työntekoon tai työllistymiseen 
tähtäävään ponnisteluun, uupumiseen ja henki-
sen hyvinvoinnin ongelmiin. Selviytymistä aja-
tellen tuloksena voi olla huonompi tilanne kuin 
niillä työttömillä, jotka ovat pystyneet käyttä-
mään aikaansa rakentavasti myös lepäämiseen. 
Tutkimusaineisto sisältää kuvauksia sekä uupu-
miseen ja masentumiseen johtavasta jatkuvasta 
selviytymiseen tähtäävästä ponnistelemisesta että 
aikalisän ottamisesta itsensä vaalimiseksi ja siitä 
seuraavasta henkisestä, fyysisestä ja toiminnan vi-
reytymisestä. Näitä prosesseja oli nähtävissä mo-
lemmissa ammattiryhmissä. Ohjelmallisiksi ku-
vatut itsehoidon prosessit kuitenkin painottuivat 
tutkimusjoukon naisten tarinoihin. 

Yleiskuvaa voidaan rikastaa poikkeustapauk-
silla, joissa selviytymisen voidaan arvioida onnis-
tuneen hyvin joko työmarkkinoilla tai niiden ul-
kopuolelle sopeutumisena. Ensimmäisessä ryh-
mässä on kolme päällikköä, joista yksi ratkaisi 
tilanteensa ryhtymällä yrittäjäksi ja toinen free-
lancer-pohjalla toimivaksi itsensä työllistäjäk-
si jo vuonna 1995. Kolmas oli tutkimusjoukos-
ta ainoa, joka oli palkattu vakinaiseen johtaja-
tason ansiotyöhön. Toisessa ryhmässä on kaksi 

päällikkö naista ja yksi päällikkömies, joista jokai-
nen sopeutui konstruktiivisesti jo vuonna 1995 
työmarkkinoiden ulkopuolelle. Heitä yhdistävä 
piirre on riskien ottaminen, määrätietoinen hen-
kilökohtaisten arvojen ja tavoitteiden mukaan 
eläminen sekä kyky itsensä ohjaamiseen. Yksi-
lötason eroja tarkasteltaessa on pidettävä mie-
lessä työmarkkinoiden tilanne ja yhteiskunnalli-
nen konteksti. Laman aikana vakinaisen työpai-
kan saaminen oli poikkeuksellisen vaikea tehtä-
vä. Konstruktiivisessa sopeutumisessa kysymys ei 
ollut työstä kieltäytymisestä.

Kaiken kaikkiaan työttömyys ratkaistuna ja 
taakse jääneenä kokemuksena näyttää olevan yh-
teydessä tietoisuuteen tulevaisuuden epävarmuu-
desta ja elämänhallinnan rajallisuudesta. Elämän 
rikkaaksi kokemista ei kuitenkaan voi ennustaa 
vain työmarkkinoihin liittyvän aseman perus-
teella.

Pohdinta

Tutkimuksen teoreettisista näkökulmista sosi-
aalinen ulkopuolelle jääminen (Kronauer 1998) 
tarjosi laajimman ja syrjäytymisriskin kasautu-
mismallissa käytännöllisimmän tarttumapinnan 
työmarkkinoilla kuvatun toiminnan tarkaste-
lulle. Työttömyyteen reagoimisen ja työttömyy-
den seurausten tarkastelussa teoria kuitenkin on 
puutteellinen etenkin hahmotettaessa henkistä 
hyvinvointia. Teorian sisältämät häpeä ja leimau-
tuminen nousivat vain osittain esille, ja yh teydet 
henkiseen hyvinvointiin muodostuivat vuoro-
vaikutuksen ulommilla kehillä. Keskeiset työttö-
myyden kokemusta muovaavat vuorovaikutuk-
sen alueet olivat ansiotyö, perhe ja läheissuhteet. 
Sosiaalisen ulkopuolelle jäämisen teoria ei suora-
naisesti hahmota ansiotyöhön mahdollisesti si-
sältyviä muita kuin taloudellisia hyötyjä. Näkö-
kulman käyttö terävöityy, kun se sijoitetaan työ-
markkinakontekstiin.

