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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli ymmärtää ja kuvata korkeasti koulutet-
tujen henkilöiden selviytymistä työn menetyksestä ja pitkittyneestä työttömyydestä. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin pakotettua uramuutosta ja työttömyyttä sekä siitä sel-
viytymistä yksilön kokemuksen näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin työttömyyden tuki-
palveluiden hyödyllisyyttä.  
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena kuvailevana tapaustutkimuksena. Tutkimuksen 
empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla 13 korkeasti koulutettua uusimaalais-
ta työtöntä henkilöä. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoitua teemahaastattelu-
menetelmää käyttäen.  
 
Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan havaita, että työn menetyksellä koettiin 
olevan sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Työn menetys koettiin osittain 
helpotuksena ja hengähdystaukona. Henkilöt selviytyivät itse työn menetyksen ti-
lanteesta jokseenkin hyvin, etenkin jos muutokseen oli voinut varautua ja irtisano-
misperusteet olivat selkeät. Korkeasti koulutetut henkilöt käyttivät monipuolisesti 
sekä tunne- että ongelmakeskeisiä selviytymisstrategioita selviytyäkseen työttö-
myydestä. Näistä aktiivinen työnhaku sekä opiskelu korostuivat selviytymiskeinoi-
na. Työttömyyden pitkittyminen heikensi selvästi yksilön hyvinvointia ja vertaistuen 
merkitys korostui työttömyyden pitkittyessä. Tutkimuksesta ilmeni, että julkiset työ-
voimapalvelut eivät tue riittävästi korkeasti koulutettuja työttömiä. Tukipalveluja tu-
lisi kehittää vastaamaan paremmin muuttuneiden työmarkkinoiden vaateita, sillä 
työmarkkinoiden muutokset haastavat urien uudenlaiseen tarkasteluun.   
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The aim of this Master’s Thesis was to understand how individuals with a higher 
education degree cope with job loss and prolonged unemployment. This research 
focused on forced career transition and coping with unemployment from the point 
of view of the individual. In addition, the usefulness of the unemployment support-
ing services was studied.  
 
The research was executed as a descriptive qualitative case study. The empirical 
data was collected through interviewing 13 unemployed people with a higher edu-
cation degree currently living in Uusimaa area. The interviews were carried out by 
using the semi structured thematic interview method. 
 
Based on the results of the study it can be concluded that job loss was experi-
enced as having both negative and positive effects. Job loss was experienced part-
ly as a relief and a temporary break. The individuals coped fairly well with the actu-
al situation of the job loss, especially when they were prepared for the change, and 
when the reasons regarding the notice of termination were clear. Individuals with a 
higher education degree widely used both emotional and problem based strategies 
to cope with their unemployment. Active job-hunting and studying stood out as the 
best means for coping with unemployment. Prolonged unemployment distinctly 
weakened the well-being of the individual and highlighted the importance of peer 
support. In addition, this study showed that public employment agency services do 
not sufficiently support individuals with a higher education degree. Changes within 
the labor markets call for a new point of view when reconsidering careers – sup-
porting services should be reassessed and developed to better respond to the 
changed demands of the labor markets.   
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ALKUSANAT 
 

Yksi pitkä ja mielenkiintoinen matka on nyt takana. Olen kulkenut pitkää ja polvei-

levaa polkua. Tältä polulta olen askeltanut välillä kokonaan viereisille uusille, tun-

temattomille ja houkutteleville poluille. Nämä muut polut ovat tuoneet elämääni 

parhaita asioita, joita ilman en haluaisi olla – kaksi ihanaa lasta ja uskomattoman 

paljon hienoja elämänkokemuksia. Joku on kuitenkin aina johdattanut minua takai-

sin tälle jo vuosia sitten aloittamalleni polulle, jolloin lähdin nuorena kauppatieteen 

ylioppilaana tarpomaan kohti kauppatieteiden maisterin tutkintoa. Nyt viimein olen 

kulkenut tämän polun loppuun ja saavuttanut tavoitteeni. Tähän graduun kulminoi-

tuu paljon itselleni tärkeitä asioita: kiinnostus hyvää työelämää kohtaan, kiinnostus 

ihmisiin, omat monipuoliset kokemukseni elämästä ja työuralta ja ennen kaikkea 

sinnikkyys.  
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ajatusmaailmaan ja opiskelun haasteisiin. Kiitos kotiväelle keskusteluista, sparra-

uksesta ja tuesta.  

 

Lämmin kiitos haastateltaville siitä, että kerroitte tarinanne ja jaoitte kokemuksenne 

kanssani. Kiitos kuuluu myös graduni ohjaajalle Pia Heilmannille. Oli rohkaisevaa 

ja inspiroivaa, että jaoimme saman mielenkiinnon työuria kohtaan.  

 

Lähetän kiitokseni myös Taatolle sinne pilvenreunalle. Sinun kannustuksesta ai-

koinaan tälle polulle lähdin. 

 

Helsingissä 25.10.2015 
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1 JOHDANTO 
 

Työmarkkinoiden ja työelämän käynnissä olevat rakennemuutokset ovat historialli-

sen voimakkaita ja muutokset haastavat suomalaista työelämää. Muutoksen arvi-

oidaan olevan merkitykseltään samaa luokkaa kuin teollistuminen. Toimintaympä-

ristön muutokset, nopeutuneet suhdannevaihtelut, globalisaatio, tuottavuusvaatei-

den kasvaminen ja työtahdin kiristyminen, joustavuuden vaatimukset, pätkätyöt, 

irtisanomiset ja lomautukset ovat tämän päivän työelämässä tuttuja ilmiöitä. Työ-

elämän todellisuutta on, että erilaiset muutokset ja katkokset kuuluvat nykyisin 

olennaisena osana niin yksilön työn sisältöön kuin työuraankin. Muutokset ja siir-

tymät ovat arkipäivää – eivät poikkeamia tai uralla epäonnistumisia.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan talouden ja työmarkkinoiden kes-

keisiksi muutosvoimiksi voidaan tunnistaa talouden globaalit arvoverkostot, uudet 

teknologiat ja digitalisaation kehittyminen sekä väestökehitys, länsimaissa ikään-

tyminen. Väestörakenteen muutos, ikääntyneiden määrän lisääntyminen ja siitä 

juontuva kestävyysvaje edellyttävät, että maassamme on riittävästi työssäkäyviä 

ihmisiä, joiden työpanoksen avulla ylläpidetään hyvinvointiyhteiskuntaa. Työmark-

kinoiden uudistamisen tarpeet johtuvat muun muassa internetin nopeasta kehitty-

misestä ja liiketoimintojen digitalisoitumisesta. Nämä muutokset ovat vähentäneet 

työvoiman tarvetta monissa perinteisissä ammateissa. Työ ei tule loppumaan, mut-

ta digitalisaation ja teknologian kehitys muuttaa työelämää, ammatteja ja uria. Tek-

nologian vaikutuksia työmarkkinoihin on arvioitu lähinnä sen perusteella, mitkä 

ammatit häviävät ja loppuuko työ kokonaan. Joitain ammatteja varmasti häviää, 

mutta monessa tapauksessa työtä jaetaan uudelleen ihmisen ja koneen välillä. 

Uudet työt syntyvät koneen ja ihmisen rajapinnoille. Ihmisen tehtäväksi jäävät 

muun muassa intuitiota, luovuutta ja keksimistä sekä sosiaalista vuorovaikutusta 

vaativat tehtävät sekä lukuisat tehtävät opetuksen, motivoinnin, viihteen, politiikan 

ja tekniikan kehittämisen ja keksimisen alueilla. (Pentikäinen 2014). 
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Työmarkkinoiden rakennemuutoksen seurauksena työtä jaetaan uudelleen ja sen 

myötä on tunnistettavissa yhteensopivuusongelmia avoimien työpaikkojen ja työn-

hakijoiden välillä niin alueellisesti kuin ammatillisestikin. Työttömien määrä on li-

sääntynyt, avoimien työpaikkojen avoinna olon kesto on pidentynyt ja pitkäaikais-

työttömyys on kasvanut. Työttömäksi jääneiden on yhä vaikeampi työllistyä ja yhä 

useammalla työttömyys pitkittyy yli vuoden mittaiseksi. Jo pienikin ongelma työky-

vyssä vaikuttaa työllistettävyyteen. Työllistymisvaikeudet koskevat kuitenkin myös 

muita kuin pitkään työttömänä olleita ja työttömyyden kesto on pidentynyt myös 

niillä, joilla ei ole kyse pitkäaikaistyöttömyydestä. (Pentikäinen 2014). 

 

Työttömyys on sekä kansantaloudellinen ongelma että yksilöä kohtaava haaste. 

Kansantalouden kannalta tarkasteltuna työttömyydestä aiheutuvat kustannus-

vaikutukset ovat monitahoiset. Työttömyysturvamenot kasvavat työttömyyden li-

sääntyessä. Työttömyyden myötä nousevat myös asumistuen kustannukset sekä 

muut sosiaalimenot toimeentulo-ongelmien ja pahoinvoinnin lisääntyessä. Kasva-

vien menojen lisäksi työttömyys pienentää ansioverotuottoja, arvonlisäverotuottoja 

sekä sosiaalivakuutusmaksutuloja. Lisäksi työttömyyden kasvulla voi olla välillisiä 

vaikutuksia, joita ei pysty suoraan rahallisesti mittaamaan. Työttömyyden kasvu voi 

luoda pessimismiä myös työssäkäyvien joukkoon, millä puolestaan voi olla vaiku-

tuksia yleiseen kulutuskäyttäytymiseen ja sen myötä kotimaisen kysynnän piene-

nemiseen.  

 

Työurien pidentäminen on ajankohtainen yhteiskunnallinen puheenaihe sekä kes-

keinen kansallinen tavoite ja toimenpiteiden kohde. Väestön ikääntyessä ja eliniän 

pidentyessä yhteiskunta tarvitsee lisää verotuloja palveluiden tuottamiseen ja hy-

vinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Vaikka suomalaisten elinikä pitenee, työ-

vuosien määrä ei kasva samassa tahdissa. Työikäisen väestön osuus Suomessa 

pienenee jatkuvasti ja kaikki mahdollinen työpanos tarvitaan. Työura on vuosi-

kymmenien pituinen kokonaisuus ja sen pidentäminen edellyttää, että työelämään 

tullaan työuran alkuvaiheessa viivytyksettä, siellä jaksetaan ja saadaan olla ja että 

sieltä poistutaan vanhuuseläkkeelle siirtymisen kautta. Työurien pidentäminen 

alusta, keskeltä ja lopusta vaativat oman huomionsa. Jotta työurista voi tulla pitkiä, 

edellyttää se hyvää taloudellista kehitystä sekä vahvaa työvoiman kysyntää pitkällä 
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aikavälillä. Tällä hetkellä työurat näyttävät kehittyvän myönteisesti eli pitenevän, 

mutta taantuma- ja lamakaudet ja näiden myötä toistuva työttömyys ja pitkät työt-

tömyysjaksot haastavat tätä kehitystä. Työuran nettopituudessa pitäisi ottaa huo-

mioon myös työuran aikaiset työttömyysjaksot. (Gröhn 2011). Työurien pidentämi-

sen keskustelu keskittyy useimmiten siihen, kuinka työuria voidaan pidentää alku- 

tai loppupäästä: kuinka saadaan nuoret nopeasti työelämään ja kuinka eläkeikää 

saadaan nousemaan. Mutta työurien pidentäminen liittyy urien pidentämiseen 

myös työuran keskeltä, sillä työttömyys haastaa pitkiä työuria.  

 

Vaatimukset työurien pidentämisestä haastavat organisaatioita. Työmarkkinoiden 

muutokset edellyttävät organisaatioilta sopeutumista ja muutosherkkyyttä. Organi-

saatioilla on paineita lisätä joustavuutta sekä organisoida tuotantoaan uudelleen. 

Tämä näkyy muun muassa työvoiman käytön erilaisten muotojen yleistymisenä. 

Mitä enemmän työpaikoilla kiinnitetään huomiota lyhyen tähtäimen tuottavuuteen ja 

tehokkuuteen, sitä enemmän haetaan joustavuutta vähentämällä tai lisäämällä työ-

voimaa hetkellisen tarpeen mukaan. Monet organisaatiot lomauttavat ja irtisanovat 

henkilöstöään tuotannollisten ja taloudellisten syiden perusteella ja määräaikaisia 

työsuhteita ei jatketa. (Pentikäinen 2014). 

 

Työmarkkinoiden joustavuuden ja tehokkuuden vaatimukset vaikuttavat siihen, että 

työntekijän asema on muuttunut epävarmemmaksi. Työn epävarmuus ja työttö-

myys ovat nykyistä työelämää leimaavia piirteitä. (Grönfors & Pietilä 2005, 32). 

Usein työn epävarmuus johtaa työttömyyteen, mutta ei aina. Työn epävarmuus on 

pelkoa työsuhteen päättymisestä sekä mahdollisesta tulevasta työttömyydestä. 

Epävarmuutta aiheuttaa myös huoli oman työsuhteen tulevaisuudesta, mitä työteh-

täviä siihen sisältyy tai mikä oma asema organisaatiossa tulee olemaan, samoin 

kuin muut työssä tai työsuhteessa tapahtuvat olennaiset muutokset, esimerkiksi 

fuusiot, vastentahtoinen osa-aikaistaminen tai työsuhteen määräaikaisuus. (Mauno 

& Kinnunen 2005, 167-170). Tilastokeskuksen vuoden 2013 työolotutkimus osoit-

taa epävarmuuden kasvaneen merkittävästi suomalaisessa työelämässä viime 

vuosien aikana. Viidennes palkansaajista kokee irtisanotuksi joutumisen uhkaa ja 

lähes joka neljäs pelkää lomautuksia. Useamman kuin joka neljännen työpaikalla 

on vähennetty työntekijöitä viimeisten kolmen vuoden aikana. Toisaalta epävar-
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muuden ja työn niukkuuden on tunnistettu lisäävän työn arvostusta. (Tilastokeskus 

Työolotutkimus 2013).  

 

Työelämän muutokset haastavat ja kyseenalaistavat perinteistä urakäsitystä, työ-

urat muuttuvat työmarkkinoiden muutoksen mukana. Tämä ilmenee erilaisten työ-

suhteiden ja urien yleistymisenä – työelämän muutosten myötä työurista on tullut 

aikaisempaa monimuotoisempia, pirstaleisempia ja ennakoimattomampia. Työelä-

män rakennemuutos, nopeutuneet suhdannevaihtelut ja yhteiskunnan taloudelliset 

haasteet luovat epävarmuutta ja epäjatkuvuutta työmarkkinoilla ja työurilla. Elin-

ikäiset työpaikat sekä selkeästi määritellyt työtehtävät eivät ole enää itsestäänsel-

vyyksiä. Korkea koulutuskaan ei takaa elinikäistä työpaikkaa. Vaikka pääosa työ-

suhteista on edelleen kokoaikaisia ja vakituisia, on nähtävissä, että osa-aikaiset 

työsuhteet sekä itsensä työllistäminen ovat lisääntyneet. Yhä useammat rakentavat 

työuransa erilaisten projektien, freelancertyön ja yrittäjyyden pohjalle, pitkäaikaiset 

urat yhden tai kahden organisaation palveluksessa jäävät historiaan. Kuukausi-

palkkainen palkkatyö on edelleen yleisin työsuhteen muoto, mutta yrittäjämäinen 

tapa koota ansiot useista pienistä puroista lisääntyy. (Pentikäinen 2014).  

 

Työmarkkinoiden, työsuhteiden ja työn tekemisen tavan muutosten taakse mahtuu 

monta yksilöllistä kokemusta uramuutoksesta, irtisanomisesta, työn menetyksestä 

sekä työttömyydestä. Vaikka työn menetys ja työttömäksi jääminen ovat osa tämän 

päivän työelämää ja tuhannet ihmiset kokevat tämän vuosittain, on tämä yksilölle 

useimmiten vaikea ei-toivottu uramuutostilanne. Muun muassa Raito toteaa, että 

ansiotyö on ihmiselle keskeinen elämänalue ja muutos siinä merkitsee muutosta 

muillakin elämänalueilla. Työn menetys ja työttömyys muuttavat koko asetelmaa 

epävakaaksi ja tieto työn menetyksestä ja työttömäksi jäämisestä on yhteydessä 

yksilön henkiseen hyvinvointiin ja kykyyn hahmottaa toimintaympäristöä. (Raito 

2013). Irtisanomiset ja työn menetykset luovat yksilöille paineita ymmärtää ja hallita 

uralla eteen tulevia muutostilanteita ja katkoksia uudella tavalla. Muutostilanteista 

selviytymiseen vaaditaan yksilön toimijuutta, muutostilanteen tietoista käsittelyä 

sekä työllistymiseen liittyvien taitojen ja toimenpiteiden hallintaa. 
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1.2 Tutkimuksen viitekehys aikaisemman tutkimuksen valossa 
 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työn menetyksen ja työttömyyden aiheuttamia 

yksilötason vaikutuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka ihminen selviytyy 

työn menetyksen aiheuttamasta uramuutoksesta ja työttömyydestä ja mitä keinoja 

hän käyttää selviytymiseen. Tutkimuksessa on kaksi keskeistä näkökulmaa: ura-

muutos ja selviytyminen. 

 

Työuriin ja muuttuviin urakäsitteisiin liittyvää tutkimusta ovat tehneet muun muassa 

Arthur et al. (1989 ja 1995), Arthur & Rousseau (1996), Hall (1996), Sullivan 

(1999), DeFillippi & Arthur (1994), Hind (2005), Sullivan & Mainiero (2007). Ura-

muutoksia ovat tutkineet muun muassa Louis (1980), Nicholson & West (1989), 

Martin & Lekan (2007 ja 2008), Zikic et al. (1989) ja Ebberwin et al. (2004). Työn 

menetyksestä ja työttömyydestä selviytymisen näkökulmasta olennaista aikaisem-

paa tutkimusta löytyy kriisi- ja surutyön tutkimuksista sekä työttömyys-

tutkimuksista. Kriisi- ja surutyöhön liittyvää aikaisempaa tutkimusta ovat tehneet 

muun muassa Kübler-Ross (1973), Cullberg (1991) ja Saarelma-Thiel (2009). Irti-

sanomisen aiheuttamien tunteiden ja oireiden sekä irtisanomisesta selviytymisen 

näkökulmasta aikaisempaa tutkimusta ovat tehneet muun muassa McKee-Ryan et 

al. (2005), Martin & Lekan (2007 ja 2008), Poijula (2003), Gowan & Gatewood 

(1997), Leana & Feldman (1992), Lazarus & Folkman (1984).  

 

Tämä tutkielma lukeutuu tutkimusperinteeseen, jossa on tarkasteltu työttömäksi 

joutumisen inhimillisiä seurauksia. Työttömyys on tullut systemaattisen tutkimuksen 

kohteeksi 1930-luvun suuren laman jälkeen. Työttömyystutkimuksen suuntaukses-

sa voidaan erottaa kolme vaihetta. Ensimmäisen työttömyystutkimuksen sukupol-

ven muodostivat Jahodan et al. (1933) ja Bakken (1930) tutkimukset 1930-luvun 

laman työttömien kokemuksista. Työttömyystutkimusten klassikkona pidetään Ja-

hodan, Lazarsfeldin ja Zeiselin (2002) alun perin vuonna 1933 julkaistua Marien-

thal-tutkimusta, jossa tutkittiin Marienthalin kaupungin tuotantolaitosten sulkemis-

ten, irtisanomisten ja niiden myötä seuranneen työttömyyden vaikutuksia koko yh-

teisöön. Työttömyys kosketti käytännössä jokaista kaupunkilaista jollain tavalla. 

Keskeisimpiä tuloksia tästä tutkimuksesta olivat työttömien ajankäyttöön liittyvät 
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havainnot sekä muutokset työttömän asenteessa ulkomaailmaa kohtaan. Työn 

menetyksestä seurasi sosiaalisten kontaktien väheneminen ja aseman ja identitee-

tin menetys. Työttömyyden nähtiin aiheuttavan passiivisuutta, masentuneisuutta ja 

itsetunnon heikentymistä. Nämä tutkimukset loivat perustan käsityksille työttömyy-

den kielteisistä vaikutuksista. (Putkonen & Ylisirniö 1989, Silvonen 1998, Manninen 

1993).  

 

Työttömyystutkimuksen toinen aalto alkoi 1970-luvun jälkipuoliskon työttömyyden 

tutkimuksista. Nämä tutkimukset kertovat säännönmukaisesti työttömien heikom-

masta terveydestä ja kasautuvista ongelmista. Työttömyystutkimuksissa työttö-

myyden kokemista kuvaavat mallit rakentuvat usein deprivaatiohypoteesiin eli ole-

tukseen työttömyyden pääsääntöisesti negatiivisista vaikutuksista (Manninen 1993, 

22). Työttömyystutkimusten kolmannen aallon voidaan nähdä nousseen esiin 

1980-luvun loppupuolella, jolloin tutkimukset kohdistuivat tyypillisesti 1980- ja 

1990-luvun rakennemuutokselle ominaisiin tehtaiden sulkemisten ja joukkoir-

tisanomisten seurauksiin. Myös Suomessa joukkoirtisanomisia ja niiden jälkeistä 

yhteisöjen ja yksilöiden selviytymistä on tutkittu paljon (Jolkkonen & Kurvinen 2009, 

Rouvinen 2003, Hänninen & Polso 1991, Putkonen & Ylisirniö 1989, Koistinen & 

Suikkanen 1990, Koistinen et al. 1987). Manninen (1993) puolestaan on tutkinut 

akateemisia työttömiä.  

 

Työttömyystutkimuksen alueella on havaittavissa siirtymää työttömyyden vaikutus-

ten arvioinnista selviytymiskeinojen tutkimukseen. On siirrytty tutkimaan työllisty-

mistä ja niitä keinoja, joilla työllistymistä voidaan edistää. (Silvonen, 1998). Tämä 

tutkimus keskittyykin tähän selviytymisen näkökulmaan. Tämän tutkimuksen avulla 

pyritään ymmärtämään yksilön näkökulmasta erityisesti sitä, miten työttömyydestä 

selviydytään, minkälaisia selviytymiskeinoja tällaisessa vaikeutuneessa tilanteessa 

käytetään ja minkälaiset keinot auttavat työttömyydestä selviytymisessä. Sitä, 

kuinka erityisesti korkeasti koulutetut työttömäksi jääneet henkilöt selviytyvät ja 

minkälaisia keinoja ja tukimuotoja heillä on käytettävissä, on tutkittu vähemmän. 

Tähän kysymykseen pyritään löytämään vastauksia tämän tutkimuksen avulla.  
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1.3 Tutkimuksen tavoitteet 
 

Tämän tutkimuksen johtoajatuksena on, että työ merkitsee erityisesti korkeasti kou-

lutetuille ihmisille tärkeää osaa elämässä ja työ on enemmän kuin pelkästään toi-

meentulon lähde. Työn menetys ja työttömäksi jääminen on suuri elämänmuutos- 

ja kriisitilanne, joka rikkoo vakiintuneet elämänkulun rakenteet. Tämä muutostilan-

ne on käsiteltävä ja siitä on selviydyttävä, jotta suuntautuminen uuteen voi käynnis-

tyä. Yksilöillä on erilaisia yksilöllisiä ominaisuuksia ja keinoja käsitellä tätä uutta 

elämäntilannetta ja merkittävää uramuutosta. Tietyt tekijät ja keinot vaikuttavat sii-

hen, kuinka hyvin tästä uramuutoksesta ja uudesta työttömyyden leimaavasta elä-

mäntilanteesta selviytyy.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella työn menetyksestä johtuvaa pakotettua, ei-

toivottua uramuutostilannetta ja siitä aiheutunutta työttömyyttä yksilön kokemusten 

näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää ja kuvata, minkälaisia reaktioita, tunte-

muksia ja kokemuksia työn menetys yksilöllä aiheuttaa ja minkälaisen muutostilan-

teen työttömäksi jäänyt kokee. Edelleen tavoitteena on selvittää, miten työnsä me-

nettänyt henkilö selviytyy tästä uramuutostilanteesta ja pitkittyneestä työttömyydes-

tä niin, että kykenee elämään mielekästä elämää ja kykenee suuntautumaan uu-

teen. Lisäksi tarkastellaan sitä, minkälaisia keinoja, toimenpiteitä ja tukimuotoja 

yksilöt käyttävät selviytyäkseen tällaisesta traumaattisesta uramuutostilanteesta ja 

mitkä keinot koetaan toimiviksi. Tavoitteena on tunnistaa sekä ihmisessä itsessään 

olevia selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä että erilaisia yhteiskunnan tai palveluntar-

joajien tukimuotoja, joita työttömäksi jääneet ovat käyttäneet. Samoin selvitetään 

työttömien kokemuksia erilaisten tukitoimien hyödyllisyydestä. Tutkimuksessa sivu-

taan sitä, kuinka erilaiset väliin tulevat muuttujat (persoonallisuuden piirteet, sosi-

aalinen tuki, taloudellinen tilanne, ikä, sukupuoli) säätelevät työttömyyden vaikutus-

ta. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

Miten korkeasti koulutettu henkilö selviytyy työn menetyksestä johtu-

neesta pakotetusta uramuutoksesta ja pitkittyneestä työttömyydestä? 
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Päätutkimuskysymystä lähestytään kolmen avustavan alatutkimuskysymyksen 

kautta, jotka ovat:  

Miten työn menetys koetaan? 

Minkälaisia keinoja käytetään selviytymiseen? 

Miten eri tukimuodot auttavat selviytymisessä? 

 

1.4 Tutkimuksen toteuttaminen ja rajaus 
 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan uusimaalaisten korkeasti koulutettujen 

työttömien kokemuksia. Toinen keskeinen näkökulma on pitkittynyt työttömyys. 

Tutkimukseen valikoitui haastateltavaksi henkilöitä, joilla yhtä lukuun ottamatta 

työttömyys oli kestänyt yli vuoden ja tällä yhdelläkin henkilöllä työttömyyden kesto 

oli haastatteluhetkellä jo kymmenen kuukautta. Siten on luontevaa tarkastella ai-

neistoa myös työttömyyden pitkittymisen näkökulmasta. Tutkimus toteutetaan laa-

dullisena haastattelututkimuksena. 

 

Tutkimus voidaan jakaa kahteen keskeiseen tarkastelunäkökulmaan, jotka aikajat-

kumolla osin linkittyvät toisiinsa ja osin seuraavat toisiaan. Ensimmäiseksi tarkas-

tellaan sitä, kuinka itse uramuutostilanne eli työn menetyksen tilanne koetaan, 

minkälaiset asiat vaikuttavat näihin kokemuksiin ja minkälaisilla keinoilla tätä tilan-

netta pyritään hallitsemaan ja siitä selviytymään. Toinen näkökulma on se, kuinka 

henkilö toimii sen jälkeen, kun tämä äkillinen muutostilanne jää taakse. Mitä keino-

ja henkilöllä on selviytyä työn menetyksestä johtuvasta työttömyyden ajanjaksosta, 

mitä toimenpiteitä hän tekee tästä elämäntilanteesta selviytyäkseen, minkälaisia 

tukimuotoja hänellä on käytettävänään ja mitkä näistä tukimuodoista koetaan aut-

tavan tai tuovan helpotusta tilanteeseen. Tutkimuksessa keskitytään siihen siirty-

mään, joka tapahtuu vanhan ja uuden tilanteen välissä. Ajanjaksollisesti tarkastel-

laan työn menetyksen ja uudelleentyöllistymisen tai muun uuden suunnan löytämi-

sen välissä tapahtuvia asioita. Olennaista tässä tutkimuksessa ei ole se, onko uusi 

työ tai uusi suunta jo selvillä, vaan se, kuinka henkilö on päässyt siirtymään muu-

toksessa eteenpäin. Seuraava kuvio havainnollistaa asiaa. 
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Kuvio 1. Työn menetyksen ja uudelleentyöllistymisen tai muun ratkaisun välinen 

ajanjakso. 

 

 

Tässä tutkimuksessa ei tutkita työttömyyden aiheuttamisprosesseja eikä tutkimuk-

sessa oteta kantaa siihen, ovatko organisaation ratkaisut irtisanomisista olleet pe-

rusteltuja. Tutkimus ei kohdistu joukkoirtisanomisiin, vaan mukana on sekä tuotan-

nollisten ja taloudellisten että henkilökohtaisten syiden perusteella toteutettuja irti-

sanomisia. Tutkimuksessa ei myöskään tutkita sitä, mihin henkilö työttömyysjakson 

päätyttyä työllistyy, esimerkiksi työllistyykö henkilö uudelleen palkkatyöhön vai 

vaikkapa yrittäjäksi tai sitä, kuinka onnistunut uusi ratkaisu on. 

 

1.5 Keskeiset käsitteet 
 

”Työttömyys” ja ”työtön” ovat tämän tutkimuksen keskeiset käsitteet. Työttömällä 

tarkoitetaan tässä henkilöä, joka on vasten tahtoaan vailla palkattua työtä. Viralli-

sen määritelmän mukaan työttömänä pidetään työnhakijaa, joka ei ole työsuhtees-

sa, ei työllisty päätoimisesti yritystoiminnassa eikä ole päätoiminen opiskelija.  