Tutkimusaineisto rajoitti sosiaalisen ulkopuo-
lelle jäämisen tarkastelua siksi, että sen kaikkiin 
luokkiin ei kertynyt tarpeeksi havaintoja. Työ-
markkinoita, taloutta, sosiaalista eristymistä ja 
yhteiskunnan suodattavia mekanismeja pystyt-
tiin kuitenkin tarkastelemaan riittävän laajasti. 
Havaintoja kertyi myös institutionaalisen ulko-
puolelle jäämisen luokkaan. Näitä olivat esimer-
kiksi kuvailut siitä, kuinka pankit vaikeuttivat 
selviytymistä. Maantieteelliseen ulottuvuuteen 
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liittyivät puolestaan kuvailut siitä, kuinka työt-
tömyyden aiheuttama talouden heikentyminen 
rajoitti liikkumista ja esimerkiksi työmarkkinain-
terventioihin osallistumista. 

Toiminnan rajoittumisen hypoteesi (Fryer & 
Payne 1984) osoittautui myös päteväksi, sillä 
siinä painotetaan työttömyyden välittymistä ta-
louden heikentymisenä sekä hahmotetaan työt-
tömyyttä katkoksena elämänurassa, jolloin tule-
vaisuuden suunnitelmat vaarantuvat. Hypoteesin 
etuna on sen aktiivinen ihmiskuva ja soveltuvuus 
eri elämänvaiheiden tarkastelemiseen. Rajoituk-
sena on yksilökeskeisyys. Hypoteesi ei sisällä ole-
tuksia siitä, mitä toimintaympäristön yksilöä oh-
jaavat ja rajoittavat tekijät voisivat olla, jolloin 
selviytyminen voi määrittyä liiaksi yksilön varas-
sa olevaksi prosessiksi.

Suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesi (Jaho-
da 1982, 59) oli sekin osaltaan pätevä korostaes-
saan ansiotyötä instituutiona ja toiminnan aluee-
na, jossa yksilöt voivat hyötyä ammattispesifeistä 
työn sisällöistä. Toimittajilla kysymys oli ansio-
työstä toiminnallisena alustana, joka sisälsi am-
matillisen statuksen ja roolin ja laajensi sosiaali-
sen horisontin yksilötasoa laajemmaksi siten, että 
työttömyyden menetyskokemus suhteutui suora-
naisesti näihin Jahodan (1982, 59) tarkoittamiin 
kokemuksen kategorioihin. Päälliköillä taas kes-
keiseksi määrittyi työuran näkökulmasta se, mi-
tä ansiotyötä tekemällä saattoi tavoitella. Ansio-
työn päättyminen muodostui etenkin päällikkö-
miehillä kokemukseksi saavutusten mitätöitymi-
sestä sekä kunnian viemisestä aikaansaannoksilta 
ja ponnisteluilta. Tämän tutkimuksen perusteella 
ansiotyö asettamistaan vaatimuksista ja epäkoh-
distaan huolimatta antaa ja mahdollistaa yksilöil-
le enemmän kuin vain palkkatulon.

Suhteellisen piilokurjistumisen hypoteesi pe-
rustuu talouden sivuuttamiseen, mikä työttö-
myyttä laajasti tarkasteltaessa muodostuu sen ra-
joitukseksi. Talouden merkitys on henkisen hy-
vinvoinnin ja työttömyyden kokemuksen muo-
dostumisen kannalta suuri. Ongelma ei korjaan-
nu mutta lieventyy sillä, että ansiotyön valta-ase-
ma yhteiskunnallisena instituutiona on perustel-
tu nimenomaan sen yhteydellä elämisen ja yksi-
löiden itsenäisyyden kannalta välttämättömään 
toimeentulon ansaitsemiseen (Jahoda 1984). 

Tutkimuksessa käytetyistä kolmesta teoreet-
tisesta näkökulmasta mikään ei yksin riittänyt 
työttömyyden ilmiön tarkastelemiseen, mutta 

yhdessä ne avasivat laajemman näköalan, joka 
kattaa monipuolisesti työttömyyden kokemuk-
sen muodostumisen ja työttömyydessä selviyty-
misen. Nämä kolme tasoa, yhteiskunta, ansio-
työ ja yksilö, ovat perusasetelma työttömyyden 
tutkimiseksi. Teoreettiset näkökulmat auttoivat 
ymmärtämään, miksi työttömyys on selviytymis-
tä vaikeuttava asetelma ja prosessi, jossa eksaktia 
rajaa tiukasti määritellyn hyvän ja huonon selviy-
tymisen välillä ei ollut löydettävissä. Elämätilan-
netta helpottavienkin ratkaisujen ja tapahtumi-
en jälkeen elämänkulku johti uusien selviytymi-
sen haasteiden eteen.