 

Termillä ”pakotettu uramuutos” tarkoitetaan tilannetta, jossa uramuutos – tässä 

tapauksessa työn menetys – tulee ulkoapäin annettuna ja henkilöllä itsellään ei ole 

vaikutusmahdollisuuksia tilanteeseen. Henkilö irtisanotaan tai ”pakotetaan” irtisa-

noutumaan. Tätä teemaa käsitellään lisää kappaleessa 2.3. 
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Tässä tutkimuksessa käytetään termiä ”työn menetys”. Työn menetyksellä tarkoite-

taan tilannetta, jossa henkilö on menettänyt työnsä joko irtisanomisen seurauksena 

tai niin, että hän on pakotettu irtisanoutumaan. Moni yritys tarjoaa irtisanottavalle 

mahdollisuutta irtisanoutua itse tilanteessa, jossa vaihtoehtoina ovat joko irtisano-

minen tai irtisanoutuminen. Jos henkilö irtisanoutuu itse, saa hän mahdollisesti niin 

sanotun lähtöpaketin eli rahallisen korvauksen, joka lievittää irtisanomisen taloudel-

lisen puolen vaikutuksia työn menetyksen jälkeen. Näillä toimenpiteillä organisaati-

ot voivat myös vaikuttaa niihin lukumääriin, joita lähtemään joutuvien määristä tie-

dotetaan julkisuuteen. Yksilön kannalta lopputulema on sama, eli henkilö on koke-

nut pakotetun uramuutoksen ja on menettänyt työnsä. 

 

Termillä ”selviytyminen” tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tilannetta, jossa työn 

menetyksen kokenut henkilö ottaa vastuun toipumisestaan, alkaa käsitellä muutos-

tilannetta, löytää itselleen sopivat selviytymiskeinot ja työstää muutostilannetta 

eteenpäin. Selviytyminen tässä näkökulmassa ei edellytä sitä, että uusi työpaikka 

tai muu uusi ratkaisu olisi jo konkreettisesti löytynyt. 

 

”Pitkittynyt työttömyys” tarkoittaa tässä tutkimuksessa tilannetta, jossa työnsä me-

nettänyt on ollut työn menettämisen jälkeen työttömänä useita kuukausia, yleensä 

yli vuoden. Henkilö on kokenut sekä työn menetyksen että sen jälkeisen työttö-

myyden ajan ja työttömyydestä on ehtinyt kertyä kokemusta jo pidemmältä ajalta. 

Yleisesti pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut yhtäjaksoisesti 

työttömänä vuoden tai pidempään. Tähän tutkimukseen osallistuneiden työttö-

myysaika oli kestänyt vähimmillään kymmenen kuukautta ja enimmillään kolme 

vuotta. Vain yhdellä henkilöllä työttömyys oli kestänyt alle vuoden, kaikilla muilla 

vähintään vuoden.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan korkeasti koulutettuja työnsä menettäneitä henkilöi-

tä. Termi ”korkeasti koulutettu” määritellään Tilastokeskuksen tutkintorekisterin 

mukaisesti tarkoittamaan alinta korkea-astetta, alempaa ja ylempää korkeakoulu-

astetta sekä tutkijakoulutusastetta. Alemman korkea-asteen koulutus kestää kah-

desta kolmeen vuotta keskiasteen eli esimerkiksi ylioppilastutkinnon jälkeen. Esi-

merkki tällaisesta tutkinnosta on yo-merkonomin tutkinto. Alempaan korkeakoulu-
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asteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja alemmat korkeakoulututkinnot, 

esimerkiksi tradenomin tutkinto. Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan maisteri-

tutkinnot. Tutkijakoulutusasteen tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tut-

kintoja. (Tilastokeskus, Käsitteet ja määritelmät, Koulutusaste). 

 

1.6 Tutkimusraportin rakenne 
 

Tutkimusraportin rakenne etenee työmarkkinoiden muutostrendien ja työttömyyden 

yhteiskunnallisen taustoituksen kautta kohti yksilötason vaikutuksien tarkastelua. 

Raportissa tarkastellaan johdantoluvun jälkeen luvussa kaksi uratutkimukseen, 

uramuutokseen ja työn menetyksestä johtuvaan pakotettuun uramuutokseen liitty-

vää aikaisempaa tutkimusta. Luku kolme käsittelee työttömyydestä selviytymistä. 

Luvussa tarkastellaan aikaisemman tutkimuksen valossa työn menetyksen aiheut-

tamaa kriisiä ja sen vaikutuksia yksilön hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Lisäksi 

tässä luvussa käsitellään kriisitilanteissa käytettyjä selviytymisstrategioita. Luvussa 

neljä esitellään tutkimuksen metodit. Lisäksi tässä luvussa kuvataan lyhyesti työt-

tömyyden ilmenemistä Suomessa 2010-luvulla lukujen valossa. Luku viisi sisältää 

tutkimuksen empiirisen osuuden. Luvussa esitellään tutkimuksesta nousseet olen-

naiset havainnot ja keskeiset tulokset. Lopuksi luvussa kuusi vastataan tutkimus-

kysymykseen, johdetaan tutkimuksen keskeiset johtopäätökset ja nostetaan esiin 

jatkotutkimusaiheita.  
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2 URAMUUTOS  
 

Tässä tutkimuksessa on kaksi keskeistä näkökulmaa: työn menetyksen aiheuttama 

uramuutos sekä muutoksesta ja työttömyydestä selviytyminen. Tässä luvussa käsi-

tellään uramuutosta ja siihen liittyvää aikaisempaa tutkimusta. Luvussa kolme tar-

kastellaan työn menetyksestä ja työttömyydestä selviytymistä sekä niitä keinoja, 

joilla selviytymistä edesautetaan. 

 

2.1 Uratutkimuksen kehittyminen 
 

Uria koskeva tutkimus on luonteeltaan monitieteistä ja se on saanut alkunsa 1900-

luvun alussa erityisesti sosiologian ja psykologian kehittymisen myötä. Sosiologi-

sesti painottuneessa tutkimuksessa kiinnostuttiin sosiaaliluokan yhteydestä amma-

tillisiin valintoihin ja saavutuksiin. Psykologiassa uratutkimuksen alku liittyy Galto-

nin yksilöiden älykkyyden eroja koskevaan tutkimukseen sekä Parsonsin 1900-

luvun alussa esittämään ammatinvalinnan teoriaan. Näiden pohjalta kehittyi erityi-

sesti ammatinvalinnan psykologia ja piirreteoreettinen uratutkimus. 1950-luvulta 

lähtien uratutkimuksessa alkoi kausi, jolloin uria tarkasteltiin erilaisten psykologis-

ten ja sosiologisten vaihemallien kautta. Näiden uravaihemallien mukaan urien aja-

tellaan kehittyvän ennakoitavissa olevien vaiheiden mukaan. Vaihemalleja on kriti-

soitu siitä, että niissä yksilöt on nähty passiivisina ja heidän on oletettu työskente-

levän samassa organisaatiossa ja ammatissa koko uransa ajan. Yksi uratutkimus-

suuntaus liittyy aikuisiän elämän- ja kehitysvaiheiden tutkimukseen, jotka pohjaavat 

Jungin (1933) ja Eriksonin (1950) tutkimuksiin yksilön kehityksestä ja suhteesta 

ympäröivään kulttuuriin. (Ekonen 2007).  

 

Organisaatio- ja johtamistutkimuksessa uratutkimussuuntauksen alku ajoittuu 

1970-luvun loppupuolelle. Tutkimukset pohjautuivat psykologiassa ja sosiologiassa 

tehtyihin aikaisempiin tutkimuksiin ja ne tarkastelivat uria kokonaisvaltaisemmin 

huomioiden sekä yksilöiden että organisaatioiden näkökulmat ja niiden välisen suh-

teen. Alettiin puhua urasuunnittelun ja -johtamisen tärkeydestä ja siitä, millä tavalla 

johtajat olivat vastuussa alaistensa urakehityksestä. Samaan aikaan vastuun uras-

ta nähtiin siirtyvän kuitenkin yhä enemmän yksilölle itselleen. Viime aikoina uratut-
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kimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi urajohtaminen, johtamisurat, kahden 

uran perheiden ja työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmat sekä urien mo-

nimuotoisuus ja muuttuvuus. Teknologinen kehittyminen, muutokset organisaa-

tiorakenteissa, uusien toimialojen synty ja globaalin kilpailun kiristyminen ovat 

muutoksia, jotka asettavat perinteisen uratutkimuksen uusien haasteiden eteen. 

(Koivunen et al. 2012, Ekonen 2007). 

 

2.2 Muuttuvat urakäsitteet 
 

Uran käsite juontuu latinankielisestä sanasta ”carraria”, joka tarkoittaa tietä. Arthur 

et al. (1989) määrittelevät uran käsitteen tarkoittavan yksilön työkokemusten ajalli-

sesti rakentuvaa jatkumoa, jonka hallitsevina elementteinä ovat ajallinen ja pitkä-

jänteinen tarkastelu. Perinteisesti uratutkimusta on hallinnut näkemys, jossa työ-

uraa on käsitelty pääasiassa lineaarisena jatkumona usein yhdessä ja samassa 

organisaatiossa. Uran on nähty merkitsevän katkeamatonta työtehtävien jatkumoa, 

joka rakentuu lineaarisesti yhden tai kahden organisaation sisällä. Ylennysten 

määrä, palkka ja sosiaalinen status ovat olleet kriteereitä, joiden mukaan uralla 

menestymistä on arvioitu. Menestyvän uran määritelmään on liitetty myös katkea-

mattomuus. Monet uraa koskevat käsitykset ovatkin rakentuneet oletukselle pitkä-

aikaisesta työsuhteesta, joka onnistuessaan etenee organisaation hierarkiassa 

suoraviivaisesti ylöspäin. Hierarkkinen organisaatiorakenne on tukenut tätä ajatus-

ta. (Sullivan 1999). Vaikka urasta voidaan puhua jokaisen työssäkäyvän ihmisen 

kohdalla, on urakäsite kuitenkin usein liitetty korkeasti koulutettuun ja arvostetussa 

ammatissa tyypillisimmin liike-elämän tai julkishallinnon palveluksessa toimivaan 

yksilöön (Arthur et al. 1989, Lähteenmäki 1995, 26). 

 

Työelämässä ja työurien hallinnan vastuussa tapahtuneet muutokset ovat kyseen-

alaistaneet perinteistä urakäsitystä. Vastuu työuran hallinnasta on siirtynyt ja siirtyy 

yhä enemmän organisaatioilta työntekijöille itselleen. Työntekijän antama panos ei 

enää välttämättä takaa hierarkkista etenemistä, työsuhteen pitkää kestoa tai orga-

nisaation huolehtimista työntekijöistään. Työurien hallinta on muuttumassa yhä 

enemmän yksilöiden henkilökohtaisiksi projekteiksi. (Hind 2005, 268, Koivunen et 

al. 2012). Muutosten myötä uratutkimuksen alueella on alettu kehittää uusia urakä-
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sitteitä kuvaamaan paremmin nykytilanteen vaatimuksia. Hall loi käsitteen Proteuk-

sen ura, jolla hän tarkoitti sellaisia uria, joiden kautta ihminen pyrkii säännöllisesti 

uusiutumaan ja kehittämään omia taitojaan. Proteuksen ura on saanut nimensä 

kreikkalaiselta jumalalta Proteukselta, joka pystyi muuttamaan muotoaan halutes-

saan. Proteuksen uralla on ominaista muuntautumiskyky sekä se, että uraa johtaa 

yksilö, ei organisaatio. Yksilön omat uravalinnat sekä itsensä toteuttaminen ovat 

keskeisiä tekijöitä. Uran perimmäisenä tavoitteena on psykologinen menestyminen, 

joka ilmenee esimerkiksi saavuttamisen tunteena, sisäisenä tyytyväisyytenä ja 

rauhana. Uralla menestymisen kriteerit ovat sisäisiä. Kehitys on jatkuvaa oppimis-

ta, mikä on sidottu esimerkiksi haastaviin työtehtäviin, ei siis hierarkkiseen uralla 

etenemiseen ja palkkioiden määrään aikaisemman urakäsityksen mukaan. (Hall 

1996). 

 

Arthur (1994) nosti esiin käsitteen rajaton ura. Rajattomassa urassa yksilöt liikkuvat 

vapaasti eri organisaatioiden välillä hyödyntäen olemassa olevaa ja aikaisemmin 

hankittua osaamistaan. Keskeinen tekijä on riippumattomuus työnantajaorganisaa-

tiosta. Tämäntyyppistä uraa voidaankin kutsua myös yrittäjämäiseksi uraksi. Arthur 

määrittelee rajattoman uran seuraavien merkityksien kautta. Yksilöllä on useita 

työsuhteita ja työnantajia uran aikana ja ura liikkuu eri työnantajien organisaatioi-

den rajojen yli. Uralla voidaan pätevöityä työnantajaorganisaation ulkopuolella, 

esimerkiksi akateemisella uralla ja urakehitys voi perustua organisaation ulkopuoli-

siin verkostoihin. Uralla ylitetään ja rikotaan perinteisiä oletuksia urakehityksen hie-

rarkkisesta etenemisestä. Rajattomalla uralla oleva yksilö voi kieltäytyä perinteises-

tä urakehityksestä esimerkiksi henkilökohtaisiin tai perhesyihin vedoten. Ja lisäksi 

urat perustuvat yksilön omiin kokemuksiin, yksilö voi mieltää rajattoman tulevai-

suuden ympäristön rakenteellisista rajoitteista huolimatta. (Arthur 1994, Arthur & 

Rousseau 1996, 6, DeFillippi & Arthur 1994).  

 

Rajattoman uran tutkimuksen ja rajattoman urakäsitteen jatkona on viimeisimmissä 

uratutkimuksissa kuvattu niin kutsuttu kaleidoskooppi-urakäsite. Siinä ura määrittyy 

samoin yksilön, ei organisaation kautta perustuen yksilön valintoihin ja arvoihin. 

Uran ja yksilön suhde muuttuu jatkuvasti yksilön elämänkulun muuttuessa ja yksilöt 
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suhteuttavat uraansa oman elämänsä muutosten mukaisesti ennemmin kuin seu-

raavat jonkun yrityksen määrittämää uraa. (Sullivan & Mainiero 2007). 

 

Arthur et al. (1995) ovat määritelleet myös älykkään uran käsitteen. Älykkäässä 

urassa on keskeistä yksilön monipuolinen asiantuntijuus. Asiantuntijuus ei rajoitu 

pelkästään ammatin sisällölliseen hallintaan ja kehittämiseen. Myös sosiaalinen 

pääoma, joka käsittää esimerkiksi verkostot ja maineen, ovat sen keskeisiä osa-

alueita. Älykkään urateorian mukaan yksilö tarvitsee näitä kaikkia asiantuntijuuden 

ja osaamisen alueita voidakseen toimia menestyksellisesti nopeissa työelämän ja 

organisaatioiden muutoksissa. Yksilön menestyminen uralla voidaan nähdä raken-

tuvan seuraavien ydinosaamisten ympärille: knowing why, knowing how ja knowing 

whom. Knowing why edustaa yksilön uraorientaatiota, eli miksi yksilö on valinnut 

tietynlaisen uran. Knowing how koostuu yksilön ammatillisesta osaamisesta. Kno-

wing whom tarkoittaa verkostoja ja suhteita, joiden avulla yksilö voi toteuttaa 

uraansa haluamallaan tavalla. Näiden ydinkompetenssien kautta voidaan hahmot-

taa yksilön motivaatiota sekä kykyjä ja taitoja rakentaa omaa menestyksellistä 

uraa. (Arthur et al. 1995). 

 

Myös portfoliouran käsitettä käytetään kuvaamaan uudenlaista ura-ajattelua. Port-

foliouralla yksilö yhdistelee erilaisia työnteon muotoja itselleen sopivalla tavalla si-

sältäen esimerkiksi osa-aikaista palkkatyötä ja toimeksiantoja joko peräkkäin tai 

samanaikaisesti. Portfoliourassa yksilön osaaminen, osaamisen tuotteistaminen ja 

myyminen sekä uranhallintataidot ovat keskeisiä tekijöitä. (Templer & Cawsey 

1999).  

 

Tiivistäen voi todeta, että tämän päivän työelämässä työntekijän ja työnantajan vä-

linen sitoutuneisuus on vähenemässä ja urat muodostuvat yksilöllisemmiksi. Ai-

emmin oli tyypillistä, että työskenneltiin yhden tai kahden organisaation palveluk-

sessa koko työura. Nykyisin yksilöt odottavat palveluja organisaation taholta ja 

työnantajan ja työntekijän suhde voi helposti rajoittua muutamiin vuosiin. (Baruch 

2004). Lisääntyvä katkonaisuus, epäjatkuvuus ja monisuuntaisuus ovat piirteitä, 

jotka lisäävät siirtymiä yksilöiden työurilla (Koivunen et al. 2012). 

 



 
 
 

21 

2.3 Uramuutos 
 

Työelämän muutosten myötä työurista on tullut aikaisempaa monimuotoisempia, 

ennakoimattomampia sekä pirstaleisempia ja yhä useampi työntekijä kohtaa tilan-

teen, jossa joutuu uramuutoksen eteen. Kansainvälistymisen, jatkuvien muutosten, 

irtisanomisten ja lomautusten myötä työelämää leimaavat yhä enemmän sekä va-

paaehtoiset että pakotetut siirtymät työtehtävistä tai organisaatiosta toiseen. Pitkät, 

lineaarisesti etenevät työurat samassa organisaatiossa eivät ole enää itsestään-

selvyys. Nämä muutokset ja katkokset luovat yksilölle paineita oman työuransa 

uudenlaiseen hahmottamiseen ja hallintaan. (Koivunen et al. 2012). Erilaiset ura-

muutokset ja urasiirtymät kuuluvat olennaisena osana yksilön työuraan ja niiden 

ymmärtäminen ja hyväksyminen työelämän todellisuuteen kuuluvina ilmiöinä autta-

vat hyväksymään myös omalle kohdalle sattuneita muutoksia. Nuoremmat suku-

polvet kasvavat ja tottuvat uramuutoksiin eivätkä enää edes odota pitkiä työuria 

yhden työnantajan palveluksessa, mutta vanhemmalle sukupolvelle urien uuden-

lainen hahmottaminen voi olla iso muutos ja haaste.  

 

Uratutkimuksessa yhtenä tutkimuskohteena ovat erilaiset uramuutostilanteet ja 

urasiirtymät. Louis määritteli ensimmäisenä urasiirtymän käsitteen vuonna 1980 

ilmestyneessä artikkelissaan. Hänen mukaansa ura on sarja rooliin liittyviä ja ajan 

myötä kertyviä kokemuksia, ja uraan voidaan lukea paitsi työrooli, myös työn ulko-

puolinen rooli. Samassa yhteydessä hän määritteli urasiirtymän ajanjaksoksi, jol-

loin yksilö vaihtaa roolia tai vaihtaa orientaatiotaan sen hetkiseen rooliinsa. Hänen 

mukaansa urasiirtymät ovat kahdentyyppisiä: objektiivisesti havaittavissa olevia 

muutoksia tai muutoksia, joissa subjektiivinen kokemus sen hetkisestä roolista 

muuttuu. Louis nimeää viisi roolin vaihtoon liittyvää objektiivista siirtymää: työelä-

mään tulo tai paluu esimerkiksi vanhempainvapaan jälkeen, siirtymät organisaation 

sisällä, siirtymät organisaatiosta toiseen, ammatinvaihto sekä organisaatiosta lähtö 

joko omasta aloitteesta tai pakotettuna. Subjektiivisia siirtymiä Louisin mukaan on 

neljää eri tyyppiä. Ensinnäkin sisäinen roolisopeutuminen, josta esimerkkinä voi 

olla alkuinnostuksen muuttuminen kyynisemmäksi asenteeksi työtä kohtaan. Ulkoi-

nen roolisopeutuminen näkyy esimerkiksi työhön panostetun ajan ja sitoutumisen 

vähenemisenä lapsen syntymän myötä. Kolmas subjektiivinen siirtymätyyppi voi 
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näyttäytyä uran eri vaiheisiin liittyvänä siirtymänä, kun esimerkiksi yksilön vaikutus-

valta epävirallisessa organisaatiossa kasvaa. Neljäs tyyppi on eri elämänvaiheisiin 

liittyvät siirtymät, esimerkiksi ikääntymisen vaikutukset työhön suhtautumiseen. 

Kaikille urasiirtymätyypeille on yhteistä jonkinlainen uuden ja vanhan tilanteen väli-

nen eroavuus. (Louis 1980, 330-332).  

 

Nicholsonin & Westin (1989, 182) määritelmän mukaan työroolisiirtymä on mikä 

tahansa merkittävä muutos työrooliin liittyvissä vaatimuksissa tai työn kontekstissa. 

Tutkijat ovat kuvanneet urasiirtymäsyklin, jolla kuvataan urasiirtymän viittä eri vai-

hetta: valmistautuminen, kohtaaminen, sopeutuminen, vakautuminen ja jälleen 

valmistautuminen. Valmistautuminen kuvaa ennen muutosta tapahtuvaa odotus-

prosessia. Kohtaamisvaiheessa yksilö kohtaa uuden tilanteen herättämät tunteet ja 

muodostaa tilanteesta henkilökohtaisia merkityksiä. Sopeutumisvaiheessa yksilön 

ja työn välinen epäsopivuus vähenee henkilökohtaisen kehityksen ja roolin kehityk-

sen kautta. Vakautumisvaiheessa saavutetaan yksilön ja roolin välinen yhteys. 

Tutkijat ovat lisäksi määritelleet yhdeksän eri urasiirtymäsykliin liittyvää tekijää. 

Heidän mukaansa urasiirtymää voidaan tarkastella sen mukaan, kuinka nopeaa 

siirtymä syklien läpi on, kuinka voimakas tai merkittävä siirtymä on, kuinka paljon 

aikaa kuhunkin vaiheeseen kuluu, kuinka päällekkäisiä tai peräkkäisiä syklit ovat, 

kuinka paljon yksilö voi hallita siirtymää eri vaiheiden välillä, kuinka selvästi sykliin 

liittyviä tehtäviä voi määritellä, missä määrin siirtymäsykli saa alkunsa yksilöstä vai 

ulkopuolisista tapahtumista, millaista tukea syklin eri vaiheissa on tarjolla ja kuinka 

tärkeää siirtymäsyklin lopputulema on yksilölle tai organisaatiolle. (Nicholson & 

West 1989, 195). 

 

Yksi Nicholsonin ja Westin urasiirtymäsykliin liittyvistä dimensioista käsittelee siis 

urasiirtymän alullepanoa eli missä määrin uramuutos saa alkunsa yksilöstä itses-

tään ja missä määrin jostain ulkopuolisesta lähteestä. Koivunen et al. (2012) totea-

vat käsiteanalyysissään, että tämä uramuutoksen alullepanon näkökulma on jäänyt 

tutkimuksissa vähemmälle huomiolle. Heidän mukaansa erityisesti yksilön työhy-

vinvoinnin ja elämänhallinnan tunteen kannalta on kuitenkin olennaista, onko koet-

tu urasiirtymä ollut oma-aloitteinen vai tapahtunut jostain ulkoisesta pakotteesta 

käsin. He nostavat esiin kaksi urasiirtymän ulottuvuutta: urasiirtymän havaittavuus 
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objektiivisesti ja/tai subjektiivisesti sekä yksilön toimijuus. Kun siirtymä on objektii-

vinen, henkilö itse ja muut voivat havaita selvästi ja konkreettisesti eron suhteessa 

henkilön aikaisempaan uratilanteeseen. Subjektiivisella urasiirtymällä tarkoitetaan 

yksilön suhteessa työrooliin tapahtuvaa muutosta, jota toinen henkilö ei välttämättä 

aina edes huomaa. Toimijuuden käsite puolestaan viittaa siihen, saako siirtymä 

alkunsa yksilön omasta tahdosta vai onko siirtymä yksilön kannalta pakotettu. Seu-

raavassa kuviossa on yhdistetty nämä kaksi keskeistä urasiirtymiin liittyvää omi-

naispiirrettä, havaittavuus ja toimijuus ja näiden pohjalta on määritelty urasiirtymän 

päätyypit. (Koivunen et al. 2012).  

 

 

Kuvio 2. Urasiirtymät yksilön toimijuuden ja siirtymien havaittavuuden näkökul-

masta 

 

Tässä tutkielmassa huomio kiinnittyy ”pakotettuun objektiiviseen siirtymään” eli ti-

lanteeseen, jossa yksilön vaikutusmahdollisuudet siirtymässä ovat vähäiset, mutta 

siirtymä on konkreettinen ja ulospäin havaittava. Pakotettu objektiivinen siirtymä on 

esimerkiksi irtisanotuksi joutuminen. 

 

Uratutkimuksessa yksi tarkastelunäkökulma ovat urasiirtymiin liittyvät ajankohdat. 

Urasiirtymissä voidaan ajallisesti tarkastella joko vanhasta tilanteesta irtautumisen 

eri vaiheita, varsinaista siirtymähetkeä, uuden ja vanhan tilanteen välistä aikaa tai 
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koko prosessia eri vaiheineen (Koivunen et al. 2012). Uuden ja vanhan tilanteen 

välistä aikaa uramuutoksissa ovat tutkineet Martin & Lekan (2007 ja 2008) sekä 

Zikic et al. (2008), joiden tutkimuksissa kuvataan siirtymää työn menetyksen ja uu-

delleentyöllistymisen väliseksi ajanjaksoksi. Urasiirtymien koko prosessia eri vai-

heineen ovat tutkineet muun muassa Fernandez et al. (2008), Hind (2005) ja 

Nicholson ja West (1989). Tässä tutkimuksessa tarkastelunäkökulma on uuden ja 

vanhan tilanteen välinen aika, joskin toisaalta tutkimuksen näkökulmassa on myös 

koko prosessi uramuutostilanteen kohtaamisesta muutoksesta selviytymiseen. 

 

Ebberwein et al. (2004) ovat tutkineet uramuutoksia työpaikkansa menettäneiden 

näkökulmasta. He tutkivat niitä valmiuksia ja psykologisia resursseja, joita yksilö 

tarvitsee tällaisessa tilanteessa. Heidän mukaansa on ilmeistä, että työn menettä-

nyt kohtaa vaikeita tilanteita ja joutuu tekemään vaikeita valintoja. Työn menetyk-

sellä on osoitettu olevan negatiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen tervey-

teen, tyytyväisyyteen, perhe-elämään ja taloudelliseen tilanteeseen. Henkilöt, jotka 

ennakoivat muutostilanteen realistisesti, selviytyivät muutoksesta paremmin kuin 

henkilöt, jotka jättivät huomioimatta ennakoivat merkit tulevasta muutoksesta.  

 

2.4 Työn menetys uramuutostilanteena 
 

2.4.1 Työn merkitys  
 

Työllä on kautta aikain ollut suomalaisille tärkeä merkitys elämänsisällön tuojana. 

Suomalaiset nojaavat arvomaailmaltaan voimakkaasti protestanttiseen etiikkaan, 

jonka tunnusomaisia piirteitä ovat kova työn tekeminen ja uutteruus (Pentikäinen 

2014). Suomessa ihmisen arvoa on paljolti mitattu työn tekemisellä ja tällaisessa 

työorientoituneessa kulttuurissa yksilön minäkuva rakentuu usein ammatillisen 

identiteetin ympärille (Poijula 2003, Rouvinen 2003). Työn merkitys, arvostus ja 

tärkeys ovat kasvaneet viimeisten parin vuosikymmenen aikana ja ansiotyö koe-

taan erittäin tärkeäksi elämänalueeksi yleisemmin kuin viisi vuotta sitten. Noin 60 

prosenttia palkansaajista pitää ansiotyötä erittäin tärkeänä elämänsisältönä. (Tilas-

tokeskus Työolotutkimus 2013). Oman työn arvostus näkyy erityisesti korkeasti 
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koulutetuilla ja ihmissuhdeammateissa toimivilla henkilöillä. Työn arvostuksesta 

kertovat myös työolotutkimusten tulokset, joiden mukaan vain noin 20 prosenttia 

palkansaajista lopettaisi työnteon kokonaan, jos rahaa olisi niin paljon ettei tarvitsisi 

käydä työssä. Työn sisällön merkitys on kasvanut sekä naisilla että miehillä ja vas-

taavasti palkan tärkeys on vähentynyt. Tämä näkyy erityisesti korkeasti koulutetuil-

la palkansaajilla. Työolotutkimusten mukaan työhön orientoitumisessa on nähtävis-

sä kehitystä, jossa itse työ on muuttunut motivaation päälähteeksi palkan sijasta. 

(Lehto & Sutela 2004, 13-16). Ansiotöitä saatetaan perustella rationaalisuudella, 

mutta perusteluihin yhdistetään kuitenkin hedonistiselle itsensä toteuttamiselle tyy-

pillisiä aineksia. Tämä ilmenee kahdella tasolla: ihmiset arvioivat työtään mielen-

kiintoiseksi, mutta toivovat siltä vieläkin enemmän mielenkiintoisuutta. Itsensä to-

teuttamisen ihanne on vaikuttanut siihen, että työn mielenkiintoisuuden merkitys on 

kasvanut suhteessa hyviin ansiotuloihin. (Jallinoja 1991, 210). 

 

Työ käsitetään ihmisen perustarpeeksi, ihminen toteuttaa itseään työn ja toiminnan 

kautta. Työ on yksi henkilön identiteetin lähteistä ja työhön sitoutuneelle työrooli on 

keskeinen osa yksilön minäkäsitystä ja elämää. Työstä saadaan onnistumisen ja 

selviytymisen kokemuksia, työn tulokset tuottavat yksilölle tyydytystä. Työn odote-

taan tarjoavan mahdollisuuksia, jotka liittyvät työstä saatavan palkan lisäksi turval-

lisuuteen ja luovuuden toteuttamiseen. Työn välityksellä luodaan myös sosiaalisia 

suhteita. Työ tuo elämään sosiaalisen kentän, jossa toimitaan vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. Yksi ihmisen perustarpeista on kuulua sosiaaliseen ryhmään ja työ 

sitoo tekijänsä osaksi jotain suurempaa kokonaisuutta. (Martin & Lekan 2007, Ba-

ruch 2004, Rouvinen 2003, Poijula 2003, 16, Grönfors & Pietilä 2005, 6-7). 

 

Rouvinen (2003) on nostanut tutkimuksessaan esiin sukupuolen yhtenä tekijänä, 

joka vaikuttaa työn merkityksen kokemiseen ja siihen, kuinka työ määrittää identi-

teettiä (Beck & Beck-Gernsheim 1995, 18-19, Friberg 1990, 240-241). Kaikissa 

sosiaaliryhmissä miehet pitävät palkkaa tärkeämpänä kuin naiset, joille taas yh-

teenkuuluvuus työtovereihin merkitsee enemmän (Haavio-Mannila 1984, 18, 35-

36). Friberg (1990) on kuvannut naisten työhön liittyvää todellisuutta sen mukaan, 

miten työn merkitys näyttäytyy naisten elämänmuodossa. Hän kuvaa näitä eroja 

siten, että palkkatyöläisen elämänmuodossa työ on väline, jolla saavutetaan työn 
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ulkopuolella olevat tavoitteet, koti, perhe ja vapaa-aika. Urasuuntautuneessa elä-

mänmuodossa ammatti, koulutus ja uralla eteneminen ovat tärkeitä, joskin myös 

paineita ja stressiä aiheuttavia tekijöitä. Välielämänmuodossa naisille on ominaista 

hyvä koulutus ja uusien valmiuksien hankkiminen, mutta ei ensisijaisesti vallan ta-

voittelu. Nämä naiset ovat perheorientoituneita ja asettavat perheen etusijalle, mut-

ta eivät kuitenkaan identifioidu perheeseen kokonaan. (Friberg 1990, 240-241, 

Jolkkonen 1998, 68-69). Taloudellisen toimeentulon näkökulmasta työllä on ollut 

naisille erityinen merkitys, kun riippuvuus miehestä on taloudellisessa merkitykses-

sä vähentynyt ja oma itsenäisyys sekä ammatillinen arvostus ovat lisääntyneet 

(Väisänen 2000, 253).  

 

Tutkimusten valossa voidaan siis tunnistaa, että yksi identiteetin määrittäjä on su-

kupuoli ja naisilla ja miehillä on ainakin jossain määrin erilainen tapa määritellä it-

seään työn kautta. Tästä johtuen voidaan olettaa, että naisten ja miesten välillä on 

eroja siinä, kuinka työn menetykseen suhtaudutaan. Zikic et al. (2008) ovat tutki-

neet eroavaisuuksia naisten ja miesten kokemuksissa työn menetykseen ja uudel-

leentyöllistymiseen. Heidän mukaansa erot sukupuolten välillä ovat suhteellisen 

pienet. Pääasialliset erot näkyivät siinä, että miehet olivat aktiivisempia verkostoi-

tumaan ja hyödynsivät enemmän verkostoaan työnhaussa. Naisilla yleisempi tut-

kimuksessa tunnistettu persoonallisuuden piirre oli big five –teorian mukainen miel-

lyttävyys (agreeableness). Tämä on puolestaan Martinin ja Lekanin (2008) mukaan 

piirre, joka ilmenee avoimena ja luottavaisena suuntautumisena toisiin ihmisiin ja 

nousee esiin tekijänä, joka vaikuttaa positiivisesti työn menetyksestä selviytymi-

seen. 

 

2.4.2 Työn menetys  
 

Koska työllä on suuri merkitys ihmisen identiteetille, itsensä toteuttamiselle ja sosi-

aalisuuden sekä liittymisen tarpeen tyydyttämiselle, koetaan työn menetys vaikea-

na, yhtenä elämän suurista muutostilanteista. Stressitutkimuksissa on tarkasteltu 

isoja elämänmuutostilanteita ja irtisanomisen ja työn menetyksen aiheuttama muu-

tostilanne on yksi tunnistetuista psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja koettelevista 

stressitilanteista. On tunnistettu, että isot menetyksen sisältävät ja hallitsemattomat 
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muutostilanteet altistavat ihmisen erilaisille psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin häi-

riöille. (Martin & Lekan 2007, Ebberwein et al. 2004, Spera 1994, Poijula 2003, 

Saarelma-Thiel 2009). Irtisanominen ja työn menetys on työntekijälle usein henki-

lökohtainen ja vahva tunnekokemus. Työn menetyksen kokemiseen vaikuttaa 

myös tilanteen yllätyksellisyys. Jos työsuhde päättyy irtisanomiseen tai se tulee 

yllätyksenä ilman, että itse on voinut päätökseen vaikuttaa, työsuhteen päättymi-

nen koetaan lähes poikkeuksetta negatiivisena ja siitä toipuminen voi kestää pit-

kään. Menetys aiheuttaa negatiivisia tunteita kuten surua, katkeruutta, usein myös 

häpeää. Toisaalta työn loppumisen tuoma muutos merkitsee uuden elämänvai-

heen alkua ja uusiin alkuihin voi liittyä toivoa ja mahdollisuuksia, toisaalta myös 

pelkoa ja epävarmuutta. (Grönfors & Pietilä 2005, 21, 94). 

 

Työnsä menettäneelle muutos muodostaa katkoksen elämän kulkuun ja haastaa 

suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan uudelleen. Muutostilanteessa vakiintuneet 

rutiinit romahtavat ja henkilön on löydettävä uudet keinot tavoitteiden saavuttami-

selle, jotka elämän kulkiessa tasaista latua ovat itsestään selviä, näkymättömiä ja 

ei-tiedostettuja. (Hänninen & Polso 1991, 1, 12-13). Työn menetys on oman hallin-

nan ulkopuolella oleva tapahtuma, jossa työn ympärille kehittynyt elämänrakenne 

hajoaa. Yksilön kannalta työn menetys ja irtisanotuksi joutuminen, joko kollektiivi-

sen tai yksilöllisen irtisanomisen seurauksena, tarkoittaa lähes poikkeuksetta jon-

kinasteista kriisiä. Työn menetystä on verrattu lähiomaisen kuolemaan, avioeroon 

tai vakavaan sairastumiseen, koska työn menetyksellä on osoitettu olevan saman-

suuntaisia negatiivisia psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia. Myös työn menetyksen 

käsittelyprosessissa koetaan samanlaisia vaiheita ja tunteita kuin muissa suurissa 

menetyskokemuksissa ja surutyöprosesseissa. (McKee-Ryan et al. 2005, Spera 

1994, Parzefall 2009, Rouvinen 2003, Poijula 2003). Kriisin kokemusta tarkastel-

laan lisää luvussa kolme. 

 

Vaikka irtisanomisista ja muista työelämän siirtymistä on tullut yleisiä, työn mene-

tys on silti tutkijoiden mukaan yksilölle traumaattinen kokemus. Tutkimukset osoit-

tavat, että työn menetykseen useimmiten liittyy negatiivisia psyykkisiä ja fyysisiä 

vaikutuksia. (Martin & Lekan 2007, McKee-Ryan et al. 2005, Ebberwein et al. 

2004, Poijula 2003, Saarelma-Thiel 2009, Rouvinen 2003, Young 2012, Valpola 
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2004). Mitä enemmän yksilö panostaa työhönsä ja mitä sitoutuneempi hän on, sen 

suuremmaksi uhka työn menettämisestä koetaan (Manninen 1993). Latack ja Do-

zier toteavat erityisesti johtajien ja asiantuntijoiden kokeneen stressiä menettäes-

sään työnsä, koska työ muodostaa suuremman osuuden heidän identiteettinsä 

lähteestä (Latack & Dozier 1986). Korkeasti koulutetuilla asiantuntijoilla itsetunto 

on vahvasti sidoksissa työntekoon ja aikaansaamiseen. Työn menettäminen voi 

siten merkitä uhkaa itsetunnolle. Ihmisen itsetunto on ihmisen oma käsitys ja tunne 

omasta hyvyydestään, oma käsitys siitä, onko ”minä” hyvä vai huono. Aikuisen ih-

misen itsetunto ei muutu kovin helposti, mutta sitä saattavat muuttaa sellaiset epä-

onnistumiset ja pettymykset, joihin ei pysty itse vaikuttamaan. Se, miten helposti tai 

voimakkaasti itsetunto vaihtelee vaikeiden kokemusten jälkeen, on yksilöllinen piir-

re ja yhteydessä itseluottamuksen perustasoon. (Keltikangas-Järvinen 2000, 101-

108). 

 

Irtisanominen rikkoo työntekijän ja työnantajan välisen hiljaisen, molempien osa-

puolien velvollisuuksia koskevan ymmärryksen työsuhteesta eli psykologisen so-

pimuksen. Psykologinen sopimus käsittää työntekijöiden uskomuksia siitä, millaisia 

velvollisuuksia heillä on työnantajaansa kohtaan ja mitä heillä on oikeus saada 

vastineeksi velvollisuuksien hoitamisesta. (Parzefall 2009, Grönfors & Pietilä 

2005). Psykologisen sopimuksen sisältämät uskomukset ovat suurelta osin kirjoit-

tamattomia ja julkilausumattomia. Psykologiseen sopimukseen liittyy sekä taloudel-

lisia ja mitattavia että laadullisia elementtejä, joista oletus työsuhteen pysyvyydestä 

on yksi tekijä. Kun työntekijä tarjoaa työnantajalleen työpanoksensa, hän vastaa-

vasti odottaa, että työnantaja sitoutuu häneen tarjoamalla pysyvän työsuhteen tai 

jatkuvuutta työsuhteelle, mikäli se on ollut määräaikainen. Psykologisen sopimuk-

sen rikkoutuessa jompikumpi sopimuksen osapuolista, yleisimmin työnantaja, ei 

täytä sopimuksen mukaisia velvollisuuksia eikä toimi toisen osapuolen odottamalla 

tavalla. Irtisanomisen myötä koko psykologisen sopimuksen perusta eli työsuhde 

katkeaa ja sen myötä kaikki tulevaisuuteen ulottuvat lupaukset jäävät lunastamatta. 

Työntekijä joutuu tilanteeseen, jossa vanhat toimintamallit eivät päde ja jossa hän 

ei tiedä, miten toimia. (Parzefall 2009, Poijula & Ahonen 2007, 53-54). Poijula tote-

aa, että psykologisen sopimuksen rikkomisesta seuraa usein epäluottamuksen ja 

epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Irtisanomiset aiheuttavat paitsi henkisen ja fyy-
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sisen väsymisen, myös työnantajaan kohdistuvan negatiivisen reaktion sekä kiel-

teisiä työasenteita. (Poijula & Ahonen 2007). 

 

Työn menetys vaikuttaa elämän monella alueella. Martin ja Lekan esittävät tutki-

mustuloksia, joiden mukaan työnsä menettänyt menettää kollegoiden tuen ja kokee 

ammatillisen aseman laskevan. Samalla työnsä menettäneen itsearvostus voi hei-

kentyä. (Martin & Lekan 2008, 426). Myös Argylen mukaan työn loppuminen muut-

taa aina henkilön sosiaalista statusta niin, että status laskee. Hänen mukaansa 

muutoksesta aiheutuu myös ajankäyttöongelmia, kun totuttu päivärytmi muuttuu ja 

ajankäyttö on suunniteltava uudelleen. Argylen tutkimusten mukaan pääasialliset 

ajankäyttötavat kohdistuivat kotitöihin, kaupassakäyntiin, työn etsimiseen, ystävien 

ja sukulaisten tapaamiseen sekä puutarhanhoitoon. Työn menetys tuo mukanaan 

taloudellisia muutoksia, kun työn loppumisen seurauksena tulot vähenevät. Myös 

sosiaaliset suhteet vähenevät, kun työympäristön tarjoamat sosiaaliset suhteet 

päättyvät. Työnsä menettäneet kokevat usein elämänlaatunsa heikkenevän ja heil-

lä onnellisuuden kokemusten on todettu vähenevän. Irtisanomisella on todettu ole-

van vaikutusta henkiseen hyvinvointiin irtisanomisen aiheuttaman itsetunnon ja 

omanarvontunteen laskun myötä. Myös huonot kokemukset itse irtisanomistilan-

teesta voivat traumatisoida jopa niin, että henkilön työkyky heikkenee tai vaaran-

tuu. Irtisanomisella ja työn menetyksellä voi olla vaikutusta myös terveyteen ja fyy-

siseen hyvinvointiin sekä stressitason lisääntymiseen. (Argyle 1990, 286-300). 
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3 TYÖTTÖMYYDESTÄ SELVIYTYMINEN 
 

Edellisessä kappaleessa tarkasteltiin työn menetyksen kokemusta. Työn menetyk-

sestä seuraa yleensä työttömyyden vaihe. Työttömyys ei tarkoita toimettomuutta. 

Manninen (1993) mainitsee, että selkeämpää olisikin puhua palkkatyöttömyydestä 

kuin työn puutteesta. Yleisesti käytetty määritelmä työttömyydestä on, että henkilö 

on vasten tahtoaan vailla vakituista palkattua työtä (Lahelma 1989, 20).  

 

Työn menetyksen ja työttömäksi jäämisen on useissa tutkimuksissa todettu olevan 

työntekijälle itselleen yksi elämän suurista traumaattisista kokemuksista ja henkilö-

kohtainen kriisi. Vaikka kriisi on jokaisella yksilöllinen kokemus eikä ole vain yhtä 

yleistä kriisin läpikäymisen mallia, voidaan kokemuksista löytää paljon yhteistä. 

Tässä luvussa tarkastellaan aikaisemman tutkimuksen valossa työn menetyksestä 

aiheutuneen työttömyyden kokemuksia ja vaikutuksia sekä niitä selviytymiskeinoja, 

joita tällaisessa työttömyyden elämänvaiheessa käytetään selviytymiseen.  

 

3.1 Kriisin vaiheet 
 

Tutkimukset osoittavat, että tavallisimmin työn menetys johtaa yksilön henkilö-

kohtaiseen kriisiin (Rouvinen 2003). Kriisi voi olla uhka tai mahdollisuus, ratkaiseva 

käänne, äkillinen muutos tai kohtalokas häiriö. Se on väliaikainen hämmennyksen 

ja epäjärjestyksen tila, joka uhkaa toiminnan jatkuvuutta. Kriisiin liittyy kyvyttömyys 

selviytyä vanhojen ongelmanratkaisukeinojen tai toimintamallien avulla. Kriisi kulut-

taa ihmisen inhimillisiä voimavaroja ja lisää psyykkistä pahoinvointia. (Saarelma-

Thiel 2009, 10). O’Connorin ja Wolfen käsityksen mukaan kriisissä on kyse yksilön 

maailmankuvan ja todellisuuskäsityksen muutoksesta. Kriisi syntyy, kun aikaisempi 

maailmankuva ja käsitykset ja sen mukainen roolikäyttäytyminen käyvät kyvyttö-

miksi ohjaamaan yksilön toimintaa. Kriisiprosessin läpikäyminen on kuitenkin vält-

tämätöntä, jotta pääsee eroon entisistä käyttäytymismalleista ja saavuttaa jälleen 

psyykkisen tasapainon. (O’Connor & Wolfe 1991).  

 

Yksilön kriisit voidaan jakaa elämänvaihe- eli kehityskriiseihin ja äkillisiin eli trau-

maattisiin kriiseihin. Useimmat ihmiset kokevat kehityskriisejä, jotka liittyvät eri ikä-
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kausiin ja elämänvaiheisiin liittyviin siirtymiin. Traumaattiset kriisit puolestaan ovat 

täysin odottamattomia ja yhtäkkisiä eivätkä kaikki ihmiset joudu koskaan kohtaa-

maan tällaista traumaattista kriisiä. Traumaattisessa kriisissä on usein kysymys 

tärkeästä menetyksestä. Traumaattiset kriisit jakavat elämän äkillisesti kahtia, ai-

kaan ennen kriisiä ja sen jälkeen. Työn menettäminen lukeutuu traumaattisten krii-

sien joukkoon. Yksilön pitää selviytyä työpaikan menetyksen aiheuttamasta kriisis-

tä ja surusta, mutta samanaikaisesti häneen kohdistuu paineita ympäristöstä ja 

hänen odotetaan ryhtyvän tehokkaasti hakemaan uutta työtä. (Saarelma-Thiel 

2009, 10-13, 16, Poijula 2003, 11).  

 

Irtisanominen ja työn menetys on todettu yhdeksi elämän traumaattisimmista ko-

kemuksista. Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu vanhasta luopuminen, siirtyminen 

työssäkäyvästä työttömäksi. Tämä muutos on äkillinen, raju, henkilön oman hallin-

nan ulkopuolella oleva muutostilanne. Tämän vaiheen jälkeen käynnistyy yleensä 

toinen, pidempi muutosprosessi, jossa työttömällä itsellään on aktiivinen rooli. Vai-

he käsittää uuden elämän luomisen ilman entistä työpaikkaa ja voi sisältää rooli-

muutoksen, siirtymisen uuteen ammattiin tai esimerkiksi eläkkeelle hakeutumisen. 

(Hänninen & Polso 1991, 12). Työn menettämiseen liittyvässä kirjallisuudessa on 

esitelty malleja ihmisten käyttäytymisestä irtisanomisen ja työttömyyden kohdates-

sa. Yhteistä useille näille malleille on henkilöiden vaiheittainen siirtyminen tasolta 

toiselle. Monet tutkimukset hyväksyvät kriisin vaihemallin käytön lisäävän työn me-

netykseen liittyvien reaktioiden ymmärtämistä. (Rouvinen 2003). Kriisissä ihminen 

joutuu käymään läpi jonkin loppumisen, menettämisen ja taakse jättämisen (Saa-

relma-Thiel 2009, 21). Akuutti kriisi kestää tutkijoiden mukaan noin kuusi viikkoa. 

Kriisi kokonaisuudessaan voi kestää yhdestä kolmeen kuukautta, joskaan kriisin 

kestolle ei voi antaa yleispätevää kestoaikaa. Joskus menetyksen sureminen voi 

vielä vuoden tai pidempäänkin. (Poijula 2003, 40, Ylikoski 1993, 76).  

 

Kriisin etenemistä ja sen läpikäymistä kuvataan usein kriisikäyränä ja nelivaiheise-

na mallina, joka sisältää seuraavat vaiheet: shokki, luopuminen, muutos ja uuden 

alku. Shokkivaiheessa reaktiona on usein psyykkinen lamaantuminen ja kieltämi-

nen, jonka avulla yksilö säännöstelee mieleen vyöryvää aineistoa. Shokkivaiheen 

pituus voi kestää muutamasta tunnista muutamaan päivään. Shokkikokemusten 
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väistyessä henkilö alkaa nähdä tapahtuman todellisuuden ja rinnalle ilmaantuu uu-

sia tunteita, joita leimaavat entisen säilyttäminen ja yliarvostaminen sekä kiihtymys 

ja viha. Henkilön sisäinen epäjärjestys on voimakas, hän aktivoituu, alkaa puolus-

tautua ja tehdä vastarintaa. Vaihe kuvastaa sitä, että henkilö on sitoutunut vanhaan 

eikä halua päästää siitä irti. Seuraava vaihe kriisin läpikäymisessä on todellisuuden 

kohtaaminen ja muutokseen valmistautuminen. Tutusta ja turvallisesta luopuminen 

on pettymys, joka vaatii aktiivista työskentelyä. Vaihe vie paljon aikaa ja psyykkistä 

energiaa ja tähän voi liittyä syvä pettymys ja masennus omasta voimattomuudesta 

ja ahdistuksesta. Vähitellen yksilö alkaa hyväksyä todellisuuden, sopeutua ja tart-

tua haasteisiin. Orientoituminen uuteen mahdollistaa muutoksen tuoman uhan ko-

kemusten muuttamisen aktiiviseksi toiminnaksi, uuden suunnan ja uuden alun et-

simiseksi. Mennyt voidaan jättää taakse. (Saarelma-Thiel 2009, Rouvinen 2003, 

Ylikoski 1993, Cullberg 1991). 

 

Kübler-Rossin (1973) tutkimukset surutyöstä ja hänen kehittämänsä surutyön malli 

kuvaavat kriisin kokemista ja sitä prosessia, jonka surun kohdannut henkilö yleen-

sä läpikäy. Vaikka malli on kuvattu surun kokemiseen kuolemaan liittyen, voi mallin 

vaiheiden avulla ymmärtää niitä tunteita, joita iso menetys tai kriisi elämässä ihmi-

sissä aiheuttaa. Kübler-Rossin mukaan ihminen käy surutyössään läpi erilaisia re-

aktioita ja tunteita. Monet ihmiset kokevat tämäntyyppisiä tunteita, joskaan ei ole 

yhtä ainoata tapaa tai mallia, jonka mukaan ihmiset etenisivät surutyössään. Kaikki 

eivät koe jokaista vaihetta eivätkä kaikki koe niitä esitetyssä järjestyksessä, mutta 

tämän surutyön viitekehyksen avulla voi tarkastella menetyksen esiin nostamia re-

aktioita. Kübler-Rossin mallin keskeiset vaiheet ovat kieltäminen, viha, kaupan-

käynti, masennus ja hyväksyminen. Alla olevassa kuviossa on esitetty Kübler-

Rossin surun vaihemalli.  
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Kuvio 3. Surun vaiheet (Kübler-Ross 1973) 

 

 

Kübler-Rossin mallin mukaan kieltämisen vaiheessa ihminen saattaa reagoida la-

maantumalla tai peittämällä tunteet tunnottomuuteen. Henkilö voi olla shokissa ei-

kä kykene uskomaan tapahtunutta. Ihmisen mieli ei pysty käsittelemään vielä täy-

sin tapahtunutta. Kieltäminen auttaa määräämään tunteille tahdin, se toimii psyy-

ken suojelumekanismina ja päästää mieleen vain sen verran kuin psyyke pystyy 

käsittelemään. Kaikkien menetykseen liittyvien tunteiden päästäminen mieleen yh-

tä aikaa voisi olla musertavaa. Usein menetyksen kokenut käsittelee traumaa ker-

taamalla tapahtunutta mielessään. Se on keino kieltää tuska ja samalla keino yrit-

tää hyväksyä menetyksen todellisuus. Seuraava vaihe on viha. Vihan ei tarvitse 

olla loogista tai perusteltua, se voi ilmentyä eri tavoin ja kohdistua eri tahoille. Viha 

voi kohdistua myös itseen esimerkiksi siten, ettei kyennyt ennakoimaan tai estä-

mään tapahtunutta. Viha on toipumisprosessissa tarpeellinen vaihe ja vihan tun-

teen myötä mieleen nousee myös muita tunteita kuten suru, loukkaantuminen, yk-

sinäisyys. Mallin seuraava vaihe on kaupanteko. Menetyksen kokenut haluaa ajas-

sa taaksepäin ja pohtii ”mitä jos” -ajatuksia sekä sitä, olisiko voinut toimia toisin. 

Ihminen käy kauppaa vaihtoehtojen kanssa, jotka ovat todellisuudessa jo tapahtu-

neet. Kaupanteon avulla menetyksen kokenut voi saada helpotusta tunteisiin ja 

antaa psyykelle edelleen aikaa sopeutua. Kübler-Rossin surutyömallin neljäs kes-

keinen vaihe on masennus. Esiin nousee tyhjyyden tunne. Surutyöhön liittyvät ma-

sennuksen tunteet ovat tavallisia, mutta ympärillä olevat ihmiset näkevät tämän 

vaiheen usein hämmentävänä, sellaisena joka tulee korjata. Menetyksen yhtey-
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dessä masennus on kuitenkin keino suojata ihmistä ja se tarjoaa aikaa sopeutua 

vaikeaan asiaan, jota ei vielä kykene kokonaan käsittelemään. Mallin viides vaihe 

on hyväksyminen. Hyväksyminen tarkoittaa sen tosiasian hyväksymistä, että me-

netys on tapahtunut. Elämä on muuttunut, siihen sopeudutaan ja menetyksen 

kanssa opitaan elämään. Hyväksyminen on eri asia kuin se, että menetyksen ko-

kenut tuntee olevansa kunnossa eikä tapahtunut vaivaa häntä. Näiden surun ja 

menetyksen vaiheiden läpikäymisen myötä menetyksen kohdannut pääsee siirty-

mään eteenpäin, kykenee kasvuun ja kehittymiseen. (Kübler-Ross & Kessler 2006, 

22-45). 

 

Kriisin työstäminen voi hidastua, jos kriisikäyrän johonkin vaiheeseen jäädään kiin-

ni. Jos kieltämiseen tai suruun, pettymykseen ja negatiivisiin tunteisiin jää kiinni, 

henkilö voi katkeroitua ja nähdä tilanteensa toivottomana. Ennen kuin mikään uusi 

voi alkaa, täytyy vanhasta päästää irti ja vasta hyväksymisvaiheen jälkeen energia 

alkaa suuntautua tuleviin mahdollisuuksiin. Vain kriisin läpikäymisen ja menetyksen 

suremisen kautta saavutetaan toipuminen, paraneminen ja kasvu. (Valpola 2004, 

35, 110).  

 

3.2 Kriisin vaikutuksia 
 

Ihmisten suhtautuminen kriisiin on yksilöllistä ja reaktioiden voimakkuus vaihtelee. 

Reaktioissa voidaan kuitenkin tunnistaa tiettyjä yhdenmukaisuuksia. Ihminen voi 

reagoida kriisitilanteessa psyykkisellä reaktiolla, elimistön reaktiolla sekä käyttäy-

tymisen reaktioilla. Eri tutkimukset osoittavat, että seuraavanlaisia stressireaktioita 

ilmenee rajuissa muutostilanteissa: psyykkinen mieliala ja tunteet muuttuvat, ma-

sentuneisuus, ahdistuneisuus, huolestuneisuus, pettymys, viha ja suru lisääntyvät 

ja itsearvostus, turvallisuuden tunne sekä kiinnostus vähenevät. Elimistön oireita 

ovat esimerkiksi unen häiriöt, erilaiset kivut, päänsärky, vatsavaivat, sydän- ja veri-

suonitautiin liittyvät vaivat sekä verenpaineen muutokset. Käyttäytymisen muutok-

set näkyvät esimerkiksi vähentyneinä sosiaalisina kontakteina ja eristäytymisenä, 

harrastuneisuuden laskuna, ulkoisen olemuksen muutoksina sekä päihteidenkäy-

tön lisääntymisenä. (McKee-Ryan et al. 2005, Poijula 2003, Saarelma-Thiel 1994, 

185).  
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Tunteet kuuluvat oleellisena osana kriiseihin ja kriisin työstöön. Työn menetyksen 

tilanteessa yleisesti koettuja tunteita ovat suru, hämmennys, viha, pettymys, koke-

mus huijatuksi ja loukatuksi tulemisesta, ahdistus, ikävä ja epäoikeuden-

mukaisuuden tunne. Kriisin tai stressitilanteen pitkittyessä kyynisyys, epätoivo, it-

se-epäilyt ja pessimistinen asenne usein lisääntyvät. Joskus tarve selittää tapahtu-

nut läheisille ja tarve löytää uusi työ mahdollisimman nopeasti ohittavat omien tun-

teiden tunnistamisen, ymmärtämisen ja läpikäynnin. Tunteiden tukahduttaminen ja 

käsittelyn sivuuttaminen voi kuitenkin viivästyttää selviytymistä, uuden työpaikan 

löytämistä ja työpaikan löydyttyä tunnetason sitoutumista uuteen organisaatioon. 

Menetys edellyttää suremista, mutta usein ympäristö, läheiset ja ystävät eivät 

mahdollista tai salli surutyötä. Ympäristön odotukset ovat, että työn menettänyt läh-

tee heti motivoituneena hakemaan uutta työtä. (Poijula 2003, 27-29).  

 

Työn menetyksen yhteydessä sosiaaliset kontaktit yleensä vähenevät työyhteisön 

menetyksen myötä, kun jokapäiväiset kohtaamiset työtovereiden kanssa päättyvät. 

Kriisiä läpikäydessään työnsä menettänyt henkilö saattaa eristäytyä välttääkseen 

kohtaamasta muita ihmisiä ja välttyäkseen keskustelemasta negatiivisista koke-

muksistaan. Sosiaalisella verkostolla ja kontakteilla on kuitenkin todettu olevan po-

sitiivisia vaikutuksia selviytymiseen. Mitä enemmän työttömät viettävät aikaa ystä-

vien ja läheisten kanssa, sitä vähemmän masentuneeksi he itsensä kokevat. Lä-

heisten ihmissuhteiden antaman sosiaalisen tuen on todettu lieventävän työn me-

netyksestä johtuvan stressin vaikutuksia. Pitkäaikaiset ihmissuhteet, olivat nämä 

sitten perhesuhteita tai muita epävirallisia pitkäaikaisia ihmissuhteita, tarjoavat tun-

teen jatkuvuudesta sekä mahdollisuuden tulla hyväksytyksi. (Leana & Feldman 

1992, 6-7, Lahikainen 2000, 78, Rouvinen 2003). 