Yhteiskunta- ja työvoimapolitiikkaa voidaan 
arvioida suhteessa ihmiskuvaan, jonka perusteel-
la ja johon nähden toimenpiteet kohdennetaan. 
Tämän tutkimuksen valossa yksilöiden pyrkimys 
selviytyä ja elättää itsensä ja perheensä ansiotyötä 
tekemällä tai yrittämällä on vahva. Työttömyys 
ei muuta näitä selviytymispyrkimyksiä eikä yksi-
löiden käsityksiä siitä, että he ovat itsenäisiä toi-
mijoita ja päättävät omasta elämästään. Kun tä-
hän yhdistetään selviytymisen mahdollisuuden 
sinänsä kannustavaksi kokeminen, on yleistetty 
johtopäätös se, että työttömille pitää sanktioiden 
tai niiden uhkien asettamisen sijaan tarjota mah-
dollisuuksia ja näköaloja elämäntilanteen paran-
tamiseen. Ammatillisesti se tarkoittaa, että jollei 
vakinaista työtä ole saatavilla tai paluu aikaisem-
malle tai halutulle työuralle ei ole realistista, pi-
täisi mahdollisuuksia edelleen tarjota siten, et-
tä yksilön ammattitausta ja -orientaatio sekä it-
senäisen toimijan asema tulevat huomioon ote-
tuiksi.

Samalla huomio on kuitenkin syytä kiinnittää 
myös selviytymisen laatuun. Toimittajilla koros-
tunut freelance-toiminta ja päälliköillä esiinty-
nyt yrittäjätoiminta eivät yhteiskunnan makro-
tasolla tarjoa ratkaisuja työllistymisongelmiin el-
lei niihin sisälly tuottavan toiminnan näköalaa. 
Selviytymisen teoreettinen mahdollisuus voi joh-
taa myös laadultaan huonoon selviytymiseen ja 
toimia kynnyksenä muutoksen tarpeen harkin-
nalle. Näin ollen yleisemmin tarkasteltuna työt-
tömien taloudellisen, tiedollisen ja sosiaalisen tu-
en tulisi toteutua siten, että pyrkimys selviytyä 
voi suuntautua elämäntilanteen parantamiseen 
sekä sen tavoittelemisessa mahdollisesti tarvitta-
van muutoksen tarpeen hahmottamiseen ja muu-
toksen hallintaan.
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Työttömien selviytymisen tukeminen

Yhteiskunnan tukijärjestelmät näyttävät tämän 
tutkimuksen valossa saavuttaneen niille asetetut 
tavoitteet vain osittain. Siksi teemme vielä joita-
kin ehdotuksia työttömien selviytymisen tukemi-
sen tehostamiseksi.

Tutkimus osoitti, että työttömien henkinen 
hyvinvointi voi joko ongelmien pitkittymisen ja 
kasautumisen tai yksittäisten tilannetekijöiden 
seurauksena alentua niin voimakkaasti, että toi-
mintakyky lamautuu. Tällöin selviytyminen työ-
markkinoilla voi alkaa vasta, kun henkisen hyvin-
voinnin pohjatiloista on kyetty toipumaan. Hen-
kistä pahoinvointia voidaan laajemmin tarkastel-
tuna ehkäistä kohdistamalla tukitoimet siten, et-
tä henkinen hyvinvointi kartoitetaan ja tarvitta-
va tuki käynnistyy työttömyyden alkaessa ja sen 
mahdollisesti pitkittyessä työterveyshuollon tai 
muun perusterveydenhuollon sekä työvoimavi-
ranomaisten yhteistyönä.

Tässä tutkimuksessa köyhyys oli yhteydessä 
toiminnan suuntautumiseen työmarkkinoiden 
ulkopuolelle. Taloudellinen, vaikka niukaksikin 
koettu pärjääminen puolestaan tuki toimintaky-
kyä ja mahdollisuutta elämäntilanteen paranta-
miseen uudelleentyöllistymistä tavoittelemalla. 
Toisaalta raja-alue koetun taloudellisen pärjää-
misen ja köyhyyden välillä oli rahassa mitattuna 
pieni. Näin ollen kustannustehokasta yhteiskun-
nallista tukipolitiikkaa olisi estää työttömien ta-
loustilanteen heikentyminen toimintakykyä ra-
joittavaksi ja lamauttavaksi köyhyydeksi.