 

Puntari ja Roos (2007) ovat tutkineet irtisanottujen kokemuksia. He ovat haastatel-

leet tutkimustaan varten 35 korkeasti koulutettua, tuotannollisista ja taloudellisista 

syistä irtisanottua henkilöä. Tutkimuksen mukaan ihmisten suhtautuminen irtisa-

nomistilanteeseen oli yksilöllistä, mutta monella irtisanotulla taloudellinen selviyty-

minen nousi irtisanomisen jälkeen ensimmäisenä esiin. Moni haastatelluista koki 

ammatillisen kriisin, mikä ilmeni erityisesti ammatinvalinnan, oman osaamisen, 

työssä suoriutumisen ja työn merkityksen pohdintana. Irtisanominen nosti monella 
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esiin myös häpeän tunteita ja irtisanomisesta kertominen jopa omalle lähipiirille 

koettiin vaikeana. Tunteiden käsittelyssä asiasta puhuminen koettiin hyväksi selviy-

tymiskeinoksi, joko oman lähipiirin tai ammattiauttajan kanssa. Moni haastatelluista 

piti tärkeänä, että irtisanomisilla ja irtisanottavien valinnalla on ymmärrettävät pe-

rusteet. Valintaperusteiden tulisi olla julkisia ja irtisanotuilla tulisi olla oikeus kuulla 

omalta kohdaltaan perusteet myös henkilökohtaisesti mielellään oman esimiehen 

kertomana. Irtisanotun mielessä nousee kysymys valintaperusteista: ”Miksi juuri 

minä?” Irtisanottu vertaa itseään muihin ja etsii tällöin lähes poikkeuksetta irtisa-

nomisen syitä omasta itsestään ja osaamisestaan. (Puntari & Roos 2007, 99-108). 

Samoin Kortteinen ja Tuomikoski kuvaavat työn menetykseen liittyviä häpeän ja 

nöyryytyksen tunteita. Häpeä syntyy tilanteessa, jossa henkilö kokee itsensä torju-

tuksi tai kelpaamattomaksi ja kokemus nostaa esiin aiempia samanlaisia kokemuk-

sia. Nöyryytys koetaan omanarvontunteeseen osuvana loukkauksena. (Kortteinen 

& Tuomikoski 1998, 35). 

 

Irtisanomisen toteutustavalla ja irtisanomistilanteella on osaltaan vaikutusta siihen, 

kuinka voimakkaasti henkilö kokee työn menetyksen kriisinä ja kuinka tästä mene-

tyksestä toipuu. Irtisanomisprosessin käytännön toimien suunnittelun lisäksi orga-

nisaatioiden vastuulla on huolehtia irtisanomistilanteen asiallisesta toteuttamisesta 

ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla. Irtisanomistilanteessa korostuvat johtajuus ja 

ihmisten johtamisen taidot, arvostava käyttäytyminen sekä asiallinen kommunikoin-

ti. Irtisanomistilanteen toteuttaminen siten, että irtisanottava säilyttää muutostilan-

teessa omanarvontunteensa ja uskon itseensä vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka 

henkilö kykenee jatkamaan elämäänsä irtisanomisen jälkeen, suuntautuu uudel-

leentyöllistymistä tukeviin toimenpiteisiin ja pääsee takaisin työelämään. Myös or-

ganisaation irtisanotulle tarjoamilla henkisillä ja taloudellisilla tukitoimilla voi olla 

merkitystä siinä, kuinka irtisanomisen aiheuttamasta shokkireaktiosta toipuu. 

(Grönfors & Pietilä 2005, 79-80). 
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3.3 Sopeutuminen ja hallinta  
 

3.3.1 Selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä 
 

Ihmisten reagointi työn menettämiseen on yksilöllistä riippuen muun muassa siitä, 

mitä he kokevat menettäneensä ja kuinka nopeasti he uskovat saavansa menetyk-

sen takaisin jossain toisessa ympäristössä. Työn menetyksestä selviytymiseen 

vaikuttavia tekijöitä ovat henkilön persoonallisuuden piirteet sekä henkiset ja fyysi-

set voimavarat, koulutustaso ja ammatillinen pätevyys, ikä, ihmissuhteet sekä työn 

koettu merkitys henkilön elämässä. Lisäksi henkilön taloudellinen tilanne sekä 

paikkakunnan ja toimialan yleinen työllisyystilanne vaikuttavat siihen, kuinka vah-

vasti menetyksen kokee. Mitä paremmaksi uuden työn saamisen mahdollisuudet 

koetaan, sitä lyhyemmäksi uskotaan ahdistuksen ja kriisin ajan yleensä jäävän. 

(McKee-Ryan et al. 2005, Leana & Feldman 1992, Saarelma-Thiel 1994, 25, 191, 

Grönfors & Pietilä 2005, 94).  

 

Äkilliset elämänmuutokset ja traumaattiset tapahtumat aiheuttavat lähes aina jon-

kinasteista stressiä. Stressillä tarkoitetaan tilannetta, jossa ihmiseen kohdistuu niin 

paljon haasteita ja vaatimuksia, että sopeutumiseen käytettävissä olevat voimava-

rat ovat tiukoilla tai ylittyvät. Stressi voidaan määritellä ristiriitatilanteena, jossa ih-

misen tavoitteet ja voimavarat tai hänen tarpeensa ja tarpeen tyydyttämisen mah-

dollisuutensa ovat ristiriidassa. Eri ihmiset kokevat stressiä eri tavoin, johtuen 

muun muassa siitä, miten yksilöt havaitsevat ja tulkitsevat tilanteita. Erottavia teki-

jöitä ovat temperamentti ja persoonallisuuden piirteet, aikaisemmat kokemukset 

erilaisista tilanteista sekä se, minkälaisia tulkintoja ihmisellä on tilanteen hallitta-

vuudesta. Tilanteet, joissa ihminen kokee itsenäisen kontrollin mahdollisuuksia, 

eivät aiheuta stressiä samalla tavalla kuin jos tilanteen hallinnan mahdollisuudet 

ovat muilla ihmisillä. Kyse on tulkinnoista, ei todellisista vaikutusmahdollisuuksista. 

(Toivio & Nordling 2013, 127-129). Myös Poijulan mukaan muutoksen kohdanneen 

yksilön tulkinta tilanteesta vaikuttaa selviytymiseen. Oman tilanteen arviointi ja se, 

millaisena tilanteen näkee ja tulkitsee sekä millaiseksi omat selviytymismahdolli-

suutensa kokee, vaikuttaa toipumisen nopeuteen. Oma arvio määrittää, kuinka 

stressaavaksi ja pelottavaksi tilanteen kokee. (Poijula 2003, 32-33, 54).  
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Tekijä, jolla voidaan ehkäistä tai vähentää stressin kielteisiä vaikutuksia, on henki-

lökohtaisen hallinnan vahvistaminen. Tunne siitä, että voi vaikuttaa siihen mitä ta-

pahtuu, lisää stressin hallintaa. Peruskysymys on, näkeekö yksilö että hän ohjaa 

itse tapahtumia, onko kaikki hänen mielestään sattumaa vai ohjaavatko esimerkiksi 

korkeammat voimat tai muut ihmiset tapahtumia. Kontrolliodotuksen käsite kuvaa 

yksilön odotusta siitä, että tapahtumat riippuvat joko yksilöstä itsestään ja omasta 

toiminnasta, jolloin puhutaan sisäisestä hallinnasta tai ulkopuolisista tekijöistä ja 

olosuhteista, jolloin puhutaan ulkoisesta hallinnasta. Vahvan sisäisen kontrolliodo-

tuksen omaava ihminen näkee omat vaikutusmahdollisuutensa ulkoisiin tapahtu-

miin vahvana. Vahva sisäinen kontrolliodotus liittyy aktiivisuuteen sekä onnistu-

misodotuksiin ja -uskoon. Ulkoinen kontrolliodotus puolestaan näkyy siten, että ih-

minen kokee olevansa ulkopuolisten tekijöiden armoilla. Ulkoinen kontrolliodotus 

liittyy passiivisuuteen ja motivaation heikkouteen, ”en mahda mitään” -asenne on 

tällöin ominainen. Martin Seligmanin luoma käsite opitusta avuttomuudesta on sa-

mantyyppinen kontrolliodotuksen idean kanssa. Opittu avuttomuus syntyy yksilön 

kokemuksesta, ettei hänen toiminnallaan ole vaikutusta siihen, mitä hänelle tapah-

tuu. (Toivio & Nordling 2013). 

 

Martin & Lekan (2008) ovat tutkineet yksilöiden persoonallisten piirteiden merkitys-

tä työttömyydestä selviytymisessä ja uudelleentyöllistymisessä. He käyttivät tutki-

muksessaan viitekehyksenä piirreteorioihin pohjautuvaa Costa & McCraen Big Five 

-teoriaa persoonallisuuden piirteistä. Martin & Lekan tutkivat yksilön persoonallis-

ten piirteiden vaikutusta outplacement-prosessin ja uudelleentyöllistymisen tulok-

sellisuuteen. Big Five –teorian mukaan persoonallisuuden viisi suurta faktoria ovat 

ulospäinsuuntautuneisuus (extraversion), miellyttävyys (agreeableness), tunnolli-

suus (conscientiousness), emotionaalinen tasapainoisuus (neuroticism) ja avoi-

muus kokemuksille (openness). Martinin & Lekanin tutkimustulokset osoittivat, että 

persoonallisuuden piirteistä erityisesti miellyttävyys, joka ilmenee avoimena ja luot-

tavaisena suuntautumisena toisiin ihmisiin, nousi tutkimuksessa esiin tekijänä, joka 

vaikuttaa positiivisesti työn menetyksestä selviytymiseen. Myös tunnollisuus, joka 

ilmenee vastuuntuntoisuutena, systemaattisuutena ja perusteellisuutena sekä 

avoimuus kokemuksille, joka puolestaan ilmenee luovuutena, innovatiivisuutena ja 
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kokeilunhaluna, vaikuttavat myönteisesti uudelleentyöllistymisen onnistumiseen ja 

tuloksellisuuteen. Martin & Lekan painottavat myös, että yksilölliset erot persoonal-

lisuudessa tulisi huomioida outplacement-prosessien suunnittelussa ja sisällössä ja 

outplacement-prosessit tulisi räätälöidä enemmän yksilöllisten tarpeiden mukaan. 

(Martin & Lekan 2008). 

 

Poijulan mukaan ihminen tarvitsee selviytymisvoimavaroja kyetäkseen kohtaa-

maan traumaattiset kokemukset. Kyky selviytyä vaikeista kriiseistä perustuu aktiivi-

suuteen, optimismiin ja rohkeuteen kohdata vaikeudet tosiasioina. Sisu ja sitkeys 

auttavat selviytymisessä. Resilienssin käsitteen avulla voidaan kuvata yksilön elä-

mänhallintaa, kykyä toipua joko yksin omin avuin tai toisten avustuksella takais-

kuista ja menetyksistä ja kykyä elää hyvin vastoinkäymisistä huolimatta. Poijula 

nostaa esiin persoonallisia ominaisuuksia, joilla on merkitystä kriisistä selviytymi-

sessä ja jotka parantavat resilienssiä. Hänen mukaansa ihmissuhdekyky eli kyky 

olla lähellä toista ihmistä ja kertoa tunteistaan on tekijä, joka auttaa selviytymises-

sä. Myös hallinnan tunne eli kyky ohjata elämää aktiivisesti haluttuun suuntaan, 

optimismi, kestävyys sekä joustavuus auttavat sopeutumaan muutoksiin. Lisäksi 

omanarvontunto, usko omaan kyvykkyyteen, huumorintaju ja luovuus ovat ominai-

suuksia, jotka edesauttavat kriisin työstämistä ja siitä selviytymistä. (Poijula 2003, 

48-54). Myös Hänninen kuvaa niitä resursseja, joiden turvin ihmiset voivat käsitellä 

kohtaamiaan stressitilanteita. Hän jaottelee näitä resursseja kahteen kategoriaan. 

Ensinnäkin läheisten ihmissuhteiden antama sosiaalinen tuki lieventää stressin 

vaikutuksia. Toiseksi tietyt persoonallisuuden tekijät, kuten usko omiin vaikutus-

mahdollisuuksiin sekä itsetunto ovat tärkeitä stressinhallintakäyttäytymiseen vaikut-

tavia tekijöitä. (Hänninen 1987, 15-16). 

 

McCraen (1984) mukaan muutostilanteen hallinta ja siitä selviytyminen ovat riippu-

vaisia siitä, miten tilanne tulkitaan. McCraen mukaan suhtautuminen vaikeaan 

muutostilanteeseen voi ilmentyä kolmella tavalla: menetyksenä, uhkana tai haas-

teena. Menetys kuvataan vahinkona tai vauriona, joka on jo tapahtunut, kuten esi-

merkiksi läheisen kuolema. Uhka viittaa sellaiseen vahinkoon tai vaurioon, joka on 

mahdollinen ja odotettavissa, ei kuitenkaan väistämättömästi, esimerkiksi työn löy-

tämisen vaikeus tai vakavasti sairastuminen. Haaste eroaa menetyksestä ja uhasta 
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positiivisen sävynsä kautta, vaikkakin myös haasteena koettu muutostilanne vaatii 

yksilöltä ponnistelua. Haasteena voidaan nähdä esimerkiksi uuden työpaikan tai 

perheenlisäyksen saaminen. Haasteita voidaan pitää pikemminkin uuteen suun-

taavina tapahtumina kuin jonkin loppumisen tapahtumina. McCraen tutkimukset 

osoittavat, että se millaisena muutostilanne koetaan, vaikuttaa selviytymiskeinojen 

valintaan. Jos muutostilanne tulkitaan haasteeksi, ihminen pyrkii hallitsemaan tilan-

teen mukanaan tuomaa stressiä myönteisin keinoin; aktiivisella toiminnalla, tilan-

teen myönteisten puolien korostamisella ja huumorilla. Uhkana koettuun stressiti-

lanteeseen vastataan useimmiten toiveajattelulla ja hakemalla apua. Sitä vastoin 

jos muutos tulkitaan menetykseksi, henkilö helposti alistuu ja jää kiinni kielteisiin 

tunteisiin. (McCrae 1984). Muutoksesta selviytyy sitä paremmin, mitä enemmän 

kykenee näkemään ja työstämään esiin tilanteen myönteisen kokemisen mahdolli-

suuksia. Hänninen ja Polso toteavat (1991), että myönteisten tarttumakohtien löy-

täminen työttömyydestä selviytymisessä voi olla vaikeaa sen vuoksi, että normit 

eivät suosi työttömyyden kokemista positiivisena asiana. (Hänninen & Polso 1991, 

14). 

 

Yksi keskeinen tekijä työn menetyksestä selviytymisessä on tunne siitä, kuinka 

pärjää tulevaisuudessa. Pärjäämisen osatekijä on eheyden eli koherenssin tunne. 

Koherenssin tunne tarkoittaa yksilön kykyä nähdä oma toimintaympäristönsä ja 

eteen tulevat tilanteet ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä. Oman elämänti-

lanteen ymmärtäminen ja tunne siitä, että henkilöllä on käytettävissä riittävästi kei-

noja kohdata haasteellinen tilanne ja selviytyä siitä, vaikuttavat myönteisesti stres-

saavasta tilanteesta selviytymiseen. Ihmiset, joilla on vahva koherenssin tunne, 

näkevät vaatimukset haasteina ja pyrkivät selviytymään niistä. Haastehakuisuus 

viittaa koherenssin käsitteeseen. Haastehakuisuuteen liittyy usko siihen, että ta-

pahtumat ovat hallittavissa ja että muutokset tarjoavat kehitysmahdollisuuksia. 

Haastehakuiset ihmiset arvioivat vaikean tilanteen pikemmin haasteena kuin uhka-

na. Kun henkilö menettää työnsä, hänen mahdollisuutensa ennustaa tulevaisuutta 

heikkenee, mikä puolestaan voi olla haitallista koherenssin tunteelle. (Toivio & 

Nordling 2013, Vastamäki 2009, Rouvinen 2003).  
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Kobasa et al. (1982) ovat kehittäneet mallin ”hardy personality”. Tällaiset ihmiset 

ovat elämänmuutoksista huolimatta tyytyväisiä ja terveitä. Hänen mukaansa hyvin 

selviytyvillä ihmisillä on kolme tärkeää piirrettä. Ensinnäkin kontrolloitu asennoitu-

minen eli henkilö uskoo voivansa vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Toiseksi heillä on 

tunne sitoutumisesta ja osallistumisesta siihen, mitä hyvänsä he tekevätkin. Kol-

mas yhteinen piirre hyvin selviytyvillä ihmisillä on Kobasan mukaan haasteellisuus 

eli henkilöt uskovat, että muutos liittyy normaaliin elämän kulkuun paremmin kuin 

pysyvyys. (Kobasa et al. 1982, Rouvinen 2003).  

 

Henkilön aikaisemmat kokemukset vaikuttavat osaltaan siihen, kuinka muutoksiin 

suhtautuu. Henkilöt, jotka ovat jo aiemmin oppineet sopeutumaan erilaisiin muu-

toksiin elämässään, pystyvät sopeutumaan ja selviytymään työn menetyksen aihe-

uttamasta kriisistä usein tehokkaammin. Sen sijaan henkilöt, jotka eivät kykene 

sopeutumaan uusiin tilanteisiin vaan pyrkivät pitkään kieltämään todellisuuden, 

reagoivat passiivisesti tai puolustautuen, alentavat tavoitetasoaan tai masentuvat 

ja luopuvat tavoitteistaan. (Rouvinen 2003, Lähteenmäki 1995). Myös aikaisemmat 

ratkaisematta jääneet traumaattiset kokemukset voivat vaikuttaa uuden kriisin kä-

sittelyssä niin, että vanhat käsittelemättömät asiat nousevat esiin ja vaikeuttavat 

meneillään olevan kriisin työstämistä. Vaikka kriisi voi lopulta merkitä yksilölle kas-

vumahdollisuutta, on eroja siinä kuinka eri yksilöt tämän kasvumahdollisuuden 

mieltävät ja pystyvät käyttämään sitä hyväksi. (Saarelma-Thiel 2009, 25). 

 

3.3.2 McKee-Ryanin malli 
 

McKee-Ryan et al. (2005) tutkivat tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen kuinka henkilö 

kokee työn menetyksen. He määrittelivät viisi keskeistä tekijää, joiden kautta ilmiö-

tä tutkivat. Oheisessa kuviossa on esitetty McKee-Ryanin et al. (2005) malli teki-

jöistä, jotka vaikuttavat työn menetyksestä johtuvaan psyykkisen ja fyysisen hyvin-

voinnin kokemukseen. 



 
 
 

42 

 
 

Kuvio 4. Hyvinvointiin vaikuttavat tekijät työn menetyksessä (McKee-Ryan et al. 

2005).  

 

 

Ensimmäinen näistä näkökulmista on työn merkitys henkilön elämässä. Tutkijoiden 

mukaan työn merkityksen ollessa suuri, johtaa vastaavasti työn menettäminen ja 

työn puuttuminen heikentyneeseen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Toiseksi 

McKee-Ryan et al. luokittelivat neljä eri tyyppistä selviytymisresurssia, jotka ovat 

keskeisiä työn menetyksestä selviytymisessä. Nämä ovat henkilökohtaiset, sosiaa-

liset ja taloudelliset resurssit sekä aikarakenne. Hyvä itsetunto, kontrolliodotus se-

kä optimismi ovat esimerkkejä henkilökohtaisista tekijöistä, joilla on positiivinen 

vaikutus työn menetyksestä selviytymisessä. Sosiaalinen verkosto ja sen tuoma 

vuorovaikutus sekä sosiaalinen tuki auttavat työn menettänyttä torjumaan stressiä 

sekä saamaan aikaan positiivisia tuntemuksia itsestään ja elämästään. Taloudelli-

silla resursseilla tutkijat viittaavat siihen, minkälainen mahdollisuus yksilöllä on riit-

täviin tuloihin tai säästöihin ja miten työnsä menettänyt yksilö kokee taloudellista 

painetta tai huolta. Jos taloudellista huolta ei ole, henkilöllä on mahdollisuus rau-

hassa etsiä töitä ja elää huolettomammin ja tällä on vaikutusta yksilön hyvinvointiin. 

Neljäs selviytymisresurssi, aikarakenne, viittaa siihen, kuinka henkilö pystyy orga-

nisoimaan aikaansa, luomaan merkitystä tekemiselleen ja pitämään yllä rutiineja. 
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Sillä, kuinka hyvin aikaa kykenee organisoimaan ja hallitsemaan työn puutteesta 

huolimatta, on tutkijoiden mukaan merkitystä yksilön hyvinvoinnille. 

 

Kolmas näkökulma McKee-Ryanin et al. (2005) tutkimuksessa on tilanteen arviointi 

ja tulkinta. Yksilö voi tulkita työn menetyksen tilannetta menetyksenä, uhkana tai 

mahdollisuutena/haasteena. Stressaavassa tilanteessa yksilö päättelee tapahtu-

man merkityksen itselleen ja arvioi sen mahdolliset vaikutukset, jo toteutuneen 

harmin sekä mahdollisesti tulevan harmin määrän, ja tämän pohjalta hän muodos-

taa havaintonsa työn menetyksen aiheuttamasta negatiivisesta vaikutuksesta. Ne-

gatiivinen tulkinta tilanteesta johtaa alentuneeseen hyvinvointiin kun taas puoles-

taan positiivinen odotus työllistymisestä parantaa hyvinvoinnin kokemusta. Neljän-

tenä näkökulmana McKee-Ryan et al. nostavat esiin selviytymisstrategiat. Näillä 

tarkoitetaan tiedollisia tai käyttäytymiseen liittyviä pyrkimyksiä käsitellä sisäisiä ja 

ulkoisia vaatimuksia, jotka verottavat yksilön resursseja tai ylittävät ne. Selviytymis-

resurssit jaetaan tyypillisesti ongelmakeskeisiin ja tunne- tai oirekeskeisiin selviy-

tymiskeinoihin (Lazarus & Folkman 1984, Leana & Feldman 1992). Selviytymis-

strategioiden käytön on tunnistettu vaikuttavan positiivisesti yksilön hyvinvointiin, 

joskin McKee-Ryanin et al. (2005) tutkimuksessa nousi esiin yksi mielenkiintoinen 

päinvastainen tulos. Aktiivinen työn etsintä, joka on yksi ongelmakeskeinen selviy-

tymiskeino, yhdistettiin heikentyneeseen hyvinvointiin. Tätä selitettiin sillä, että 

työnhaku on usein lannistava prosessi toistuvien hylkäyksien, pettymysten ja epä-

varmuuden takia. Pidemmällä aikavälillä tarkastellen työnhaku on kuitenkin tekijä, 

joka todennäköisesti johtaa toivottuun uudelleentyöllistymiseen ja sitä kautta pa-

rantuneeseen hyvinvointiin. Selviytymisstrategioita tarkastellaan lähemmin kappa-

leessa 3.4.  

 

Viides McKee-Ryanin et al. (2005) näkökulma työnsä menettäneen yksilön hyvin-

vointiin liittyen on henkinen pääoma ja demografiset tekijät. Henkisellä pääomalla 

tutkijat tarkoittavat yksilön tietojen ja taitojen potentiaalia. Koulutus on yksi tekijä, 

jolla tutkijat totesivat olevan vaikutusta työn menetyksen jälkeiseen hyvinvoinnin 

kokemiseen. Korkean koulutuksen omaavat henkilöt uskovat paremmin mahdolli-

suuksiinsa työllistyä uudelleen eivätkä kärsineet työn menetyksen negatiivista vai-

kutuksista hyvinvointiin yhtä paljon kun alemman tason koulutuksen omaavat hen-
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kilöt. Demografisista tekijöistä tutkijat nostivat esiin muun muassa sukupuolen, 

työttömyyden keston ja iän. Työttömyyden pitkittymisellä on todettu olevan alenta-

vasti vaikutusta henkiseen hyvinvointiin. Iän tai sukupuolen vaikutuksista ei ole 

syntynyt yhtenäistä näkemystä. Joidenkin tutkimusten mukaan ikääntyneet voivat 

kohdata syrjintää tai omata vanhentunutta osaamista, kun taas joidenkin mukaan 

ikääntyneemmät pystyvät esimerkiksi paremmin sietämään pettymyksiä. McKee-

Ryan et al. (2005) toteavatkin, että työn menetyksen vaikutuksia tulisi demografis-

ten tekijöiden sijaan arvioida mieluummin yksilön psykologisten muuttujien avulla.  

 

3.3.3 Leanan & Feldmanin malli 
 

Myös Leana ja Feldman (1992) ovat kuvanneet työn menettämiseen liittyviä tekijöi-

tä sekä sopeutumista työttömyyteen. Mallissa huomioidaan sekä yhteiskunnallinen 

tilanne että työhön ja yksilöön liittyviä tekijöitä. 

 

 
 

Kuvio 5. Työn menetykseen sopeutuminen (Leana & Feldman 1992) 
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Leanan ja Feldmanin mallin mukaan menetetyn työn luonne, henkilön sitoutuminen 

menetettyyn työhön sekä yhteiskunnallinen tilanne ja senhetkinen työttömyysaste 

vaikuttavat siihen, kuinka henkilö reagoi työnsä menetykseen. Reaktiot voivat ilme-

tä kognitiivisella, emotionaalisella tai fyysisellä tasolla. Työnsä menettänyt henkilö 

arvioi yksilötasolla tilanteen merkittävyyttä. Hän voi reagoida emotionaalisella ta-

valla ja passivoitua tai tunnistaa tilanteen mahdollisuutena muutokseen. Henkilö 

voi kärsiä myös fyysisistä oireista, esimerkiksi unettomuudesta, syömishäiriöistä tai 

alkoholin liikakäytöstä. Malli olettaa, että työnsä menettäneen omat käsitykset sekä 

fyysiset ja emotionaaliset reaktiot vaikuttavat siihen, minkälaisia hallintakeinoja 

henkilö käyttää ja kuinka henkilö selviytyy työttömyydestä. Hallintakeinot voivat 

muodostua joko ongelmakeskeisiksi, esimerkiksi työn etsiminen tai uudelleenkou-

lutus tai oirekeskeisiksi hallintakeinoiksi, kuten sosiaalisen tuen etsiminen. Mitä 

vähemmän henkilö reagoi työn menetykseen negatiivisesti, sitä todennäköisemmin 

hän käyttää ongelmakeskeisiä hallintakeinoja. Vastaavasti mitä negatiivisemmin ja 

voimakkaammin työn menetys koetaan, sitä enemmän Leanan ja Feldmanin mu-

kaan käytetään oirekeskeisiä hallintakeinoja. Oirekeskeisillä hallintakeinoilla tarkoi-

tetaan pyrkimystä vähentää työn menetyksestä johtuvaa masennusta tai yksinäi-

syyttä. Leana ja Feldman uskovat, että ongelmakeskeisten hallintakeinojen käyttö 

takaa paremman mahdollisuuden työllistyä uudelleen pitkällä tähtäimellä. Tutkijat 

olettavat myös, että yksilön tietyt persoonalliset piirteet (A-tyypin persoonallisuus, 

sisäinen kontrolliodotus ja itsetunto) vaikuttavat siihen, miten henkilö yleensäkin 

stressaaviin tilanteisiin suhtautuu. Hallintakeinojen vaikutuksesta riippuu, työllisty-

vätkö henkilöt vai sopeutuvatko he työttömyyteen. Leanan ja Feldmanin mukaan 

organisaation väliintulolla on tarkoitus vaikuttaa sekä selviytymiskeinojen valintaan 

ja käyttöön että henkilön uudelleensijoittumiseen. (Leana & Feldman 1992, 14-16). 

 

3.4 Selviytymisstrategiat 
 

Kuten edellä on todettu, työn menetyksestä selviytyminen edellyttää vastuun otta-

mista omasta toipumisesta sekä aktiivista työskentelyä ja ponnistelua, pelkkä ajan 

kuluminen ei riitä. Ihmisillä on erilaisia tapoja ja tyylejä toimia samassa tilanteessa 

ja he käyttävät erilaisia selviytymiskeinoja. Lazarus ja Folkmanin (1984) mukaan 

stressi koetaan yleensä kielteiseksi ja ihmiset käyttävät erilaisia stressinhallintakei-
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noja muuttaakseen tilannetta myönteiseen suuntaan ja vähentääkseen stressitun-

temuksiaan. Stressin hallintakeinot jaetaan yleisesti kahteen kategoriaan: ongel-

makeskeisiin ja tunnekeskeisiin hallintakeinoihin. Leana ja Feldman (1992) käyttä-

vät mallissaan tunnekeskeisen termin sijaan oirekeskeinen. Ongelmakeskeisillä 

hallintakeinoilla pyritään vaikuttamaan stressitekijään ja ratkaisemaan stressaavan 

tilanteen aiheuttaman pääsyyn. Tunnekeskeisillä hallintakeinoilla pyritään muutta-

maan haitallisiksi koettuja tuntemuksia eli tunnekeskeinen hallinta liittyy kriisin tai 

stressin aiheuttamien emotionaalisten asioiden käsittelyyn. Ongelma- ja tunnekes-

keisillä selviytymiskeinoilla voidaan siis joko pyrkiä muuttamaan koko ahdistusta 

aiheuttavaa tilannetta tai säädellä stressaavia tunteita positiiviseen suuntaan. 

Stressin hallintakeinojen eli coping-mekanismien tavoitteena on muuttaa tilannetta 

myönteiseen suuntaan, mutta joskus vääränlaisten keinojen käyttö, esimerkiksi 

nautintoaineiden lisääntynyt käyttö voi pahentaa tilannetta. (Lazarus & Folkman 

1984, Toivio & Nordling 2013, Gowan & Gatewood 1997). 

 

Oman hyvinvoinnin kannalta on todettu olevan tärkeää, että voi toimia itselleen 

luontaisella tavalla. Tutkijoiden mukaan ihminen käyttää persoonallisuutensa mu-

kaan itselle sopivia selviytymiskeinoja, joita ovat mm. sosiaaliset keinot, tunteiden 

hallinta, omat uskomukset, luovuuden ja huumorin käyttö sekä rationaaliseen tai 

fyysiseen toimintaan pohjaava toiminta. Itsetuntemus ja oman selviytymistyylin tun-

teminen on tärkeää, koska kapea tai yksioikoinen tyyli voi hidastaa selviytymistä. 

Tiedostaessaan tämän ihminen voi tietoisesti laajentaa selviytymiskeinojen vali-

koimaa. Kriisin alussa käytetään yleensä tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja ja 

myöhemmin ongelmakeskeisiä selviytymiskeinoja. (Saarelma-Thiel 2009, 25, Poi-

jula 2003, 32,54,59). Ihmisillä on taipumus käyttää vakiintuneita ja aiemmin käytet-

tyjä selviytymiskeinoja, vaikka stressitilanteet ovat erilaisia ja vaatisivat joustavuut-

ta keinojen valinnassa. Ihmiset käyttävät harvoin vain yhtä selviytymiskeinoa, vaan 

hankalissa stressi- ja kriisitilanteissa otetaan käyttöön monenlaisista keinoista 

koostuva hallintastrategia. (Toivio & Nordling 2013, 132).  

 

Tunnekeskeiset stressin hallintakeinot liittyvät tunteiden hallintaan. Näitä tunne-

keskeisiä hallintakeinoja ovat uuden näkökulman löytäminen tilanteeseen ja positii-

vinen ajattelu, oman tilanteen vertaaminen muiden tilanteeseen, huumorin käyttö, 
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vähätteleminen, stressiä aiheuttavien tilanteiden välttäminen, päivä kerrallaan        

-asenne ja hetkellisesti auttavien keinojen käyttäminen. (Toivio & Nordling 2013, 

132). Poijula nostaa esiin tunnekeskeisinä keinoina esimerkiksi tunteisiin keskitty-

misen, ongelman kieltämisen, tekemisestä luopumisen tai henkisen luopumisen, 

tilanteen hyväksymisen, myönteisen uudelleentulkinnan ja kasvun sekä sosiaalisen 

tunnetuen. Myös nautintoaineiden lisääntynyt käyttö ja uskonnon ja henkisten asi-

oiden puoleen kääntyminen voidaan nähdä tunnekeskeisinä hallintakeinoina. (Poi-

jula 2003, 59-60). Gowan & Gatewood (1997) toteavat artikkelissaan etäännyttä-

misen olevan eniten tutkittu tunnekeskeinen hallintastrategia. Etäännyttämisellä 

tarkoitetaan pyrkimystä tarkastella tapahtumaa uudesta perspektiivistä esimerkiksi 

siitä näkökulmasta, kuinka toiset vastaavassa tilanteessa olleet henkilöt ovat onnis-

tuneesti selviytyneet tapahtumasta.  

 

Ongelmakeskeisillä hallintakeinoilla pyritään tutkijoiden mukaan hallitsemaan tai 

muuttamaan tekijää tai tapahtumaa, joka aiheuttaa stressiä. Ongelmakeskeisiin 

selviytymiskeinoihin kuuluvat oleellisesti suunnittelu ja aktiivinen toiminta sekä vä-

lineellinen tuki tai tietotuki. Lazarus ja Folkman (1984) ovat määritelleet ongelma-

keskeisen hallintastrategian sisältävän yleensä seuraavat vaiheet: ongelman mää-

rittäminen, vaihtoehtoisten ratkaisujen luominen ja näiden ratkaisujen arviointi ja 

vertailu, ratkaisun valinta sekä toiminta valinnan perusteella. Ongelmakeskeisiä 

hallintakeinoja ovat muun muassa omien taitojen parantaminen, turvautuminen 

muiden apuun tai neuvojen pyytäminen, tilanteen kohtaaminen, itsekontrolli ja pe-

riksiantamattomuus. Konkreettisia ongelmakeskeisiä keinoja työn menetykseen ja 

työttömyydestä selviytymiseen liittyen ovat ansioluettelon päivittäminen, aktiivinen 

uuden työn etsiminen ja hakeminen, verkostoituminen ja erilaisten työvälitystoimi-

joiden hyödyntäminen. (Toivio & Nordling 2013, 131, Gowan & Gatewood 1997). 

 

Putkonen ja Ylisirniö (1989) selvittivät tutkimuksessaan irtisanottujen henkilöiden 

sijoittumista. He viittaavat norjalaisten Kaulin ja Kvanden tutkimukseen (1986), jos-

sa tutkittiin työttömien suoriutumista työttömyydestä. Kaulin ja Kvanden mukaan 

työttömät jakaantuivat toimintatavoiltaan kahteen ryhmään sen mukaan, käytettiin-

kö suoriutumisstrategioita vai sopeutumisstrategioita. Suoriutumisella he tarkoitta-

vat toimintaa, jolla pyritään suoraan ratkaisemaan työttömyysongelma. Tällaisia 
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suoriutumisstrategioita ovat esimerkiksi työnhaku, uudelleenkoulutus, keikkatyöt ja 

erilaiset tilapäiset työsuhteet. Sopeutumisella puolestaan tutkijat viittaavat toimin-

taan, jota ei ole kohdistettu suoraan työttömyysongelman ratkaisemiseksi vaan jota 

voidaan luonnehtia pikemminkin ajankuluksi. Tällaista toimintaa ovat heidän mu-

kaansa esimerkiksi puuhailu kotona tai kyläily. Sopeutumisstrategiana he pitivät 

vastaavasti myös toimintaa, joka toimii vaihtoehtona palkkatyölle, esimerkiksi var-

haiseläke, lapsen tai muun omaisen hoito ja politiikkaan tai vapaaehtoistyöhön 

osallistuminen. Putkonen ja Ylisirniö eivät omassa tutkimuksessaan erottaneet yhtä 

selkeitä toimintastrategioita vaan heidän mukaansa monen kohdalla strategiat 

muuttuivat työttömyyden aikana ja monet tutkimukseen osallistuneista työttömistä 

käyttivät useampaa strategiaa irtisanomisen jälkeen. Putkonen ja Ylisirniö jakavat 

kuitenkin irtisanotut heidän käyttämiensä selviytymisstrategioiden perusteella kol-

meen ryhmään: aktiivisiin, passiivisiin ja odottelijoihin. Aktiiviset hakivat myös oma-

toimisesti työhön ja/tai koulutukseen. Passiiviset ilmoittautuivat työvoimatoimistoon, 

mutta eivät omaehtoisesti hakeneet työhön tai koulutukseen. Odottelijat toivoivat, 

että pääsevät vielä takaisin aikaisempaan työhön. Aktiivinen strategia johti muita 

strategioita useammin uudelleentyöllistymiseen, mutta muitakin strategioita käyt-

tämällä oli työllistytty, usein sosiaalisen verkoston avulla. (Putkonen & Ylisirniö 

1989, 122-127). 

 

Stressin kielteisiä vaikutuksia voidaan tutkimusten mukaan vähentää lisäämällä 

sosiaalista tukea. Sosiaalinen verkosto tarjoaa positiivisia tuntemuksia, joka puo-

lestaan lisää yksilön positiivista tulevaisuudenajattelua ja auttaa torjumaan stres-

siä. (McKee-Ryan et al. 2005). Kriisistä selviytymisessä auttaa kyky olla lähellä 

toista ihmistä ja kertoa tunteistaan. Tukea antava ympäristö tarjoaa sosiaalista tu-

kea, jonka avulla kriisin kohdannut saa keskusteluapua tunnetasolla sekä käytän-

nön apua jaksamiseen liittyen. Tukea antavan ympäristön ihmissuhteet ovat myön-

teisiä ja ne tarjoavat huomiota ja apua kriisin kohdanneelle. Tällainen ympäristö tai 

yhteisö on paikka, joka vahvistaa tunnetta ryhmään kuulumisesta, jossa kokee ole-

vansa tärkeä ja joka vahvistaa kriisin kohdanneen itsetuntoa. Ympäristö tarjoaa 

myös arviointitukea, jonka avulla kriisin kohdannut voi pohtia ja etsiä vastauksia 

kysymyksiin sekä pohtia tulevaa. Henkisen tuen lisäksi ympäristö voi tarjota käy-

tännön apua erilaisissa jaksamiseen liittyvissä haasteissa. (Poijula 2003, 50). Toi-
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vion ja Nordlingin mukaan sosiaalinen tuki voi koostua neuvoja ja ehdotuksia sisäl-

tävästä tietopuolisesta tuesta, tunnetuesta, arvostustuesta sekä instrumentaalises-

ta tuesta. Tunnetukeen liittyvät kuunteleminen, rohkaiseminen ja empatian osoituk-

set, arvostustukeen myönteisten arvioiden antaminen tekemisistä ja kyvyistä. Inst-

rumentaalinen tuki voi ilmetä konkreettisena auttamisena, esimerkiksi rahan lai-

naamisena. Tutkimusten mukaan sosiaalisessa tuessa tärkein vaikuttava tekijä on 

luottamus siitä, että tukea on tarjolla kun tilanne sitä vaatii. Sosiaalisen tuen saa-

minen edellyttää usein henkilön omaa aktiivisuutta. Erilaisilla organisoituneilla so-

siaalisen kanssakäymisen muodoilla, esimerkiksi vertais- ja tukiryhmillä on tärkeä 

merkitys. Vertaisryhmien toiminta koetaan tärkeänä paitsi tiedon saannin, erityises-

ti myös tunteiden ja kokemusten jakamisen näkökulmasta. (Toivio & Nordling 2013, 

132-133). 

 

Työn loppuminen vaikuttaa monella elämän alueella. Argylen (1990) mukaan muu-

toksesta aiheutuu ajankäyttöön vaikuttavia tekijöitä, kun totuttu päivärytmi muuttuu 

ja ajankäyttö on suunniteltava uudelleen. Toivion ja Nordlingin mukaan ajankäytön 

organisointi onkin yksi stressin hallintakeinoista. Ajan hallinnan lähtökohta on pää-

määrien asettaminen. Päämäärät ovat pidemmän aikavälin tavoitteita, joiden saa-

vuttamiseksi asetetaan pienempiä lähitavoitteita. Ajan organisoiminen ja päivittäi-

nen priorisointi tehtävistä, jotka vievät kohti lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita, 

antavat suuntaa tekemiselle ja vahvistavat pienten onnistumisten kautta päämää-

rän saavutettavuutta. (Toivio & Nordling 2013, 135). 

 

Kortteinen ja Tuomikoski (1998) tutkivat pitkäaikaistyöttömien selviytymistä. Heidän 

mukaansa kohtuullinen selviytyminen työn menetyksestä edellyttää sitä, että työtön 

löytää tai kehittää jonkinlaisen vastauksen ainakin kahteen perustavaan kysymyk-

seen. Ensinnäkin kysymys on elämisen mielen ja merkityksen löytämisestä – miksi 

nousta aamulla ylös, mikä antaa elämälle merkitystä ja sisältöä arkeen. Toiseksi 

kysymys on siitä, miten turvata elanto. Tutkijoiden mukaan työttömän selviytyminen 

edellyttää taloudellisen näkökulman lisäksi yhteisöllisiä suhteita. Työhön sitoutumi-

seen liittyy sosiaalista integroitumista työyhteisöön. Kun menettää työnsä, menet-

tää myös työyhteisön. Työpaikka ei kuitenkaan ole korvaamaton sosiaalisen integ-

raation lähde ja jokin toinenkin yhteisö käy, jos se tarjoaa sellaisia sosiaalisia arvo-
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ja, jotka tuovat työttömän elämään mieltä ja merkityksellisyyttä. (Kortteinen & Tuo-

mikoski 1998, 167,170).  

 

Kuten edellä on pyritty kuvaamaan, työn menetys on iso muutostilanne. Muutosti-

lanteessa ihminen menettää hallinnan tunteensa ja pyrkiäkseen hallitsemaan tätä 

muutostilannetta hän voi kohdata ongelman, voi opetella hallitsemaan reaktioitaan 

tai voi vältellä ongelmaa. Hallinnan piiriin kuuluvat omat sisäiset vaatimukset, ym-

päristön asettamat ulkoiset vaatimukset sekä vaikeat tunteet ja ristiriidat erilaisten 

vaatimusten ja tunteiden välillä. (Poijula 2003, 91). Yhteenvetona aiemmista tutki-

muksista voidaan todeta, että työn menetys ja työttömyyden kohtaaminen merkit-

see usein henkilökohtaista kriisiä ja identiteettiongelmia, fyysistä ja psyykkistä pa-

hoinvointia sekä turvattomuutta. Työttömyyteen sopeutuminen perustuu identiteetin 

ylläpitämiseen ja tunteeseen elämänhallinnasta muuttuneessa elämäntilanteessa. 

Työttömyydestä selviytymiseen vaikuttavat henkilön fyysiset ja psyykkiset voimava-

rat, taloudellinen tilanne, koettu työn merkitys, ammatillinen pätevyys, ikä sekä 

elämänote. Myös läheisten ihmissuhteiden antamalla sosiaalisella tuella on merkit-

tävä vaikutus henkilön sopeutumisprosessissa. (Rouvinen, 2003, 34). 

 

3.5 Yhteenveto teoreettisesta viitekehyksestä 
 

Edellä kuvattujen teorioiden ja tutkimusten pohjalta voidaan tiivistetysti vetää yh-

teen tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tämän tutkimuksen tutkimuson-

gelmaa lähestytään uratutkimuksen, kriisitutkimuksen ja työttömyystutkimuksen 

kautta. Uratutkimus luo pohjaa tarkastella uudenlaisia urakäsitteitä sekä uramuu-

toksia ja urasiirtymiä. Kriisitutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään traumaatti-

sissa muutos- ja kriisitilanteissa esiintyviä reaktioita ja tuntemuksia. Työttömyystut-

kimus puolestaan valottaa työn menetyksestä ja työttömyydestä selviytymisen nä-

kökulmaa ja auttaa ymmärtämään työttömyyden vaikutuksia yksilön hyvinvointiin ja 

toimintaan. Samoin pyritään ymmärtämään ja tarkastelemaan niitä toimenpiteitä ja 

keinoja, joita selviytymisessä hyödynnetään.  

 

Työmarkkinoiden tilanne ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat taustalla ja määrit-

tävät sen kentän, jossa tutkimuksen kohteena olevat yksilöt toimivat. Näin ollen 
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tämä yhteiskunnallinen näkökulma on taustalla, vaikkei tutkimuksen tarkoituksena 

olekaan tutkia selviytymistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta vaan yksilön koke-

musten ja yksilön selviytymisen kautta. Oheinen kuva havainnollistaa tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä.  

 

 

 
 

Kuvio 6. Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä 
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4 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN AINEISTO JA TUTKIMUKSEN 
TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka tutkimus on toteutettu. Tavoitteena on kuvata 

laadullista tapaustutkimusta ja samanaikaisesti perustella, miksi on valittu juuri ky-

seinen tutkimusmenetelmä. Luvussa kuvaillaan tutkimusprosessia, aineiston ke-

räämistä ja analysointia sekä arvioidaan tutkimuksen laatua ja luotettavuutta. Li-

säksi tarkastellaan lyhyesti työttömyyttä ilmiönä Suomessa 2010-luvulla lukujen ja 

tilastojen valossa.  

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen kuvaileva tapaustutki-

mus. Yin (2003, 9) kuvaa, että tapaustutkimus on suositeltava strategia muun mu-

assa silloin, kun tutkitaan jotain nykyajan ilmiötä tosielämän kontekstissa. Tämä 

näkökulma osuu hyvin tähän tutkimukseen. Tässä tutkimuksessa pyritään esittä-

mään kuvauksia tutkittavasta työn menetyksen ja työttömyyden kokemuksesta se-

kä siitä, mitkä ovat tässä ilmiössä esiintyviä käyttäytymismuotoja, tapahtumia ja 

prosesseja. 

 

Tutkimusstrategiat jaetaan perinteisesti kolmeen eri tapaan. Kokeellisessa (ekspe-

rimentaalisessa) tutkimuksessa mitataan yhden käsiteltävän muuttujan vaikutusta 

toiseen muuttujaan. Kvantitatiivinen survey-tutkimus kerää tietoa standardoidussa 

muodossa joukolta ihmisiä esimerkiksi kyselylomakkeella. Tapaustutkimuksessa 

(case study) kerätään yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa yksittäisestä tapaukses-

ta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. Usein tapaustutki-

muksessa käytetään kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. Tapaustutkimuksen 

tyypillisenä piirteenä on, että tutkimuksen kohteena on yksilö tai ryhmä, kiinnostuk-

sen kohteena ovat usein prosessit ja aineistoa kerätään usein haastattelemalla tai 

havainnoimalla. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tavallisimmin ilmiöiden kuvailu 

ja tapausta tutkimalla pyritään lisäämään ymmärrystä tietystä ilmiöstä. Yleensä 

tapaustutkimus valitaan menetelmäksi, kun halutaan ymmärtää kohdetta syvälli-

sesti ja huomioida siihen liittyvä konteksti, olosuhteet ja taustat. Tähänkin peilaten 

tapaustutkimus on hyvin tähän tutkimukseen soveltuva menetelmä. Tutkimuksella 

on aina myös jokin tarkoitus tai tehtävä. Tutkimuksen tarkoitusta luonnehditaan 
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yleensä neljän piirteen perusteella. Tutkimus voi olla kartoittava, selittävä, kuvaile-

va tai ennustava. (Hirsjärvi et al. 2009, 134-139).  

 

4.1 Laadullinen tutkimus 
 

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen ja 

pyrkimyksenä on tutkia kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Yleisesti voi-

daan todeta, että laadullisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemmin löytää ja 

paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä, totuuksia tai tilas-

tollisia yleistyksiä. (Hirsjärvi et al. 2009, 161). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on olennaista tutkittavan ilmiön ymmärtäminen ja sy-

vemmän käsityksen saaminen ilmiöstä. Tutkimuksella pyritään saamaan tietoa tut-

kittavasta kohteesta kokonaisvaltaisesti. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan 

ihmistä tiedon keruun instrumenttina ja tutkija luottaa omiin havaintoihinsa ja kes-

kusteluihin tutkittaviensa kanssa enemmän kuin mittausvälineillä, esimerkiksi tes-

teillä hankittavaan tietoon. Käytännössä tämä tarkoittaa tutkittavien henkilöiden 

ajatusten, näkökulmien ja kokemuksen esiintuomista. Laadullisessa tutkimuksessa 

suositaan sellaisia metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat ja ääni pääsevät esille, 

esimerkkejä tällaisesta metodeista ovat teemahaastattelu ja havainnointi. (Hirsjärvi 

et al. 2009, 164). Laadullinen tutkimus operoi erittelemällä yksittäisiä tapauksia nii-

hin osallistuvien ihmisten näkökulmasta tai niihin osallistuvien ihmisten niille anta-

mien merkitysten kautta (Koskinen et al. 2005, 31). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään induktiivista, aineistolähtöistä analyysiä, 

jossa pyritään tekemään yleistyksiä ja päätelmiä aineistosta nousevien seikkojen 

perusteella, ei niinkään aiempaan tietoon ja teoriaan nojaten. Lähtökohtana tutki-

muksessa on aineiston monipuolinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Tutkijan tar-

koituksena on paljastaa odottamattomia seikkoja ja sitä, mikä on tärkeää, ei mää-

rää tutkija. Laadullisessa tutkimuksessa ei johdeta etukäteen hypoteeseja jostain 

teoriasta ja pyritä testaamaan näitä saadakseen selville, kuvaako teoria tutkitun 

ilmiön ja sen dynamiikan. Laadullinen tutkimus on viime kädessä hypoteesien tes-

taamista, mutta nämä hypoteesit tuotetaan tutkimuksen mittaan, aineistoa kerättä-
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essä ja analysoitaessa. Aineiston tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa 

tulkitaan sen mukaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa varaudutaan toisin sano-

en siihen, että tutkimussuunnitelma ja tutkimusongelma muotoutuvat ja saattavat 

muuttua tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi et al. 2009, Koskinen et al. 2005). Yksi 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroista onkin siinä, että kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa tutkimusongelmat määritellään tarkasti etukäteen, kun laadul-

lisessa tutkimuksessa tutkimusongelma voi muuttua tutkimuksen aikana. Ennakko-

oletuksista ei kuitenkaan voi päästä täysin eroon ja niitä voi käyttää tutkimuksessa 

esioletuksina. (Eskola & Suoranta 1998). 

 

Tämän tutkimuksen työstöprosessin eteneminen mukaili ja noudatti laadullisen tut-

kimusprosessin kulkua. Lähtökohtana tässä tutkimuksessa oli yleinen kiinnostus ja 

uteliaisuus erilaisia työuria sekä uravaiheita kohtaan. Tutkimuskysymys ilmeni pro-

sessin alussa hyvin yleisellä tasolla kiinnostuksena tutkia työttömyyden uravaihet-

ta. Tutkimuskysymys alkoi täsmentyä ja kohdistua vähitellen niihin toimiin, joita ta-

pahtuu työn menetyksestä johtuvassa uramuutostilanteessa uuden ja vanhan tilan-

teen välissä. Tämän jälkeen tutkimusprosessi eteni teorian etsimiseen ja tutkimi-

seen. Aikaisemman tutkimuksen valossa ilmiö alkoi hahmottua uudella tarkemmal-

la ja jäsentyneemmällä tavalla. Samanaikaisesti tutkimusongelman tarkentumisen 

ja teorian jäsentymisen aikana valittiin tutkimusmenetelmäksi haastattelututkimus. 

Tutkimusmenetelmän valinta ei ollut ongelmallista, mutta aineiston hankinnan poh-

dinta vei ennakoitua enemmän aikaa. Lopulta tutkimuksen yksi keskeinen tulokul-

ma eli tutkimuksen kohdentuminen korkeasti koulutettuihin työttömiin täsmentyi. 

Tämä oli tekijä, joka ratkaisi aineiston hankintaan liittyvät haasteet. Tutkimuksessa 

haastateltavien henkilöiden hankintaan saatiin arvokasta apua Omaehtoisen Työl-

listymisen Tuki OTTY ry:n projektipäälliköltä, jonka kautta tavoitettiin haastatteluun 

sopivia potentiaalisia korkeasti koulutettuja työttömiä henkilöitä.  

 

Aineiston keruu onnistui hyvin, joskin tämä oli aikaa vievä ja työläs vaihe. Tässä 

aineiston keruun vaiheessa pyrittiin unohtamaan teoria, jottei se ohjaisi liiaksi ke-

räämään vain tiettyjä teorian kautta esiin nousseita ilmeisiä ja oletettuja asioita. Jo 

aineiston keruun yhteydessä aloitettiin aineiston analysointi teemoittelemalla, lajit-

telemalla ja luokittelemalla aineistoa. Tiettyjä ilmiöitä alkoi hahmottua ja nousta 
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esiin. Ilmiöt ja hypoteesit nousivat aineistosta, eivät teoriasta. Aineiston analysoin-

nin vaiheessa tutkimusongelma täsmentyi edelleen myös siten, että pitkäaikaistyöt-

tömyyden tarkastelu nousi esiin yhdeksi luontevaksi näkökulmaksi. Aineiston ana-

lysoinnin edetessä pyrittiin tunnistamaan tuloksia ja yleistämään niitä. Ja lopulta 

tutkimusprosessissa edettiin argumentoinnin vaiheeseen, jossa pohdittiin tuloksia 

aikaisempaan tutkimukseen peilaten. Tässä vaiheessa pohdittiin sitä, minkälaisia 

johtopäätöksiä tuloksista voi vetää, miten nämä suhteutuvat aikaisempaan tutki-

mukseen ja eroavatko tulokset joiltain osin aikaisempien tutkimusten tuloksista. 

Tavoitteena oli, että tämä tutkimus antaa lukijalle uuden tavan ymmärtää tutkitta-

vaa ilmiötä eli sitä, kuinka korkeasti koulutettu henkilö selviytyy työn menetyksestä 

ja pitkittyneestä työttömyydestä.  

 

4.2 Teemahaastattelu, puolistrukturoitu haastattelumenetelmä 
 

Tässä tutkimuksessa aineiston kerääminen on toteutettu puolistrukturoitua teema-

haastattelun haastattelumenetelmää käyttäen. Seidman (1991) aloittaa haastatte-

lua koskevan tarkastelunsa sanomalla, että haastattelen ihmisiä, koska olen kiin-

nostunut toisten ihmisten tarinoista (Hirsjärvi & Hurme, 2014, 34). Samaa voin itse 

sanoa tämän tutkimuksen lähtökohdista. Valitsin haastattelumenetelmän, koska 

olen kiinnostunut ihmisistä ja heidän kokemuksistaan ja tarinoistaan.  

 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen päämenetelmistä. Eskolan ja Suoran-

nan (1998) mukaan haastattelu on todennäköisesti Suomessa yleisin tapa kerätä 

laadullista aineistoa. Haastattelu on vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet 

vaikuttavat toisiinsa. Se on joustava menetelmä, jossa aineiston keruuta voidaan 

säädellä tilanteen edellyttämällä tavalla vastaajia myötäillen. Haastattelussa ollaan 

suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, mikä luo mahdollisuuden suun-

nata tiedonhankintaa itse tilanteessa. Haastattelussa on mahdollista säädellä asi-

oiden järjestystä. Samoin haastattelumenetelmä antaa myös enemmän mahdolli-

suuksia tulkita vastauksia kuin esimerkiksi lomakekysely. (Hirsjärvi et al. 2009, 

208).  
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Haastattelussa tutkijan tehtävänä on välittää kuvaa haastateltavan ajatuksista, kä-

sityksistä, kokemuksista ja tunteista. Haastattelu on ennalta suunniteltu vuorovai-

kutustilanne, jossa haastattelija on tutustunut tutkimuskohteeseen sekä käytännös-

sä että teoriassa. Haastateltavan on voitava luottaa siihen, että hänen antamiaan 

tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Vaikka haastattelu on menetelmänä joustava 

ja monenlaisiin tilanteisiin sopiva, siihen sisältyy monia ongelmia, jotka on hyvä 

tiedostaa menetelmää valittaessa. Käsitysten, uskomusten ja merkitysten tutkimi-

nen on usein ongelmallista. Haastattelu on konteksti- ja tilannesidonnaista, tulok-

siin sisältyy aina tulkintaa ja tulosten yleistämistä on tarkkaan harkittava. Haastat-

teluaineistojen analysointi, tulkinta ja raportointi on usein myös ongelmallista, kos-

ka valmiita malleja ei ole tarjolla. Haastattelu vie myös paljon aikaa. Haastateltavi-

en etsiminen, haastattelujen sopiminen ja haastattelun toteuttaminen vievät itses-

sään aikaa, mutta erityisesti vapaamuotoisen haastattelujen purkaminen eli litte-

rointi vie moninkertaisesti haastattelujen toteuttamiseen käytetyn ajan. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2014, 12, 35, 41). 

 

Tutkimushaastatteluja voidaan erotella toisistaan haastattelujen strukturointiasteen 

perusteella. Strukturoinnilla tarkoitetaan sitä, kuinka kiinteästi kysymykset on muo-

toiltu ja missä määrin haastattelija jäsentää tilannetta. Haastattelun strukturointias-

te tulee tietoisesti valita ennen tutkimushaastattelujen suorittamista. Standardoitu 

lomakehaastattelu muodostaa toisen ääripään, jossa haastattelu tapahtuu täysin 

määrätyn lomakkeen mukaan. Lomakkeessa kysymysten ja väitteiden muoto sekä 

esittämisjärjestys ovat täysin ennalta määrätyt. Lomakehaastattelujen ulkopuolelle 

jäävät haastattelut voidaan luokitella puolistrukturoituihin ja strukturoimattomiin 

haastatteluihin. Käsittelyn yhdenmukaisuus vähenee siirryttäessä lomakehaastatte-

lusta puolistrukturoituun ja edelleen strukturoimattomaan haastatteluun. Struktu-

roimattomasta haastattelusta käytetään myös syvähaastattelun nimitystä. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2014, 43-45). 