Työttömyys näyttää työmarkkinoita kokonai-
suutena tarkasteltaessa yhä useammin olevan rin-

nastettavissa ammatinvaihtoon. Siksi ammatilli-
nen aikuiskoulutus on väline, jolla voidaan eh-
käistä syrjäytymistä helpottamalla ja vakautta-
malla epävakailla työurilla liikkumista. Toinen 
tärkeä koulutuspoliittinen taso on työelämässä 
toimivien osaamisen ja oppimisvalmiuksien tu-
keminen. Kolmanneksi työmarkkinoiden val-
litsevassa tilanteessa huomio on syytä kiinnittää 
myös keskiasteen koulutukseen. Tutkimuksen 
valossa siihen pitäisi sisällyttää nykyistä enem-
män oppisisältöjä, jotka tukevat itsellistä toimin-
taa työmarkkinoilla freelancerina tai yrittäjänä 
sekä toimeentulon hankkimista useilta eri toi-
meksiantajilta.

Tutkimuksen jokaisessa kolmessa ajallisessa 
pisteessä (1993, 1995, 2011) esiintyy kuvauk-
sia ikäsyrjinnästä työmarkkinoilla, joka on laajas-
sa mitassa havaittu myös muussa tutkimuksessa 
(Virjo & Aho 2002, 91–92). Työmarkkinoiden 
nykyiset ohjauskeinot eivät ehkäise ikäsyrjintää. 
Voidaan arvioida, että yhteiskunnallisten ohjaus-
keinojen kehittämiselle ja tehostamiselle on lain-
säädännön instrumentit mukaan lukien olemas-
sa harkinnan tarve. 

Tämän tutkimuksen perusteella sekä työttö-
millä toimittajilla että päälliköillä on valmiuksia, 
halukkuutta ja työmarkkinatoimintana ilmenevä 
pyrkimys palata ansiotöihin. Tutkimuksen yleis-
kuva tukee aikaisempia yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa esitettyjä käsityksiä siitä, että työttö-
mät muodostavat työvoimareservin, jolloin kou-
lutettujen ja ammattitaitoisten toimihenkilöiden 
työllistäminen on kustannustehokas tapa piden-
tää työuria ja tukea yksilöiden henkistä hyvin-
vointia.
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englisH summAry

Petteri Raito & Eero Lahelma: How unemployed 
journalists and middle managers coped during 
the 1990s recession (Työttömien toimittajien ja 
keskijohdon selviytyminen 1990-luvun laman aikana)

This study follows the formation of unemployment 
experiences and coping with unemployment from 
the 1990s recession up to 2011 by comparing 
unemployed journalists and middle managers. The 
theoretical approaches used were a) the theory of social 
exclusion, b) the relative deprivation hypotheses and 
c) the agency restriction hypotheses. These approaches 
opened up three perspectives on unemployment and 
coping with unemployment, viz. the social and labour 
market context, the wage employment institution, and 
economic and individual-level activity.

Analysis of the datasets collected in 1993, 
1995 and 2011 showed that the most important 
coping resources in both occupational groups were 
professional background, skills accumulated during 
the professional career and professional identity. Both 
journalists and middle managers drew repeatedly, 
also in long-term unemployment, on these resources 
in the choices and decisions they made in the labour 
market, and their coping paths diverged accordingly. 
The journalists’ coping strategy depended on active 
involvement in the freelance market. The middle 
managers’ coping strategy leaned towards seeking 
permanent employment, attending professional 
training and in part towards self-employment.

Coping with unemployment is best understood as 
a process that involves alternating active and passive 
stages. For freelance journalists, for instance, success 
with selling stories was associated with improving 
mental well-being. Access to the freelance market 
was a definite advantage for journalists at the onset 
of unemployment. For middle managers, the path to 
unemployment was more straightforward. However in 
both groups mental well-being deteriorated with the 
prolongation of unemployment. 

This research shows that it is crucial to provide 
people who are out of work with opportunities for 
coping and to support them so that they can see the 
possibility of life-improving changes. At the individual 
level, professional reorientation is a more profound 
change than is generally assumed. In the situation 
of uncertainty that comes with unemployment, 
setting out to pursue something entirely different is 
considered a riskier venture than relying on existing 
strengths. Financial sanctions prompt people into 
action, but they are not experienced as encouraging 
but rather threatening: if they materialize, they are 
liable to lead to a deterioration in mental well-being 
and to greater difficulties in coping. Based on this 
research both unemployed journalists and middle 
managers have both the skills and the desire to return 
to gainful employment.

Keywords: unemployment, coping, white-collar, 
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