 

Eskolan ja Suorannan mukaan puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset 

ovat kaikille samat, mutta vastauksia ei ole sidottu tiettyihin vastausvaihtoehtoihin, 

vaan haastateltavat voivat vastata omin sanoin. Tällaista puolistrukturoitua mene-

telmää, jossa haastattelun aihepiirit ja teema-alueet on etukäteen määritelty mutta 
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kaikkia kysymyksiä ei, kutsutaan teemahaastatteluksi. (Eskola & Suoranta, 1998, 

86). Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista 

keskustellaan. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee keskeisten 

teemojen varassa ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelu huomioi 

sen, että ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamat merkitykset ovat 

keskeisiä. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, sillä haastattelun 

teema-alueet ja aihepiirit ovat kaikille haastateltaville samat, mutta kysymysten 

tarkka muoto ja järjestys eivät ole määrättyjä tai olennaisia. (Hirsjärvi & Hurme, 

2014, 47-48). 

 

4.3 Aineiston hankinta 
 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja koh-

detta. Tutkimuksen alkuvaiheessa pyritään kartoittamaan tutkimuskohde ja hah-

mottamaan se kenttä, johon tutkimus kohdistuu. Aineiston hankinta kohdentuu tä-

hän kenttään. Tutkimuksen toteuttamiseen ja aineiston hankintaan liittyy monia 

käytännön kysymyksiä ja ratkaistavia asioita. Laadullisessa tutkimuksessa tehtyjä 

käytännön ratkaisuja ja valintoja ovat aineiston hankinnan metodi, tutkimuskohteen 

valinta, aikaulottuvuus, tutkittavien valinta sekä tutkittavien saatavuus ja tavoittami-

nen. (Hirsjärvi et al. 2009, 177-178, 181). 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen aineiston keruuta koskevat yleiset kysymykset liittyvät 

aineiston kokoon, edustavuuteen ja yleistettävyyteen. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa puhutaan aineiston harkinnanvaraisesta näytteestä tai tarkoituksenmukai-

sesta poiminnasta. Tällöin aineiston määrä, teemahaastattelun kyseessä ollessa 

perustuu suhteellisen pieneen tapausmäärään. (Eskola & Suoranta, 1998, 60). 

Kvale (1996, teoksessa Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 58) toteaa, että tavallisesti 

haastateltavien määrä kvalitatiivissa tutkimuksissa on nykyisin noin 15. Vaikka 

haastateltavien lukumäärä olisi suhteellisen pieni, aineiston määrä voi sinällään 

olla kuitenkin suuri, sillä litteroidut haastattelut voivat sisältää satoja sivuja puh-

taaksikirjoitettua aineistoa. Kvalitatiivisen aineiston koon määrittämiseksi voidaan 

ajatella, että aineistoa on riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota tutkimuson-

gelman kannalta enää uutta tietoa (Eskola & Suoranta, 1998, 62). Kvalitatiivisen 
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aineiston keruussa käytetään kyllääntymisen eli saturaation käsitettä. Tämä tarkoit-

taa, tutkija alkaa kerätä aineistoa päättämättä etukäteen, kuinka monta tapausta 

hän tutkii. Esimerkiksi haastattelututkimuksessa haastatteluja jatketaan niin kauan 

kuin haastattelut tuovat tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. Aineisto katsotaan 

riittäväksi, kun samat asiat alkavat kertautua haastatteluissa. Perusajatuksena on, 

että tutkimalla yksityistä tapausta kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä 

ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä 

tasolla. Saturaation ajattelutapa ei ole täysin ongelmaton. Ongelmana voi olla, 

kuinka paljon tutkija aineistoa kerätessään voi huomata uusia näkökulmia ja kuinka 

tutkija voi olla varma, että kohde ei tuota enää uutta informaatiota. (Hirsjärvi et al. 

2009, 182). Tässä tutkimuksessa on kuitenkin hyödynnetty osittain saturaation 

ajattelutapaa. Eskola ja Suoranta toteavat teoksessaan (1998, 66) että yleistyksiä 

ei ole mahdollista tehdä suoraan aineistosta, vaan siitä tehdyistä tulkinnoista. Täl-

löin tarkoituksenmukaisen aineiston kokoaminen jälleen korostuu. Haastateltavia 

valittaessa olisi hyvä, jos heillä olisi suhteellisen samanlainen kokemusmaailma, 

heillä on tietoa tai kokemusta tutkimusongelmasta ja he ovat kiinnostuneita itse 

tutkimuksesta.  

 

Tämän tutkimuksen haastateltavat saatiin Omaehtoisen Työllistymisen Tuki OTTY 

ry:n kautta. Yhdistyksen Työnhakuveturi-toiminnasta vastaava projektipäällikkö 

lähetti sähköpostilla saatekirjeen sekä laatimani haastattelukutsun 140 Työnhaku-

veturin Työnhakubuusteri-toiminnassa mukana olleelle henkilölle (Liite 1). Kutsun 

saaneiden joukossa oli sekä edelleen työttömänä olevia että sellaisia henkilöitä, 

jotka olivat jo työllistyneet. Haastattelukutsussa pyydettiin kiinnostuneita olemaan 

suoraan yhteydessä tutkijaan, eli OTTY ry:n rooli oli vain se, että sitä kautta pystyt-

tiin tavoittamaan kohderyhmään kuuluvia eli korkeasti koulutettuja työn menetyk-

sen ja työttömyyden kokeneita henkilöitä. Haastattelukutsun saaneiden ja kohde-

ryhmään kuuluvien henkilöiden yhteystietoja en itse saanut. Saatekirjeessä paino-

tettiin, että haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista, siihen osallistu-

neet tulevat säilymään anonyymeinä ja että OTTY ry ei luovuta yhteystietoja kenel-

lekään.  
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Kutsu lähetettiin kesäkuun 2015 lopulla. Välittömästi samana päivänä kutsun lähet-

tämisen jälkeen minulle alkoi tulla sähköpostitse tai puhelimitse yhteydenottoja ja 

ilmoittautumisia haastateltavaksi. Lähdin kontaktoimaan ja sopimaan haastatteluja 

ilmoittautuneiden kanssa välittömästi siinä järjestyksessä, kun sain yhteydenottoja. 

Soitin henkilölle, tarkistin hänen tilanteensa siitä näkökulmasta, onko hänellä ko-

kemusta työn menetyksestä ja työttömänä olosta ja sovin haastatteluajan. Sovin 

haastattelun 13 henkilön kanssa. Huomasin, että haastatteluun halukkaita tuli kui-

tenkin koko ajan lisää ja totesin, että tässä vaiheessa en sovi enempää haastatte-

luja vaan hyödynnän niin kutsuttua saturaation ajattelutapaa. Lähetin lopuille kiin-

nostuneille sähköpostin, jossa kerroin että olen yhteydessä myöhemmin ja kutsun 

haastatteluun, jos haastattelujen edetessä huomaan tarvitsevani vielä uusia haas-

tateltavia. Haastattelukutsuun tuli yhteensä 24 vastausta. Haastateltavat valittiin 

siis vapaaehtoisuuden pohjalta. Haastateltavien valinnassa toteutui periaatteellinen 

vaatimus siitä, että haastateltavilla oli suhteellisen samanlainen kokemusmaailma 

(korkea koulutustausta), heillä oli tietoa tai kokemusta tutkimusongelmasta ja he 

olivat kiinnostuneita itse tutkimuksesta. Valinta saattaa tuoda tutkimukseen yhden 

rajoituksen. Koska tutkimukseen haastateltavat valittiin vapaaehtoisuuden ja oman 

aktiivisuuden pohjalta, voi olla, että tutkimukseen valikoitui jo tämän perusteella 

lähtökohtaisesti aktiivisia henkilöitä. 

 

Tein yhteensä 13 haastattelua 3.7.-5.8.2015 välisenä aikana. Haastattelut kestivät 

keskimäärin hieman yli tunnin (1 h 10 min). Haastattelut toteutettiin yhtä lukuun 

ottamatta rauhallisessa toimistotilassa Helsingissä. Yksi haastattelu pidettiin haas-

tateltavan kotona. En tehnyt varsinaista esihaastattelua, mutta testasin haastattelu-

runkoa etukäteen lyhyellä sparrauksella lähipiiriini kuuluvan henkilön kanssa, jonka 

jälkeen vielä täsmensin haastattelurunkoa (Liite 2). Toteutin haastattelut puolistruk-

turoituna teemahaastatteluna, jotka tallensin nauhurilla ja purin yksityiskohtaista 

analyysiä varten tekstiksi. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 123 A4-sivua. Haastatte-

lun aluksi kerroin haastateltavalle, että keskustelut ovat luottamuksellisia ja tutki-

muksen tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäisiä vastaajia.  

 

Haastattelut etenivät pääsääntöisesti siten, että taustatietojen keräämisen jälkeen 

keskusteltiin työn merkityksestä haastateltavalle. Sen jälkeen keskustelu eteni irti-
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sanomisen ja työn menetyksen tilanteeseen ja siihen liittyviin tekijöihin ja tunte-

muksiin. Sen jälkeen edettiin ajallisesti työn menetyshetkestä eteenpäin ja keskus-

teltiin niistä toimista ja toimenpiteistä, joita haastateltava oli tehnyt työttömyytensä 

aikana työttömyydestä selviytyäkseen. Tämän jälkeen keskusteltiin niistä työttö-

myyden tukipalveluista, joita haastateltava tunnisti ja joita oli käyttänyt työttömyy-

tensä aikana. Lopuksi haastateltavalle annettiin vielä mahdollisuus nostaa vapaasti 

esiin teemaan liittyviä asioita tai kehittämisajatuksia.  

 

Haastateltavissa oli viisi miestä ja kahdeksan naista. Heidän ikänsä vaihteli 32 ja 

60 välillä ja he kaikki asuivat Uudellamaalla. Heillä kaikilla oli vähintään alemman 

korkea-asteen koulutus. Seitsemällä oli ylempi korkeakoulututkinto (DI, KTM, 

VTM), kahdella alempi korkeakoulututkinto (tradenomi, ekonomi) ja neljällä alem-

man korkea-asteen tutkinto (yo-merkonomi, insinööri). Kaksi haastateltavista oli 

myös yliopistolla jatko-opiskelijana tähtäimessä tohtoritutkinto. Kaikilla haastatelta-

villa oli kokemusta työn menettämisestä ja työttömänä olemisesta. Haastateltavien 

työttömyysaika oli kestänyt lyhimmillään 10 kuukautta ja pisimmillään 3 vuotta. 

Tässä tutkimuksessa haastatellut työttömät olivat yhtä lukuun ottamatta haastatte-

luhetkellä virallisen määritelmän mukaan työttömiä, eli eivät olleet työsuhteessa, 

eivät työllistyneet päätoimisesti yritystoiminnassa tai eivät olleet päätoimisia opis-

kelijoita. Yhdellä henkilöllä oli niin kutsuttu nollatuntisopimus eli hän ei ollut viralli-

sen määritelmän mukaan työtön, mutta tämän tutkimuksen näkökulmasta hän täytti 

vaaditut kriteerit, eli hän on menettänyt työnsä ja hänellä oli kokemusta työn puut-

tumisesta ja työttömyydestä.  

 

4.4 Analyysin toteuttaminen 
 

Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten tekeminen on tutkimuksen 

ydinasia. Teemahaastattelun avulla kerätty aineisto on yleensä runsas ja analyysi-

vaihe on työläs ja aikaa vievä tutkimuksen vaihe. Kvalitatiivisen aineiston analyy-

sissä on monia tapoja, mutta usein esitetty menettelytapa on, että aineistoa analy-

soidaan samanaikaisesti aineiston keruun, tulkinnan ja raportoinnin kanssa. Hirs-

järvi & Hurme (2014, 136) toteavat, että analyysi alkaa usein jo itse haastatteluti-

lanteessa. Kun tutkija tekee itse haastattelut, hän tekee jo haastatteluvaiheessa 
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havaintoja ilmiöistä esimerkiksi niiden toistuvuuden perusteella ja voi hahmotella 

malleja syntyneistä havainnoista. Analyysitekniikoita on useita eikä ole yhtä oikeaa 

tai ehdottomasti muita parempaa analyysitapaa.  

 

Teemahaastattelujen luonteeseen kuuluu haastattelujen tallentaminen ja tallentei-

den purkaminen. Aineiston kirjoittaminen tekstiksi sanasanaisesti eli litterointi on 

yleinen tapa. Aineiston litterointi edesauttaa sitä, että aineisto tulee tutummaksi jo 

litterointivaiheessa ja on sitä kautta jo osa analysointiprosessia. Aineiston litteroin-

nin tarkkuudesta ei ole yksiselitteistä ohjetta ja riippuu tutkimuksesta, kuinka tarkka 

litterointi on perusteltua. Sanasta sanaan litterointi on työlästä ja hidasta ja yhden 

tunnin haastatteluun kuluu moninkertainen tuntimäärä, keskimäärin 4-6 tuntia litte-

rointiaikaa. Litteraation tasoja voidaan luokitella referoivasta litteroinnista tarkim-

paan ja yksityiskohtaisimpaan keskusteluanalyyttiseen litterointiin. (Hirsjärvi & 

Hurme 2014, 138-140).  

 

Laadullisen aineiston analysointi käsittää eri vaiheita. Siinä eritellään aineistoa 

osiin, luokitellaan sitä, tehdään synteesiä ja pyritään yhdistämään kokonaiskuva 

sekä esittämään tulkittava ilmiö uudessa perspektiivissä. Aineiston kuvaileminen 

on itse analyysin perusta. Aineiston kuvailun avulla kartoitetaan tapahtumien ja 

henkilöiden ominaisuuksia ja piirteitä ja pyritään kuvaamaan tutkimuksen kohteena 

oleva ilmiö. Aineiston luokittelu edesauttaa sitä, että saatua aineistoa voidaan tulki-

ta, yksinkertaistaa ja tiivistää. Aineiston yhdistelyn tarkoituksena on puolestaan 

löytää luokkien välille samankaltaisuuksia tai säännönmukaisuuksia. Tavoitteena 

on, että päädytään onnistuneisiin tulkintoihin ja lukija voi löytää tekstistä samat asi-

at, jotka tutkijakin löysi. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 143-145). Keskustelu aineiston 

kanssa ja tulosten liittäminen teoreettisiin näkökulmiin sekä ajankohtaisiin käytän-

nön ongelmiin avaa tutkimusta lukijoille syvemmällä tasolla. Tarkastellun ilmiön 

tulisi asettua uuteen valoon tavalla, joka kutsuu muita tutkijoita kehittelemään ja 

edelleen jatkamaan tutkimuksen jo avaamaa dialogia. (Ruusuvuori et al. 2010, 29). 

 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysivaihe käynnistyi jo aineiston keruun yhtey-

dessä. Litteroin haastattelut mahdollisimman nopeasti haastattelun jälkeen, mutta 

tämä litterointivaihe oli ennakoitua työläämpää ja hitaampaa. Litterointi toteutettiin 
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peruslitteroinnin tasolla, eli puhe litteroitiin mahdollisimman sanatarkasti puhekieltä 

noudattaen, mutta siitä jätettiin suurimmaksi osaksi pois täytesanat, toistot ja yksit-

täiset äännähdykset. Tässä tutkimuksessa keskeistä on haastateltavien kertoma 

asiasisältö, ei niinkään ilmaisu tai vuorovaikutus.  

 

Hyödynsin litterointivaihetta alustavan analyysin ja teemoittelun pohdinnassa ja 

samanaikaisesti litterointivaiheen aikana työstin yhteenvetotaulukkoa taulukkolas-

kentaohjelma Exceliin. Keräsin ja luokittelin taulukkoon teema-alueittain keskeisiä 

haastatteluissa esiin nousseita asioita ja haastateltujen kokemuksia. Keräsin näin 

ollen taulukkoon keskeiset haastattelujen tulokset ja tulostin sen yhdeksi isoksi ko-

konaisuudeksi, jonka pohjalta pystyin helpommin löytämään yhtäläisyyksiä ja eroa-

vuuksia, analysoimaan tuloksia sekä tiivistämään johtopäätöksiä.  

 

4.5 Tutkimuksen laatu ja luotettavuus 
 

Kaikkiin tutkimuksiin liittyy eettisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tutkimuksen kaikkiin eri 

vaiheisiin. Ihmisiin kohdistuvassa tutkimuksessa tärkeitä eettisiä periaatteita ovat 

kohteena olevien henkilöiden suostumuksen saaminen sekä luottamuksellisuuden 

ja yksityisyyden takaaminen. Myös esimerkiksi haastatteluaineiston purkamiseen 

sekä analyysin toteuttamiseen liittyy eettisiä näkökulmia siten, kuinka kirjallinen 

litterointi noudattaa haastateltavien suullisia lausumia sekä siten, miten syvällisesti 

ja kriittisesti haastattelut voidaan analysoida. Haastattelujen raportoinnissa on 

huomioitava luottamuksellisuus sekä seuraukset, joita julkaistulla raportilla on niin 

haastateltaville kuin heitä koskeville ryhmille tai instituutioille.  

 

Haastattelun luotettavuutta saattaa heikentää se, että haastateltavalla voi olla tai-

pumus antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. Haastateltava saattaa haluta 

esiintyä esimerkiksi hyvänä kansalaisena, moraaliset ja sosiaaliset velvollisuudet 

täyttävänä ihmisenä. Vastaavasti joistain asioista halutaan ehkä vaieta, esimerkiksi 

sairauksista tai vajaavuuksista, norminvastaisesta tai rikollisesta käyttäytymisestä 

tai vaikkapa taloudellisesta tilanteesta. Haastatteluaineisto on myös konteksti- ja 

tilannesidonnaista ja tutkittavat saattavat puhua haastattelutilanteessa toisin kuin 

jossain muussa tilanteessa. Haastattelussa onkin oleellista, kuinka haastattelija 
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osaa tulkita haastateltavan vastauksia erilaisten merkitysten valossa. Tähän liittyen 

tutkijat toteavatkin, että tämä tulee ottaa tuloksia tulkitessa huomioon ja tulosten 

yleistämisessä ei pitäisi liioitella. (Hirsjärvi et al. 2009, 206-207). 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2014, 184) mukaan haastattelututkimuksessa laatua tulisi 

tarkkailla tutkimuksen eri vaiheissa. Tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään 

ratkaisuja ja ottamaan kantaa sekä analyysin kattavuuteen että tekemänsä työn 

luotettavuuteen (Eskola & Suoranta, 1998, 208). Laadullisen tutkimuksen lähtökoh-

tana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuk-

sensa keskeinen tutkimusväline. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pääasiallisin luo-

tettavuuden kriteeri on tutkija itse ja luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimus-

prosessia. Kvalitatiiviset tutkimusraportit ovat yleensä henkilökohtaisempia kuin 

kvantitatiiviset ja sisältävät tutkijan omaa pohdintaa.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen arvioitavuudesta on esitetty näkemyksiä, joiden mukaan 

perinteisesti ymmärrettynä validiteetti ja reliabiliteetti eivät sellaisenaan sovellu 

kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi. Tutkimuksen on kuitenkin 

pyrittävä siihen, että se paljastaa tutkittavien käsityksiä niin hyvin kuin mahdollista 

ja tutkijan on pystyttävä perustelemaan menettelynsä. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 

186, 189). Validiteetin arvioiminen laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa sekä ke-

rättyjen aineistojen että niistä tehtävien tulkintojen käypyyden arviointia. Reliabili-

teetin arvioinnissa laadullisessa tutkimuksessa korostuvat analyysin systemaatti-

suuden ja tulkinnan luotettavuuden kriteerit. Systemaattisessa analyysissä avataan 

kaikki matkan varrella tehdyt valinnat, rajaukset ja analyysin etenemistä ohjaavat 

periaatteet. Aineiston analyysin vahvuuksien esittelyn ohella käsitellään myös sen 

mahdollisia rajoituksia. (Ruusuvuori et al. 2010, 27).  

 

4.6 Tausta-aineistoa työttömyydestä Suomessa 2010-luvulla 
 

Tässä kappaleessa kuvataan vielä lyhyesti työttömyyttä ilmiönä ja lukuina Suo-

messa 2010-luvulla. Tämän kappaleen tarkoitus on taustoittaa sitä viiteryhmää, 

johon haastateltavat kuuluvat sekä antaa tietoa, jota vasten tutkimuksen tuloksia 

voi mahdollisesti joiltain osin peilata.  
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Työttömyys voidaan jakaa kitka-, kausi-, suhdanne- ja rakennetyöttömyyteen. Kit-

katyöttömyys on lyhytaikaista työttömyyttä joka syntyy, kun avoimet työpaikat ja 

työnhakijat eivät välittömästi löydä toisiaan. Kausityöttömyys johtuu eri vuoden-

aikoihin ajoittuvien tuotantohuippujen vaihtelusta. Kausityöttömyyttä esiintyy eten-

kin rakennusteollisuuden ja maatalouden piirissä. Suhdannetyöttömyyttä syntyy 

talouselämän yleisten suhdannevaihteluiden seurauksena. Taantuma- ja lamakau-

sien aikana työttömyys on suurimmillaan. Rakennetyöttömyys on elinkeinoraken-

teen muutoksesta johtuva työttömyyden ilmiö. Rakennetyöttömyys syntyy työvoi-

man kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta ja sen syynä voivat olla esimerkiksi 

alueelliset tai koulutukselliset tekijät. Rakennetyöttömyyteen liittyvät samanaikai-

sesti vallitsevat työttömyys ja työvoimapula. (Manninen 1993). Tällä hetkellä Suo-

men työmarkkinoille on ominaista samanaikainen suhdanne- sekä rakennetyöttö-

myys ja tämän tutkimuksen kohteena oleva korkeasti koulutettujen työttömyys Uu-

dellamaalla kohdistuu pääosin juuri näihin työttömyyden lajeihin.  

 

Työttömiksi luetaan Suomessa 15-64 -vuotiaat henkilöt, joilla ei ole työpaikkaa, 

mutta jotka ovat työmarkkinoiden käytettävissä ja hakevat töitä. Työttömyys voi-

daan määritellä hallinnollisesti myös siten, että henkilö on ilmoittautunut työttömäk-

si työnhakijaksi TE-toimistoon. Tämä määritelmä jättää kuitenkin huomioimatta 

esimerkiksi piilotyöttömät eli henkilöt, jotka ovat työttömiä, mutta jotka eivät ole et-

sineet työtä eivätkä ole ilmoittautuneet työnhakijoiksi. Piilotyötön vetäytyy työmark-

kinoilta, koska ei usko työllistyvänsä. Piilotyöttömyyden syitä voivat olla työnhausta 

luopuminen tai muut syyt kuten opiskelu, lasten hoito tai terveydelliset syyt. 

 

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön tilastojen mukaan vuoden 2014 aikana 

yhteistoimintaneuvottelujen piirissä oli yhteensä yli 109 000 palkansaajaa ja saman 

vuoden aikana yhteistoimintaneuvotteluissa irtisanottujen määrä oli yhteensä       

12 477 henkilöä. Nämä tilastot perustuvat pörssitiedotteisiin ja tilastoista puuttuvat 

ainakin kuntien tiedot, joten ilmoitetut määrät eivät ole täydelliset. Vuoden 2015 

ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhteistoimintaneuvotteluissa irtisanottujen 

määrä on lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, yhteensä noin 5400 henkilöä. 

(SAK Irtisanomistilastot). 
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Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan heinäkuun 2015 lopussa 

Työ- ja elinkeinotoimistossa oli yhteensä 381 600 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 

31 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 12 700 enemmän kuin edellisen kuun 

lopussa. Työttömyys kasvoi erityisesti alle 25-vuotiaiden ja yli 50-vuotiaiden 

ikäryhmissä. (Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyyskatsaus Heinäkuu 2015). 

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan työttömyysaste oli 8,4 prosenttia 

heinäkuussa 2015. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana se oli 7,0 prosenttia. 

(Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Heinäkuu 2015).  

 

Työttömyys lisääntyy erityisesti korkeasti koulutetuilla. Kokonaisuutena tarkastellen 

korkeakoulutettujen työttömien määrä on yli kaksinkertaistunut vuonna 2008 alka-

neen finanssikriisin ja sitä seuranneen heikon taloussuhdanteen aikana. Voimak-

kaammin korkeakoulutettujen työttömyys alkoi kasvaa vuodesta 2012 lähtien. Kor-

keasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan työttömyyskatsauksen mu-

kaan heinäkuun 2015 lopussa korkeakoulutettuja työttömiä oli yhteensä 57 026. 

Määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 6 909 henkilöllä eli 13,8 

prosenttia. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita työttömiä oli 28 685 ja 

ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita 26 513. Tutkija-asteen koulutuksen 

suorittaneita työttömiä oli 1 828. Nämä luvut eivät pidä sisällään lomautettuja hen-

kilöitä. Suhteellisesti eniten työttömyys kasvoi tutkijakoulutusasteella, 14,2 prosent-

tia. Ylemmällä korkeakouluasteella muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 13,6 

prosenttia, alemmalla korkeakouluasteella 14 prosenttia. Erityisesti korkeasti koulu-

tettujen työttömyyden lisääntyminen näkyy pääkaupunkiseudulla. Korkeasti koulu-

tettujen työttömien määrän kasvu näkyy kaikilla Akavan jäsenliittojen edustamilla 

koulutusaloilla, mutta määrällisesti eniten korkeasti koulutetuista työttömistä heinä-

kuun 2015 lopussa oli insinöörejä (7 204) ja tradenomeja (4 669). Suhdanteiden 

heikkeneminen lisäsi ensimmäisenä tekniikan ja kaupan alojen työttömyyttä, mutta 

pitkittynyt taantuma vaikuttaa nyt myös esimerkiksi julkiseen sektoriin, mikä näkyy 

muidenkin kuin tekniikan ja talouden alojen korkeakoulutettujen työttömyysluvuis-

sa. (Akavan työttömyyskatsaus 31.8.2015). 

 

Myös pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut kasvuaan vuodesta 2009 lähtien. Pitkäai-

kaistyöttömäksi määritellään henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä vä-
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hintään vuoden ajan. Korkeasti koulutettujen pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut 

taloustaantuman pitkittymisen vuoksi voimakkaassa kasvussa. Keskimäärin 28 

prosenttia työttömistä korkeakoulutetuista on ollut työttömänä vähintään vuoden. 

(Akavan työttömyyskatsaus 31.8.2015). Elinkeinoelämän valtuuskunnan katsauk-

sen mukaan työllistymisen todennäköisyys laskee, jos työttömyys pitkittyy. Sata 

päivää työttömänä vuonna 2012 olleista työllistyi 44 prosenttia vuoden 2013 lop-

puun mennessä. 200 päivää työttömänä olleista työllistyi enää 24 prosenttia ja 300 

päivää työttömänä olleista 18 prosenttia. Koulutus kuitenkin parantaa mahdolli-

suuksia työllistyä, vaikka työttömyys pitkittyisi. (EVA 2015). 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tuloksia ja haastatteluissa esiin nousseita 

asioita. Tutkimuksen keskeinen tavoite oli selvittää, miten korkeasti koulutettu hen-

kilö kokee pakotetun uramuutoksen ja miten hän selviytyy tästä muutoksesta sekä 

pitkittyneestä työttömyydestä. Analyysivaiheessa haastattelussa esiin tulleita asioi-

ta ryhmiteltiin teemoittain. Teemat muodostuivat pääpiirteittäin alatutkimuskysy-

mysten pohjalta. Seuraavassa esitellään tutkimuksen tuloksia näiden teemojen 

mukaisesti.  

 

5.1 Kokemukset uramuutostilanteesta ja työn menetyksestä 
 

Haastatteluissa kävi selkeästi ilmi työn suuri merkitys henkilöiden elämässä ja 

elämänsisällön tuojana. Työllä oli selvästi suurempi merkitys kuin pelkästään ta-

loudellisen turvan tuominen. Kuten monet tutkijat toteavat, työ on yksi keskeinen 

yksilön identiteetin lähde ja työrooli on keskeinen osa yksilön elämää. Yksilön mi-

näkuva rakentuu varsin usein ammatillisen identiteetin ympärille. (Martin & Lekan 

2007, Baruch 2004, Poijula 2003, Rouvinen 2003). Korkea koulutustaso vaikuttaa 

tutkimusten mukaan oman työn arvostuksen nousuun ja työn sisällön merkityksen 

korostamiseen (Lehto & Sutela 2004) ja tämä näkyy selvästi myös tässä tutkimuk-

sessa. Jokainen haastateltava nosti esiin työn merkityksen laajempana asiana ja 

moni haastateltava kertoi aina tehneensä paljon töitä. Taloudellinen näkökulma oli 

mukana, mutta ensimmäisenä useimmat haastateltavista nostivat esille muut asiat. 

Haastateltavat kuvasivat, kuinka työ merkitsee mahdollisuutta itsensä toteuttami-

seen ja aivojen haastamiseen. Työ tarjoaa ympäristön, jossa pääsee toteuttamaan 

itseään ja osaamistaan sekä oppimaan uusia asioita. Se, että kokee tekevänsä 

jotain merkityksellistä ja edistämään tärkeäksi kokemiaan asioita, motivoi.  

 

Toinen keskeinen asia, joka nousi esiin työn merkitystä arvioitaessa, olivat työn 

tarjoamat sosiaaliset kontaktit ja työyhteisö. Jo Maslowin tarvehierarkiassa (1943) 

kuvataan, kuinka yhteenkuuluvuuden ja sosiaalisuuden tarve on yksi ihmisen pe-

rustarpeista. Poijula (2003) toteaa, että työ tuo yksilön elämään rakenteen ja sosi-

aalisen ympäristön, joka sitoo tekijänsä osaksi suurempaa kokonaisuutta ja jossa 



 
 
 

68 

toimitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tutkimuksessa haastateltavat kuva-

sivat, kuinka työ tarjosi tärkeän sosiaalisen ympäristön, jossa yhdessä samaan yh-

teisöön kuuluvien kanssa jaettiin asioita ja saatiin mahdollisuus toteutetaan itse-

ään.  

 

Aineistonäyte 1. Työn merkitys. 

 

”No sellainen unelmatyö olisi sellaista, missä voisi toteuttaa itseään ja 

omaa osaamistaan ja jotenkin, ehkä jotain sellaista maailmanparanta-

jan vikaa, olla hyödyksi ja saada jollain lailla niitä asioita joita itse nä-

kee tärkeiksi, niin niitä tavalla tai toisella edistettyä.” Nainen, 32v. 

 

”Se on oikeestaan sellaista aivojen rassausta eli tykkään siitä että on 

jotakin haastetta, pitää ratkoa joitakin ongelmia ja kenties analysoida 

jotakin, löytää niihin ratkaisuja. Ett se on semmoinen mikä pitää päätä 

terävänä ja kunnossa. Ja sitten tietysti se että kun jotakin aikaiseksi 

saa niin onhan se kiva. Sitten taas jos ajattelee palkkaa niin se ei ole 

koskaan ollut sellainen hillittömän tärkeä, se on enemmän sitä että 

saadaan leipää mutta saadaan myöskin joskus leikkelettä siihen leivän 

päälle. Ja sitten titteli on sen työnkuvan mukainen, se on sitten mitä 

on, en mä niihin silleen. Enemmän se on se työ sinänsä, työyhteisö, 

työkaverit on mulle aina ollut iso juttu, siellä sitten yhdessä pähkitään 

asioita, yhdessä saadaan aikaan jotain.” Nainen, 53v.  

 

”Kyllähän se on tavallaan ympäristö, missä pääsee itseään toteutta-

maan ja oppimaan uusia asioita ja se on myöskin sosiaalinen viiteke-

hys, missä tapaa paljon ihmisiä ja joiden kanssa ajastaan viettää aika 

paljon. Jollain tavalla se vähän myöskin mitä tekee, mitä on tehnyt, niin 

profiloi ihmistä. Tietysti kaikkea tuota voisi tehdä ilmaiseksikin, kyllä-

hän siinä tietysti se taloudellinenkin puoli on mukana. Ei sen nyt pelk-

kää hyväntekeväisyyttä ole.” Mies, 56v. 
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”Työn keskeinen merkitys on itse se työyhteisö, se ihmisverkosto, se 

sosiaalinen maailma joka siinä on mukana. Se on ainakin nyt korostu-

nut tässä viime aikoina koska sen eron huomaa kun sitä ei ole tai se 

on eri tyyppinen se maailma.” Mies, 54v. 

 

Koska työllä on suuri merkitys henkilön identiteetille ja se on iso osa elämää, on 

työn menetys oletettavasti suuri muutostilanne henkilöiden elämässä. Työnsä me-

nettänyt joutuu luopumaan monista itselle tärkeistä asioista. Martin & Lekan (2008) 

sekä Argyle (1990) esittävät tutkimustuloksissaan, kuinka työn menetys koetaan 

ammatillisen aseman ja statuksen laskuna ja sitä kautta työnsä menettäneen it-

searvostuksen laskuna. Tässä tutkimuksessa tuli selvästi esiin, että työn menetys 

koettiin kolauksena itsetunnolle. Työn menettämisen myötä menetettiin työssäkäy-

vän status ja se puolestaan vaikutti haastateltavien mukaan siihen, miten itse ar-

vostaa ja miten kokee muiden arvostavan itseään. Kuusi haastateltava nosti esiin, 

että työn menettämisestä aiheutui itsetutkiskelua ja itsesyytöksiä. Seitsemän haas-

tateltavaa kuvasi työyhteisön menetyksen keskeisempänä menetyksenä. Muita 

merkittäviä menetyksiä koettiin siinä, että ei pääse käyttämään osaamistaan ja ai-

vojaan. Työn menetys vaikutti haastateltavien mukaan myös siihen, että menetet-

tiin säännöllinen päivärytmi ja rytmi piti luoda uudelleen, nyt ilman työtä. 

 

Aineistonäyte 2. Mihin työn menetys vaikuttaa. 

 

”Mutta ehkä se itsetunto ja kyllä se työn, sanotaan sellainen työssä 

olevan status, kyllä se on tässä yhteiskunnassa. Kaikkialla puhutaan 

siitä, tai mä otan ne hirveen henkilökohtaisesti, että sä et oo mitään jos 

sulla ei oo töitä tai sulla ei ole perhettä. Musta tuntuu että mä olen täs-

sä yhteiskunnan ulkopuolella kun mulla ei ole näitä arvoja joita tää yh-

teiskunta koko ajan toitottaa.” Nainen, 40v.  

 

”Kyllä siitä tulee sellainen vähän luuseri-olo, että onko tässä tehnyt jo-

tain väärin.” Nainen, 32v.  
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”Varmaan siinä keskeistä on vaikka ei sitä nyt halua muistella tai säi-

löä, sellaisia epäonnistumisen tunteita, että mitä olisin voinut tehdä toi-

sin. Jolloin mä laittaisin sen kysymyksen näin, että mitä tein väärin kuin 

enemmänkin että mitä olisin voinut tehdä toisin. Epäonnistumista, pet-

tymystä.” Mies, 54v.  

 

Ihmisten suhtautuminen äkilliseen suureen muutostilanteeseen on yksilöllistä ja 

reaktioiden voimakkuus vaihtelee. Kriisitilanteeseen voidaan reagoida psyykkisellä, 

elimistön sekä käyttäytymisen reaktioilla (McKee-Ryan et al. 2005, Leana & Feld-

man 1992, Poijula 2003, Saarelma-Thiel 1994). Tässäkin tutkimuksessa tuli esiin, 

kuinka ihmiset ovat yksilöitä ja haastateltavien kokemukset työn menetyksestä ja 

kriisin kokemisesta vaihtelivat. Haastateltavien kertomukset työn menetyksen vai-

kutuksista tunteisiin olivat kuitenkin pääsääntöisesti lievempiä kuin olin etukäteen 

odottanut. Kaikilla haastateltavilla työn menetyksen tilanteesta oli kulunut jo aikaa, 

lyhimmillään kymmenen kuukautta, mikä voi selittää sitä, että tunnereaktiot eivät 

olleet enää voimakkaita ja vahvat tilanteessa koetut tunteet olivat jo osittain unoh-

tuneet. Haastatteluissa tuli esiin kuitenkin selkeästi kriisiteorioiden vaihemallien 

näkökulmia tunnereaktioista ja tunteiden vaihteluista. Useimmat kriisiteoriat (Cull-

berg 1991, Kübler-Ross 1973, Poijula 2003, Valpola 2004, Saarelma-Thiel 2009) 

kuvaavat kriisin kokemisessa ensimmäisenä reaktiona tulevan emotionaalisen 

shokkivaiheen, jolloin tieto muutoksesta kielletään. Vaikka työn menetyksen tilan-

teesta oli kulunut aikaa, haastateltavat kuvasivat kuitenkin kokemiaan vahvojakin 

tunnekokemuksia. Ohessa esimerkkejä vahvoista tunnekokemuksista sekä työnan-

tajan puolelta huonosti hoidetusta prosessista ja sen aiheuttamasta vahvasta tun-

nereaktiosta: 

 

Aineistonäyte 3. Työn menetyksen kokeminen, tunteet. 

 

”Mä sain sitten itse asiassa juhannuksen aaton aattona tietää että mua 

ei valittu siihen organisaatioon. Tuli muuten tekstiviestillä, ettei voitu 

edes soittaa. Se jäi mulle tosi pahana ikävänä negatiivisena asiana 

pyörimään. No olin just istumassa autossa, lähdössä kotipihalta viet-

tämään juhannusta. Mä menin sitten jotenkin sellaiseen shokkiin, mä 
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lähdin ajamaan mutta mä eksyin, mä en löytänyt enää sinne mökille, 

mun piti soittaa mun ystävälle että tule hakee mua, mä en tiedä yhtään 

missä mä olen, mä olen nyt ihan sekaisin. Enkä mä muista siitä juhan-

nuksestakaan yhtään mitään, kun mä yritän miettiä että mitä sinä ju-

hannuksen tapahtui niin en mä oikeen muista. Se meni aika sellaisissa 

shokki-fiiliksissä.” Nainen, 40v.  

 

”Mä kävin toki tämmöisiä vihatunteitakin totta kai läpi ja pettymyksen 

tunteita.” Nainen, 52v.  

 

”Yks oli tietysti se shokkivaikutus, että eihän tää oo tottakaan. Ja sitten 

tuli tavallaan se, että kyllähän tästä selviydytään. Ja ehkä jonkinlaista 

pientä masennustakin ensalkuun. Sitten aika äkkiä mä totesin että ei-

hän tässä auta muuta kuin alkaa etsimään seuraavaa työpaikkaa ja sil-

loin mä, usko oli aika vahva siihen. Seuraava shokki tuli siitä kun mä 

olen ihan varma, muutaman kuukauden töistä pois jäämisen jälkeen, 

että Suomessahan vallitsee tällainen ikärasismi valitettavasti yritys-

markkinoilla. Se oli seuraava shokki, että eihän tää voi olla totta.” Mies, 

58v.  

 

”Olihan siinä aika paljon sellaista unettomuutta, sitten fiilikset oli vähän 

silleen ett ne meni ihan äärilaidasta ehkä toiseenkin. Mutta yhdellä ta-

paa mä olin henkisesti vähän valmistautunut ett se ei ollut ehkä niin 

paha kun mä olisin voinut kuvitella.” Nainen, 42v.  

 

Tutkijoiden mukaan yksilön aikaisemmat kokemukset vaikuttavat siihen, kuinka 

eteen tuleviin vaikeisiin muutostilanteisiin suhtautuu. Henkilöt, jotka ovat jo aiem-

min oppineet sopeutumaan erilaisiin elämän muutostilanteisiin, selviytyvät työn 

menetyksen aiheuttamasta kriisistä tehokkaammin. (Rouvinen 2003, Lähteenmäki 

1995). Tässä tutkimuksessa haastateltavien kokemukset tukevat tätä tutkimustu-

losta. Jos haastateltavalla henkilöllä oli aikaisempaa kokemusta työn menetyksestä 

tai muita isompia muutostilanteita uralla, suhtautuminen työn menetykseen oli 
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neutraalimpaa. Kahdeksalla haastateltavista oli taustalla aiemmin työuran aikana 

koettu työn menetys joko irtisanomisen tai lomautuksen kautta.  

 

Aineistonäyte 4. Aikaisempien kokemusten vaikutus työn menetykseen. 

 

”Mutta mullahan oli se tausta, että kun olin ollut töissä 2000-luvulla yri-

tyksessä missä oli yt:t joka vuosi, niin mulla oli taas siinä mielessä vä-

hän erilaista. Ehkä ne ekat yt:t oli että okei, kun ne oli elämän ensim-

mäiset. Mutta sitt kun niitä oli joka vuosi, niin ajatteli että aha, taas yt:t. 

Ja tavallaan sitähän tottuu tommoiseen.” Nainen, 50v. 

 

Puntari ja Roos (2007) toteavat, että irtisanomisella tulisi olla ymmärrettävät ja oi-

keudenmukaiset perusteet. Samaa totesivat haastateltavat tässä tutkimuksessa. 

Irtisanomisen syy vaikutti siihen, kuinka voimakkaasti työn menetys koettiin. Jos 

työn menetyksen taustalla olivat organisaatiossa käydyt yhteistoimintaneuvottelut 

ja irtisanomisen perusteena olivat selkeästi tuotannolliset ja taloudelliset syyt, koet-

tiin irtisanominen oikeutetumpana ja henkisesti helpompana. Jos taas irtisanottava 

koki, että irtisanomisen perusteet eivät olleet oikeutetut tai oikeudenmukaiset ja 

irtisanominen johtui irtisanottavan kokemuksen mukaan henkilökohtaisista syistä, 

koettiin itse työn menetyksen tilanne selvästi vaikeampana ja stressaavampana 

kokemuksena. Myös muutostilanteeseen valmistautuminen ja tilanteen ennakoimi-

nen realistisesti vaikuttavat työn menetyksestä selviytymiseen (Ebberwein et al. 

2004). Tässä tutkimuksessa kaikki tutkimukseen osallistuvat olivat kokeneet pako-

tetun uramuutoksen eli yksilön vaikutusmahdollisuudet muutoksessa olivat vähäi-

set tai niitä ei ollut. Yhteistoimintamenettelyn kautta toteutetut muutosprosessit 

kestävät yleensä vähintään kuusi viikkoa. Tänä aikana muutoksen kohteena olevat 

henkilöt ehtivät valmistautua mahdolliseen työn menetykseen jo ennen kuin itse 

tilanne realisoituu. Kuudella haastateltavalla oli taustalla organisaation selkeä muu-

tostilanne ja isoa joukkoa koskevat yhteistoimintaneuvottelut, kun taas lopuilla seit-

semällä henkilöllä irtisanomisen syy koettiin ainakin jossain määrin epäoikeuden-

mukaisena tai henkilöön kohdistuvana ajojahtina. Tutkimuksessa ilmeni, että jos 

irtisanomista osasi odottaa, helpotti se työn menetyksestä selviytymistä. Myös ta-

pa, jolla itse irtisanomistilanne hoidetaan, vaikuttaa selviytymiseen (Grönfors & Pie-
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tilä 2005). Tämä näkyi selvästi haastatteluissa. Menettely, jolla irtisanominen hoi-

dettiin, vaikutti selkeästi siihen, kuinka vaikeana työn menetys koettiin. Jos itse irti-

sanomistilanne hoidettiin yksilöä kunnioittaen, koko prosessi oli selkeä ja läpinäky-

vä ja tiedottaminen asianmukaista, työn menetys hyväksyttiin nopeammin. 

 

Aineistonäyte 5. Irtisanomisen syiden vaikutus kokemuksiin. 

 

”En ole saanut selville, miksi kävi niin kuin kävi. Mulle ei siitä paljoa 

kerrottu ja se tuli ihan puskista se irtisanominen. Sitt vaan tuli että joh-

toryhmä on päättänyt, että niille vastuualueille joita mä vedin niin niihin 

ei enää panosteta ja painopiste siirtyy muualle. Tää oli se virallinen se-

litys mutta mä en usko siihen, mä luulen että siellä oli jotain henkilö-

kohtaista, jota kukaan ei mulle uskaltanut kertoa.” Mies, 58v.  

 

”Mä olin niin vihainen siitä että miten se oli hoidettu. En niinkään siitä 

että mut oli irtisanottu. Tässä irtisanomisessa mä en edes kokenut että 

se johtuu musta henkilökohtaisesti, mä olen koko ajan ymmärtänyt että 

tää vaan on näin, ihmiset irtisanotaan. Piste. Sillä ei ole mun henkilö-

kohtaisten ominaisuuksien kanssa mitään tekemistä. Se oli sentään 

positiivista, koska siitähän usein tulee semmoinen. Mutta nyt kun oli 

niin paljon ihmisiä. Niin olin aika pitkään siinä semmoisessa katke-

ruusvaiheessa, pikku hiljaa se on siitä loiventunut. Mutta en tavallaan 

siitä, että mut on irtisanottu koska näitä valitettavasti tapahtuu, vaan 

siitä tavasta millä tavalla se hoidettiin”. Nainen, 47v. 

 

Työn menetyksestä selviytymisessä yksi keskeinen tekijä lähes jokaisen haastatel-

tavan mielestä oli se, että nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa irtisanomisis-

ta ja työttömyydestä on tullut yleistä. Kymmenen haastateltavaa mainitsi erikseen, 

että työttömyyttä ei tarvitse enää hävetä tai olla siitä puhumatta, koska se on niin 

yleistä.  
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Aineistonäyte 6. Työttömyyden yleisyyden vaikutus työn menetyksen kokemuksiin. 

 

”Jotenkin tuntuu, että tätä tapahtuu niin paljon, ettei se ole enää sem-

moinen asia että pitäisi hävetä tai jollain tavalla kieltää asia tai olla pu-

humatta ollenkaan siitä. Se on varsinkin meidän toimialalla ja isoissa 

yrityksissä, sitä tapahtuu jatkuvasti, se on enemmän vaan että kenelle 

se osuu kohdalle.” Mies, 56v.  

 

”Huomasin, että työttömänä oli tosi pätevän oloisia ihmisiä. Ett niin voi 

käydä kenelle vaan.” Nainen, 32v.  

 

Suhtautuminen työn menetykseen itse irtisanomistilanteessa vaihteli haastateltavi-

en kokemuksissa jonkin verran. Haastateltavat olivat korkeasti koulutettuja ja lähes 

kaikki korostivat, että olivat toimineet omasta mielestään mielenkiintoisissa tehtä-

vissä ja olivat pitäneet työstään, kuten jo työn merkitystä kuvattaessa ilmeni. Vas-

tauksissa ilmeni, että henkilöt olivat hyvin sitoutuneita ja lojaaleja työnantajaansa 

kohtaan ja irtisanomisesta huolimatta kymmenen haastateltavaa kertoi jääneensä 

hoitamaan ja viimeistelemään keskeneräisiä työasioita työpaikalle, vaikka irtisano-

minen oli jo tapahtunut eikä henkilöllä ollut työvelvoitetta.  

 

Moni toi esiin sen, että työ oli ollut hektistä ja irtisanominen toi mahdollisuuden 

hengähtää. Tässä kohtaa vastauksissa voi nähdä tietynlaista sukupuolijakaumaa, 

jotka tukevat ainakin jossain määrin muun muassa Fribergin (1990) tutkimustulok-

sia työn merkityksestä naisten elämänmuodossa. Kaikki ne viisi kahdeksasta nais-

haastateltavasta, joilla oli perhe tai lapsia, kertoivat että työn menetys toi mahdolli-

suuden hengähtää ja olla kotona, viettää enemmän aikaa perheen ja lasten kanssa 

ja tukea lasta esimerkiksi koulunkäynnissä. Heille työn menetys toi ainakin ajatuk-

sissa pikemminkin kaivatun tauon kuin tunteen valtavasta menetyksestä tai shokis-

ta.  

 

McCraen mukaan muutostilanteen hallinta ja siitä selviytyminen ovat riippuvaisia 

siitä, miten tilanne tulkitaan. Muutostilanteeseen voi suhtautua menetyksenä, uh-

kana tai haasteena. Tutkijoiden mukaan muutoksesta selviytyy sitä paremmin, mitä 
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enemmän kykenee näkemään ja työstämään esiin myönteisen kokemuksen mah-

dollisuuksia. (McCrae 1984, Toivio & Nordling 2013, Rouvinen 2003, Hänninen & 

Polso 1991). Tässä tutkimuksessa kahdeksan haastateltavaa kolmestatoista koki, 

että muutostilanne tarjosi heille tavalla tai toisella uuden mahdollisuuden joko 

suunnata uralla uuteen, reivata hieman suuntaa mielenkiintoisemmalle alalle tai 

tehdä jotain sellaista, josta on haaveillut.  

 

Aineistonäyte 7. Työn menetyksen kokeminen mahdollisuutena ja myönteisenä 

taukona. 

 

”Mä koin niinku helpotuksen tunnetta ja mä päätin että mä nautin ke-

sästä niinku teinkin ja että kesän jälkeen sitten vasta rupeen hake-

maan.” Nainen, 52v.  

 

”Mutta nyt mä olin ihan ajatellut että jos loppuu työt, niin se on var-

maan ihan hyväkin ottaa se breikki. Mä en ollut koskaan pitänyt vuorot-

teluvapaita, en mitään.” Nainen, 50v. 

 

”Mutta kyllä mä sillai koen sen positiivisena, että kun nyt pakosta tulee 

tässä iässä tämmöinen, niin tää on se tilaisuus muutokseen.” Nainen, 

47v.  

 

”Mutta sen ekan vuoden, kyllä mä vähän kattelin työpaikkoja. Mutta mä 

oikeestaan toivoin vähän salaa, että kun sitä unelmapaikkaa ei löytyisi, 

koska mä halusin saada opiskeltua valmiiksi.” Nainen, 50v.  

 

Taloudellinen näkökulma selviytymisessä peilaa haastateltujen korkeaan koulutus-

taustaan ja toimihenkilö-/asiantuntijatason tehtäviin. Haastateltavat olivat olleet il-

meisen hyvin palkatuissa tehtävissä eikä huoli toimeentulosta ollut merkittävä. An-

siosidonnainen työttömyysturva takasi riittävän toimeentulon myös työn menetyk-

sen jälkeen. Yhdeksän haastateltavaa mainitsi erikseen, että taloudellinen puoli ei 

ollut merkittävä tekijä työn menetystilanteessa. Kuusi haastateltavaa kertoi myös 

saaneensa niin sanotun lähtöpaketin eli taloudellisen korvauksen työnantajalta, 
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mikä mahdollisti ensimmäisten kuukausien tai ensimmäisen vuoden työttömyys-

ajan käytännössä entisen palkan turvin.  

 

Aineistonäyte 8. Taloudellisen tilanteen vaikutus reaktioihin ja kokemuksiin. 

 

”Sitä pystyi heti laskemaan, että elää suunnilleen turvattua toimeentu-

loa suht pitkään, niin oli tietysti sellainen että nyt voi vetää vähän hen-

keä kun oli suhteellisen hektisesti siinä elänyt. Niin ja sitten oli tietysti 

se että mun lapseni oli siinä sitten sen puolen vuoden jälkeen kun mä 

olin kotona, oli lähdössä kouluun mikä sitt tietysti tuntui hirveen hyväl-

tä, se oli positiivinen pointti että pystyi olemaan siinä pienen koululai-

sen kanssa.” Nainen, 53v.  

 

”Taloudellinen puoli tietenkin tässä on nyt se, että  taloudellisesti tässä 

ollaan miehen kanssa pärjätty ihan hyvin, säästöjäni toki syöny mutta 

kohta nekin on sitt tietysti syöty. Ett ollaan voitu aika sellaista normaa-

lia elämää elää ja viettää koska jotenkin sen jälkeen halusikin, ettei tuu 

sellainen elintason romahdus ja ett mitään ei voi tehdä. Ett ollaan kyllä 

matkusteltukin ja ehkä se on tietysti ollut vähän tyhmää mutta edel-

leenkin koko ajan ajattelee ett no, kyllä se sieltä natsaa joku päivä.” 

Nainen, 52v. 

 

”Mä en tiedä mistä mä olisin joutunut luopumaan. Mulla on säästöjä ta-

loudellisesti, vaikka totta kai ansiosidonnainen on pienempi kuin se 

palkka, mutta mulla oli säästöjä... Mä koen että toi on kans varmaan 

auttanut, että ei ole tarvinnut sillä tavalla luopua taloudellisista asiois-

ta.” Nainen, 50v.  

 

Nämä vastaukset tukevat hyvin McKee-Ryanin et al. (2005) tutkimustuloksia, joi-

den mukaan taloudelliset resurssit ovat yksi keskeinen resurssi työn menetyksestä 

selviytymisessä. Jos työnsä menettänyt voi elää ilman taloudellista huolta, on tällä 

tutkimuksen mukaan vaikutusta henkilön hyvinvointiin. 
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5.2 Keinoja työttömyydestä selviytymiseen 
 

Työn menetystilanteen jälkeen henkilöllä käynnistyy uusi elämänvaihe, työttömyys. 

Seuraavassa tarkastellaan sitä, minkälaisia keinoja ja toimenpiteitä haastateltavat 

lähtivät tekemään selviytyäkseen työttömyydestä. Huomioitavaa on se, että jokai-

nen haastateltava uskoi, että tämä työttömyyden elämänvaihe ei kestä kauaa, 

vaan on hetkellinen ohimenevä vaihe, jota voi ainakin osittain hyödyntää myös toi-

senlaisiin, itseään kiinnostaviin asioihin. Työttömyyden alkaessa kokemukset omis-

ta selviytymismahdollisuuksista olivat pääsääntöisesti positiivisia ja usko omaan 

työllistymiseen oli vahva. Usko perustui erityisesti omaan osaamiseen ja sen ar-

vostamiseen. Haastateltavat kuvasivat, kuinka työttömyyden alussa uskoivat no-

peaan työllistymiseen. Työttömyyden pitkittyminen, työn saamisen vaikeus ja työ-

markkinoiden ja työnhaun käytäntöjen muutokset ja vaikeudet tulivat kuitenkin yllä-

tyksenä lähes jokaiselle haastateltavalle.  

 

Aineistonäyte 9. Usko työllistymiseen. 

 

”Mä ajattelin, että kyllä mä ehdottomasti työllistyn, että kyllä mulla on 

puoli vuotta ihan reilustikin aikaa rauhassa hakea töitä.” Nainen, 52v.  

 

”Silloin en uskonut alkuunkaan, ettenkö pystyisi uudelleentyöllisty-

mään. Mä ajattelin että ei mulla ole tässä mitään hätää, tällä osaami-

sella löytyy joitain muita tehtäviä.” Mies, 58v.  

 

”Tietysti se on pakko myöntää, että onhan tää yllätys että se on näin 

vaikeeta. Kyllä mä silloin kuvittelin, että kun mä syksyllä keskityn työn-

hakuun ja opin nää kaikki viimeisimmät niksit, niin kyllä mä olisin saa-

nut jo sen työpaikan. Se on ollut ilman muuta yllätys.” Nainen, 50v.  

 

”Mä silloin ajattelin että tää on tää vaihe ja kohta on joku muu vaihe. 

Tästä tulee vielä joku paljon parempi, että nyt mä lähden kohti uutta. 

Silloin mulla oli hirvee toiveikkuus tai ett tästä tulee nyt jotain uutta ja 

hienoa. Mä muutan pois täältä ja mulle tulee kokonaan uusi elämä. Oli 
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sellainen toiveikkuus, mä olin hirveen toiveikas, positiivinen ja toiveikas 

olo.” Nainen, 40v.  

 

Yksilön persoonallisilla piirteillä on aikaisempien tutkimusten mukaan merkitystä 

työttömyydestä selviytymisessä (McKee-Ryan et al. 2005, Leana & Feldman 1992, 

Martin & Lekan 2008, Poijula 2003, Toivio & Nordling 2013). Tutkijoiden mukaan 

kyky selviytyä vaikeista kriiseistä perustuu mm. aktiivisuuteen, optimismiin, sitkey-

teen, joustavuuteen, uskoon omaan kyvykkyyteen, kykyyn ohjata elämäänsä halut-

tuun suuntaan ja luovuuteen. Keskeisimmiksi ominaisuuksiksi tässä haastattelutut-

kimuksessa nousivat aktiivisuus, optimistisuus ja sitkeys. Kaksitoista kolmestatois-

ta haastateltavasta mainitsi yhden tai useamman näistä ominaisuuksista kysyttä-

essä, mitkä heidän omista ominaisuuksistaan mielestään eniten vaikuttivat selviy-

tymisessä. 

 

Aineistonäyte 10. Ominaisuudet, jotka vaikuttavat selviytymisessä. 

 

”Kyllä se ääretön sitkeys, se on vaan ihan ykköspiirre.” Nainen, 40v. 

 

”No varmaan se, että mä en ole ainakaan jäänyt kotiin makaamaan, 

mä olen ollut aktiivinen koko ajan. Varmaan se on luonteessa, mutta 

varmaan sekin auttaa kun mulla on niin paljon näitä kaikkia erilaisia jut-

tuja. Ja sitt mä olen aika positiivinen luonteeltani.” Nainen, 50v.  

 

”Itseluottamus ja oman osaamisen arvostus ja halu kehittyä ja uudis-

tua. Ja sellainen halu unohtaa se ikä.” Mies, 60v.  

 

”Tärkeintä on pitää aktiivisesti pyörimässä. Mä lähden mielelläni mu-

kaan erilaisiin juttuihin. Ja mä yritän aina löytää jotain uutta, kyllä ne 

varmaan tulee sieltä. Ja yrittää löytää, että kaikissa tilanteissa on jotain 

positiivista.” Mies, 50v.  

 

Kuten aiemmista tutkimuksista käy ilmi, työttömyyden kohdatessa turvaudutaan 

tunnekeskeisiin ja ongelmakeskeisiin selviytymisstrategioihin sekä sosiaaliseen 
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tukeen (McKee-Ryan et al. 2005, Gowan & Gatewood 1997, Leana & Feldman 

1992, Poijula 2003, Toivio & Nordling 2013, Lazarus & Folkman 1984). Tutkijoiden 

mukaan yleensä työttömyyden alkuvaiheissa käytetään erityisesti tunnekeskeisiä ja 

sen jälkeen ongelmakeskeisiä selviytymiskeinoja. Tämä tutkimus vahvistaa näitä 

tuloksia siltä osin, että selkeästi kaikkia näitä erityyppisiä toimenpiteitä on tunnistet-

tavissa, mutta toisiinsa limittyen ja ajallisesti vaihdellen. Tunnekeskeiset selviyty-

miskeinot liittyvät tunteiden hallintaan, uuden näkökulman löytämiseen, myöntei-

seen uudelleentulkintaan ja positiiviseen ajatteluun sekä esimerkiksi oman tilan-

teen vertaamiseen muihin. Jo edellä esitetyissä aineistonäytteissä pystyy näke-

mään, kuinka näitä keinoja on hyödynnetty, esimerkiksi työn menetyksen näkemi-

nen mahdollisuutena sekä häpeän tunteen minimoiminen vertaamalla itseään mui-

hin työttömiin. Ohessa kahden haastateltavan kertomana konkreettiset näytteet 

oman tilanteen vertaamisesta sekä positiivisesta uudelleentulkinnasta. 

 

Aineistonäyte 11. Tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja. 

 

”Se [työttömyys] on kuitenkin niin voimallinen leima, niin kyllä siitä oli 

sellainen, että silleen hassu, mutta tuntui kivalta kuulla jos joku muukin 

on työtön, niinku korkeakoulutettu saman ikäinen, että tavallaan ei ole 

ainoa siinä.” Nainen, 32v.  

 

”Toisaalta on paljon asioita mitä ei meinaa ehtiä tekemään, nyt on tie-

tysti kiva että on vähän vapaamaat aikataulut, voi lueskella paljon, kai-

kenlaista urheilua harrastaa ja usein asioille löytyy aika hyvin aikaa, 

niitä pystyy järjestelemään. Se on se hyvä puoli, mutta täytyy olla siinä 

mielessä tarkkana, että joku rutiini pysyy. Jonkinlainen rutiini siellä 

pyörii taustalla ja lauantait ja sunnuntait, ne on vapaapäiviä.” Mies, 

56v.   

 

Kuten edellä on jo käynyt ilmi, moni haastateltava kertoi ajatelleensa, että työn 

menetettyä voi hetken vetää henkeä, lomailla ja palautua hektisestä työputkesta. 

Jokainen haastateltava oli hakenut töitä, mutta hakujen käynnistyminen, niiden in-

tensiivisyys ja määrä vaihtelivat. Työnhaku mainittiin yleisimmin ensisijaisena toi-



 
 
 

80 

menpiteenä, jolla työttömyydestä on pyritty selviytymään. Työnhaku on yksi on-

gelmakeskeinen selviytymiskeino, jolla pyritään ratkaisemaan itse ongelman pää-

syy eli työttömyys (Poijula 2003, Gowan & Gatewood 1997, Toivio & Nordling 

2013). Haastatteluissa näkyi selvästi henkilöiden paneutuminen ja vaivannäkö 

työnhakuun, omien työnhaun taitojen parantaminen sekä neuvojen ja tuen hankki-

minen. Työnhaku koettiin raskaana ja sitä tehtiin täyspäiväisesti. Moni haastatelta-

va totesikin, että työnhaku on nyt henkilön työtä ja tästäkin työstä täytyy päästä 

välillä pois ja pitää lomaa. Työnhakua tehtiin systemaattisesti, kaikki kertoivat teh-

neensä kymmeniä ellei satoja työnhakemuksia ja pitäneensä kirjaa lähetetyistä 

hakemuksista. Myös työnhakutaitojen kehittämiseen paneuduttiin intensiivisesti, 

haastateltavat totesivat että he ovat kouluttaneet itsestään työnhaun ammattilaisia.  

 

Aineistonäyte 12. Työnhaku. 

 

”Mä teen sitä työnhakua joka päivä. Viimeiset kaksi vuotta se on ollut 

työnhakua. Mutta mä olen päättänyt että viikonloppuna mä lepään, 2 

päivää viikossa on vapaapäiviä ja viis päivää yksityisyrittäjänä päättää, 

että milloin ne hakemukset tekee. Työnhaku on rankkaa työtä, 8-16 tai 

9-17. -- Tähän mennessä 250 työhakemusta on lähtenyt. Mun työni on 

hakea työtä ja työpaikka itselleni.” Nainen, 49v.  

 

”Totta kai mä olen käyttänyt ihan järjettömän paljon aikaa niitten töitten 

etsimiseen ja hakemiseen. Sehän on ihan siis järjetön duunimäärä. -- 

Mä en enää kolmensadan hakemuksen jälkeen ole enää pitänyt las-

kua.” Nainen, 42v.  

 

”Mä mietin, että nyt kun mä oon kouluttanut itseni työnhakijaksikin, niin 

nyt niitä töitä sitten saattaisi löytyäkin.” Nainen, 50v.  

 

”Tällainen ammatti kuin aktiivinen työnhakija on vähän outo ammatti. 

Enkä mä halua sitä ammattia nyt niin kovin syvällisesti opiskella, mutta 

pakko se nyt vaan on jotain tehdä.” Mies, 58v.  
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Työnhaun koettiin muuttuneen viimeisten vuosien aikana selkeästi. Moni kertoi yl-

lättyneensä siitä, että työnhausta on tullut niin vaikeaa. Eräs haastateltava kuvasi-

kin sitä niin, että työnhausta on tullut oma ”tieteenlajinsa”. Tämä havainto on linjas-

sa sen yhteiskunnallisen ilmiön ja tosiasian kanssa, että työmarkkinat ja työurat 

ovat muuttuneet ja työllistyminen on vaikeutunut (Pentikäinen 2014). Työnhaun 

keinoina tunnistettiin perinteisesti avoimeksi ilmoitettujen paikkojen hakeminen, 

joka oli yleisimmin käytössä kaikilla haastateltavilla. Haastateltavat tunnistivat 

myös poikkeuksetta piilotyöpaikkojen löytämisen vaikeuden ja heillä oli selvästi 

yleinen käsitys siitä, että piilotyöpaikkojen osuus on tämän päivän työmarkkinoilla 

noin 80 prosenttia. Piilotyöpaikoilla tarkoitetaan työpaikkoja, jotka ovat avoimia, 

mutta joista ei ilmoiteta yleisesti. Muista työnhaun keinoista nostettiin esiin avoimet 

suorat hakemukset kohdeorganisaatioon, verkostojen hyödyntäminen ja erityisesti 

LinkedIn -sosiaalisen median sivuston käyttö. Kaksi haastateltavaa kertoi rakenta-

neensa omat työnhaun www-sivut.  

 

Aineistonäyte 13. Työnhaun tapoja, piilotyöpaikat. 

 

”No siinä on tavallaan kolmea keinoa. Yksi on tietenkin tällainen perin-

teinen että on ne avoimet tehtävät. Ja niihin mä oon hakenut hirveesti. 

Sitten mä olen kaikkien tuttujen ja puolituttujen tehnyt selväksi ett mä 

etsin tällaista ja tällaista työtä. Ja sitten kolmas keino on, että kun mä 

oon ajatellut että mitä mä haluaisin tehdä niin mä oon ihan etsinyt yri-

tyksiä jossa sellaista asiaa vois tehdä ja LinkedInistä hakenut henkilöi-

tä jotka johtaa niitä asioita niissä firmoissa ja ottanut niihin suoraan yh-

teyttä ja lähettänyt cv:n ja soittanut perään. Nää on ehkä ne kolme ta-

paa millä mä oon tehnyt tätä.” Nainen, 42v.  

 

”Mutta siellä on niin paljon porukkaa nyt liikenteessä, varsinkin näissä 

julkisissa hauissa. Ja toinen puoli nää piilotyöpaikat, sekin on oikees-

taan helpommin sanottu kuin tehty, mistä niitä löytää ja millä tavalla. -- 

Kaikki aina puhuu että 80% paikoista about on piilotyöpaikkoja, sieltä 

löytää. Tällä hetkellä isot yritykset ei juurikaan rekrytoi, tietysti onhan 

niillä, mutta niillä on yt:t päällä ja ne vähentää ja on hirveesti rajoitteita, 
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eli pk-sektori ehkä tällä hetkellä enemmän työllistää kuitenkin. Niin 

kaksi aika kasvotonta joukkoa: piilotyöpaikat ja pk-sektori.” Mies, 56v.  

 

Työnhaun lisäksi haastateltavat kertoivat muista toimenpiteistä, joita he olivat teh-

neet selviytyäkseen työttömyydestä. Toimenpiteet ja keinot olivat sekä sellaisia, 

jotka toivat kaivattua tekemistä konkreettisen päivä- tai palkkatyön puuttuessa että 

sellaisia, joilla pyrittiin edistämään työllistymistä. Keinovalikoimassa oli sekä on-

gelmakeskeisiä että tunnekeskeisiä hallintakeinoja. Muun muassa McKee-Ryan et 

al. (2005), Poijula (2003) ja Toivio & Nordling (2013) ovat tutkimuksissaan korosta-

neet sosiaalisen tuen sekä vertaistuen merkitystä selviytymisessä, mutta todenneet 

sen edellyttävän henkilön omaa aktiivisuutta sekä kykyä luottaa ja olla lähellä toista 

ihmistä. Kun henkilö menettää työnsä, menettää hän samalla yleensä myös työyh-

teisön. Moni haastateltava kertoi, että työyhteisön menettäminen oli yksi pahimmis-

ta ellei pahin asia, joita työn menettämisen yhteydessä menetti. Tätä puutetta 

haastateltavat kertoivat paikanneensa erilaisilla sosiaalisilla toimenpiteillä, joita oli-

vat johdonmukainen ja aktiivinen verkostoituminen sekä erilaisissa tilaisuuksissa 

käyminen. Sosiaalista tukea saatiin verkostojen ja muun yllä mainitun toiminnan 

lisäksi myös perheeltä ja ystäviltä. Jonkun verran mainittiin myös entiset työkaverit, 

joiden kanssa yhteydenpito oli jatkunut työn menetyksen jälkeenkin, varsinkin alku-

vaiheessa. Kaksitoista haastateltavaa kolmestatoista nosti erikseen esiin, että he 

olivat aktiivisesti ja tietoisesti käyneet joko oman alan ammatillisissa tilaisuuksissa, 

työnhakua edistävissä tilaisuuksissa tai esimerkiksi muiden työttömien vertaistukea 

tarjoavissa tilaisuuksissa. Järjestö- ja vapaaehtoistyö nousivat myös esiin, noin 

puolet haastateltavista kertoi toimineensa aktiivisesti jossain tämäntyyppisessä 

toiminnassa. Joillain järjestötyö oli ollut jo aiemmin olennainen osa elämää, joillain 

taas järjestö- tai vapaaehtoistyö oli tullut mukaan työn menetyksen jälkeen yhtenä 

keinona hallita työttömyyttä. Muita toimia, joilla arkeen oli saatu rytmiä ja tekemistä, 

olivat liikunta, puutarhanhoito, matkustelu, remontointi ja muut kodin työt.  

 

Haastatteluissa yhtenä aktiivisena toimenpiteenä nostettiin esiin myös start up        

-toiminta. Kaikki viisi miestä sekä kaksi naista kertoivat olleensa mukana jollain 

tavalla start up -maailmassa. Osallistuminen ilmeni osakkuutena, yritys- tai freelan-
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cer-toiminnan suunnitteluna tai start up -yritysten neuvonantajana tai sparraajana 

toimimisena. 

 

Aineistonäyte 14. Muita toimenpiteitä työttömyydestä selviytymiseen. 

 

”Mutta sitt toisaalta mulle on hirveen hyvän viitekehyksen tuonut nää 

kaikki järjestöt. Että kun mä olen niissä ollut aktiivinen niin lähes joka 

päivähän mä menen jonnekin.” Nainen, 50v.  

 

”Oli jotenkin sellainen tunne, että pitää tehdä jotain ja vähän just ha-

keutui, kattoi jotain vapaaehtoishommia ja jotenkin sillä varmaan vä-

hän kompensoi sitä, että kyllä mä tässä olen hyödyksi ja mä teen kai-

kennäköistä ja en mä täällä vaan makaa. Oli vähän sellainen pa-

konomainen tarve tehdä koko ajan jotain.” Nainen, 32v.  

 

”Mä olen paria pikkufirmaa sparraillut, vähän myötäelänyt siinä ja aika 

paljon käynyt erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja puolittain sit-

ten vähän vanhoja newsletter-juttuja kahlannut, pitää näppituntumaa 

siinä sitten asioihin, jotka oli tuttuja. Vähän seurannut sitä mihin maa-

ilma on menossa, tiettyjen alueiden tapahtumia. Pyrkinyt tapaamaan 

ihmisiä eri tilaisuuksissa, jollain tavalla että on sitä ohjelmaa.” Mies, 

56v.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin työttömäksi jääneitä korkeasti koulutettuja henkilöitä 

ja kaikilla haastateltavilla oli vähintään alemman korkea-asteen koulutus. Koulutus-

tausta nousi tutkimuksessa esiin myös tarkasteltaessa selviytymiskeinoja. Henkilöt 

olivat tottuneet opiskelemaan, se oli heille luontaista ja todennäköisesti myös mie-

lekästä, sillä opiskelu nousi yhdeksi keskeiseksi selviytymiskeinoksi haastateltavi-

en keskuudessa. Jos jätetään tässä vaiheessa tarkastelun ulkopuolelle työnhaki-

jaksi kouluttautuminen, niin selvästi yli puolet haastateltavista kertoi kehittäneensä 

osaamistaan ja opiskelleensa jotain työn menetyksen jälkeen. Opiskelulla haluttiin 

päivittää tai laajentaa osaamista ja siten parantaa työn saamisen mahdollisuuksia, 

samalla kun se toi rytmiä arkeen ja uuden sosiaalisen viitekehyksen menetetyn 
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työyhteisön tilalle. Kouluttautumalla työttömyyden aikana haluttiin myös näyttää 

mahdollisille työnantajille, että työttömyyden aika on käytetty hyödyksi. Moni mai-

nitsi sen, että tämä ”näyttää hyvältä CV:ssä”. Näiden välineellisempien arvojen li-

säksi opiskelu oli selvästi, ehkä ensisijaisestikin, tuonut haastateltaville kaivattua 

haastetta sekä mahdollisuuden käyttää aivojaan työn menetyksen tilalle.  

 

Aineistonäyte 15. Opiskelu. 

 

”Yks on ollut noi opinnot, jotka on ollut mielekkyyttä tuovia asioita, sa-

malla osoitus siitä itselle että mä oon kykenevä, mä oon osaava.” 

Mies, 54v.  

 

”Kun mä ekan vuoden opiskelin, niin mä sain sieltä uuden ympäristön, 

mä lähdin kotoa luennoille. Tehtiin harjoitustöitä, mä luin tentteihin, 

mulla oli siinä koko ajan tavoitteita. Ja oli tekemistä ja silloin ei ehkä 

sitten kokenutkaan, että on työttömänä koska koki enemmän että on 

opiskelija.” Nainen, 50v.  

 

”Mä vaan ajattelin, ett pakko saada jotain järjellistä tekemistä, pakko 

tehdä tai opiskella jotain mikä ylläpitää ainakin sitä mun omaa ammat-

titaitoani.” Nainen, 52v.  

 

Selvästi yleisin tekijä, jonka uskottiin vaikuttaneen siihen, ettei ole työllistynyt, oli 

ikä. Haastateltavien ikähaarukka oli 32 - 60 vuotta, alle 50-vuotiaita oli viisi. Yksi-

toista henkilöä nosti iän esiin pohtiessaan työllistymisen esteitä, vain yksi nuorim-

man haastateltavan lisäksi ei pohtinut iän merkitystä. Suurin osa haastateltavista 

uskoi siihen, että ikä vaikuttaa rekrytoinneissa ja erityisesti koettiin, että jos rekry-

toija oli nuorempi kuin työnhakija, haut eivät edenneet. Ikä nostettiin esiin, ikära-

sismiin uskottiin selvästi tai iän merkitystä vähintäänkin pohdittiin.  
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Aineistonäyte 16. Iän vaikutus. 

 

”Tiesi että on tää 50, tiesi että ajat eivät ole hyvät ja valitettavasti tässä 

parin vuoden aikana vielä surkeasti huonontuneet, niin tiesihän sen et-

tä tää uudelleentyöllistyminen on ratkaisevasti vaikeampaa. -- Jaaha, 

vanha kurppa, ei sitä kannata enää.” Nainen, 53v.  

 

”Mä en tiedä onks siinä ikärasismia, mä en halua myöntää sitä, mutta 

aika usein jos se palkkaava esimies on ollut vaikka 10 vuotta nuorem-

pi, niin tuntuu että aika vaikea on päästä haastatteluun.” Nainen, 50v. 

 

”Mä en haluaisi uskoa tätä, jos oon 40, mä koen että mulla on vielä 

paljon aikaa mun eläkeikään, mutta koenko mä jo ikäsyrjintää? -- Kyl-

lähän se näin on, että mitä pidempi se työttömyysaika on, niin sitä 

huonommin pääsee haastatteluihin.” Nainen, 40v.  

 

Toinen tekijä, jonka uskottiin vaikeuttavan työllistymistä, oli työttömyyden pitkitty-

minen. Työttömyyden pitkittyminen on henkisesti raskas asia, mikä haastaa työt-

tömän hyvinvointia. Työttömyyden pitkittyminen vaikuttaa laskevasti omanarvon-

tuntoon ja uskoon omasta osaamisesta. (McKee-Ryan et al. 2005). Nämä tekijät 

voivat näkyä työnhakutilanteessa epäedullisesti. Työttömyyden pitkittyminen oli 

tässä tutkimuksessa tekijä, mikä yllätti kaikki haastateltavat. Kuten jo aiemmin tu-

loksia esiteltäessä on käynyt ilmi, usko työllistymiseen oli työttömyyden alkuvai-

heessa vahva. Uskottiin, että hyvä koulutustausta ja työhistoria takaavat uuden 

työn löytymisen nopeastikin. Ehkä tästä syystä moni ajattelikin, että työnhaun 

käynnistämisellä ei ole välttämättä kova kiire ja voi hetken hengähtää varsinkin, 

kun taloudellisesti työn menetys ei aiheuttanut suurta muutosta totuttuun elin-

tasoon. Työmarkkinoiden muutokset, työnhaun käytäntöjen muutokset ja työttömi-

en määrän voimakas kasvu yllättivät kuitenkin monet haastatelluista. Pitkittyminen 

vaikutti myös tunteisiin, haastateltavat kertoivat pettymyksen, kyynisyyden ja ma-

sennuksen tunteiden lisääntymisestä. Pitkittynyt työttömyys toi useimmiten mukaan 

myös taloudellisen puolen heikkenemisen. Kun ansiosidonnaisen työttömyysturvan 

varassa oli vielä saattanut jatkaa elämää lähes entiseen tapaan, toi pudotus pe-
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ruspäivärahalle väistämättä muutoksia taloudelliseen tilanteeseen. Haastateltavista 

muutama henkilö kertoi, että ansiosidonnaisen päivärahan loputtua oli joutunut tin-

kimään elintasostaan, luopumaan rakkaista harrastuksistaan ja jopa terveyspalve-

luiden käytöstä. Pitkittyneellä työttömyydellä oli paljon vaikutuksia haastateltavien 

hyvinvointiin ja elämään. Ohessa esimerkkejä työttömyyden pitkittymisen vaikutuk-

sista: 

 

Aineistonäyte 17. Työttömyyden pitkittymisen vaikutuksia. 

 

”Kyyninen. Se on kai paras sana kuvaamaan. Kyllä tää aika kyyniseksi 

tekee. On tosi vaikea löytää niitä positiivisia asioita.-- Kyllä mä mietin 

usein että kuinka kauan mä jaksan. On vaikea pitää ne positiiviset aja-

tukset kun mitä vaan mä teen niin tulee seinä vastaan. -- Mä suuntaan 

katseet nyt pois [Viroon ja Ruotsiin] mä haluun nyt oikeesti töihin jotain 

järkevää tekemään, ei tällaisesta tule mitään.” Nainen, 40v.  

 

”Mä en kestä enää näitä pettymyksiä ja mä en jaksa enää hakea niin 

nyt sitten jotain muuta. -- Pahintahan tässä on kanssa se, että kun tun-

tuu että ei osaa mitään. Mä oon kolme vuotta ollut pois niin mä en 

osaa niinku mitään. -- Mä oon nyt  sellaisessa uudessa vaiheessa, että 

mä oon vähän niinku antanut periksi.” Nainen, 42v.  

 

”Mulla on tullut sellainen pelko että osaanko mä enää näitä asioita mitä 

silloin kun mä jäin pois töistä niin mä tiesin, kun se on tuoreessa muis-

tissa. Nyt tulee tavallaan sellaisia epäilyksiä, että kun siitä on niin kau-

an aikaa, että oonko mä enää uskottava, että mä osaan ja pystyn. Ja 

ajatteleeko ne, että toi on laiskistunut kun se on kaks vuotta ollut tossa. 

Että ei siinä varmaan enää mitään draivia löydy. Sitt tää, ikää tulee ko-

ko ajan lisää.” Nainen, 52v.  

 

Nämä edellä mainitut tekijät tukevat aikaisempien tutkimusten havaintoja. Myös 

muissa tutkimuksissa iän ja työttömyyden keston on tunnistettu vaikuttavan työttö-

myydestä selviytymiseen (McKee-Ryan et al. 2005, Saarelma-Thiel 1994, Grönfors 
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& Pietilä 2005, Poijula 2003). Myös Elinkeinoelämän valtuuskunnan raportin tulok-

set tukevat näitä uskomuksia. Raportin mukaan työllistymisen todennäköisyys las-

kee, jos työttömyys pitkittyy, joskin koulutus parantaa mahdollisuuksia työllistyä. 

(EVA 2015).  

 

5.3 Tukitoimien toimivuus 
 

Työttömien tueksi on järjestetty erilaisia palveluja, joiden tarkoituksena on edistää 

nopeaa työllistymistä ja siten pienentää työttömyydestä aiheutuvia suoria sekä 

epäsuoria kustannuksia ja muita haittavaikutuksia. Palveluja tarjoavat yhteiskunta, 

ammattiliitot, muut järjestöt ja yhdistykset sekä yksityiset palveluntuottajat. Tässä 

alaluvussa tarkastellaan niitä tukitoimia, joita haastateltavat tunnistivat ja olivat 

käyttäneet työttömyytensä aikana. Tässä keskitytään konkreettisiin yhteiskunnan, 

järjestöjen ja yritysten tai muiden vastaavien tahojen tarjoamiin organisoituihin pal-

veluihin. Näitä tukipalveluja kuvataan lyhyesti ennen tutkimustulosten esittelyä. 

Tässä käsiteltävien tukipalveluiden lisäksi on myös muita työttömille kohdistettuja 

palveluja ja aktiviteetteja, mutta tässä tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan 

kokemuksia näiden keskeisten palveluiden näkökulmasta.  

 

Työttömyyden tukipalveluiden osalta mielenkiinto tässä tutkimuksessa kohdistui 

erityisesti siihen, minkälaista tukea korkeasti koulutetut työttömät olivat saaneet tai 

käyttäneet, miten riittävinä ja hyödyllisinä haastateltavat kokivat nämä tukipalvelut 

ja mistä he kokivat saaneensa konkreettista apua työttömyydestä selviytymiseen. 

Edellisessä alaluvussa kuvattiin jo niitä omaehtoisia aktiivisia toimia, joita haasta-

teltavat olivat käyttäneet selviytymisen edistämiseksi. 

 

Työ- ja elinkeinotoimistojen työvoima- ja elinkeinopalvelut eli TE-palvelut on kes-

keinen julkisen tahon toimija työllistymistä edistävien tukipalveluiden tuottajana. 

Jokainen työttömyysetuutta saava työtön on velvoitettu asioimaan TE-palveluiden 

kanssa ja ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Työttömyysetuuden saaminen 

edellyttää myös, että työtön hakee kokoaikatyötä ja pitää työnhakunsa voimassa. 

Vastineeksi TE-palvelut lupaavat, että työnhakijalla on oikeus tarjottuihin TE-

palveluihin, oikeus työttömyysturvaan jos muuten täyttää sen saamisen edellytyk-
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set sekä oikeus saada apua työllistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön verk-

kosivuilla kerrotaan, että TE-palveluiden keskeisenä työnä on työnvälitys. Tavoit-

teena on, että työnhakija saa nopeasti sopivaa työtä ja työnantaja osaavaa työvoi-

maa. TE-palveluiden palvelulinjoilla erikoistutaan työllistymistä tukevien palvelujen 

tarjontaan ja tavoitteena on, että asiakas saa oikeaa palvelua heti asiakassuhteen 

alussa. Asiakas hoitaa suurimman osan asioinnistaan verkkopalveluiden tai puhe-

linpalveluiden kautta. TE-palveluiden työllistymistä edistävään palveluvalikoimaan 

kuuluvat työnhakuvalmennus, uravalmennus, työhönvalmennus, mahdollinen tuki 

palkkakustannuksiin, erilaiset verkkopalvelut ammatinvalinnan tueksi, keskustelut 

ammatinvalintapsykologin kanssa sekä mahdolliset erilaiset koulutuspolut ja työ-

voimapoliittiset koulutukset. Myös tuki yrittäjyysvaihtoehdon pohdintaan ja starttira-

ha yrityksen perustamista varten kuuluvat palveluvalikoimaan. (TE-palvelut.fi). 

 

Jokainen haastateltava oli asioinut TE-palveluiden kanssa, joten jokaisella oli ko-

kemuksia palvelusta ja näkemys palvelun hyödyllisyydestä ja onnistumisesta työl-

listymisen tukemisessa. Kun haastateltavilta kysyttiin TE-palveluiden toimivuudes-

ta, saatiin täysin yksimielinen näkemys siitä, että TE-toimisto ei ole pystynyt tar-

joamaan juuri minkäänlaista tukea työttömälle. Ainoastaan nuorin haastateltavista 

kertoi jokseenkin neutraalista asioimiskokemuksesta ja saadusta hyödystä, mutta 

hänen taustansa oli hyvin eri tyyppinen kuin muiden haastateltavien. Nuorin haas-

tateltavista oli tullut työelämään vasta pari vuotta sitten valmistumisen jälkeen ja oli 

siten erilaisessa tilanteessa, kuin jo pidempään työelämässä olleet ja iältään van-

hemmat haastateltavat. Kaikki muut haastateltavat olivat tyrmistyneitä TE-toimiston 

palveluista ja kokivat, että TE-palvelut eivät ole millään tavalla edistäneet tai autta-

neet työttömyydestä selviytymisessä. Haastateltavat olivat tuohtuneita ja pettyneitä 

palveluun. Kun haastateltavilta kysyttiin, mitä mieltä he olivat palvelusta, yleisin 

ensikommentti oli: ”Ai mikä palvelu?”  Eli vastaajat kokivat, ettei palvelua ole.  

 

Aineistonäyte 18. TE-toimiston palvelut. 

 

”Ihan paskaa. Mä olen saanut niin huonoa, mä en saa sieltä yhtään mi-

tään. Mut on jätetty ihan oman onneni nojaan. Esim. silloin kun 500 

päivää ansiosidonnaista loppuu, niin eiks niiden pitäisi ottaa yhteyttä? 
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Ei. Tarjota jotain? Mulle ei oo lähetetty yhtä ainoata työpaikkatarjousta 

tai silleen ett ne katselis mulle jotain. Nolla. Nolla. Sitt sinne ei saa 

mennä enää, siellä olisi sitä sosiaalista vuorovaikutusta.” Nainen, 40v.  

 

”Niin kuin mä sanoin, työnteosta on tullut tiedettä ja taidetta. Jotenkin 

minusta tuntuu, että TE-toimistolla ei siinä taiteen tekemisessä ole 

minkäänlaista roolia. Se on tietysti se viranomainen ja siihen täytyy 

suhtautua asianmukaisella vakavuudella ja kunnioituksella, mutta jo-

tenkin vaan tuntuu, että heidän keinot ja resurssit ei riitä mihinkään.” 

Mies, 58v.  

 

”Ei sieltä saa mitään, ei mitään. Se on vaan on koska sen pitää olla.” 

Nainen, 47v.  

 

”Heidän toimintansa ei millään tavalla vakuuttanut. Joka voisi olla hy-

vinkin luonnollista, että heillä ei ole se kompetenssi korkeasti koulutet-

tujen ihmisten työllistymisessä vaan se on enemmänkin siellä operatii-

visella puolella, missä koulutustasovaatimukset ei ole niin korkeita.” 

Mies, 54v.  

 

TE-palveluiden toimintaan ja palveluiden hyödyllisyyteen oltiin selvästi pettyneitä. 

Muutama haastateltava nosti esiin, että aiemmin kun pääkaupunkiseudulla toimi 

akateemisille työnhakijoille suunnattu oma Kluuvin palvelupiste, toiminta oli parem-

paa ja hyödyllisempää. Odotukset palvelulle eivät lähtökohtaisestikaan olleet kor-

keita, mutta palvelun laatu koettiin jopa matalia odotuksia heikommaksi. Eräs haas-

tateltava kiteytti näin kysyttäessä, oliko hän odottanut saavansa TE-palveluista 

apuja työllistymiseensä: 

 

Aineistoäyte 19. Odotukset TE-toimistolta. 

 

”No tietenkin! Hehän on TE-toimisto, heidän pitäisi auttaa ihmistä joka 

on aktiivinen, jolla on työkokemusta, niin edistämään työnhaussansa.” 

Nainen, 49v.  
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Yksi vastauksissa esiintynyt jokseenkin hämmentävä kommentti oli, kun viisi haas-

tateltavaa kertoi täysin yhtenevät kuvaukset TE-palveluiden yhteydenottokäytän-

nöistä. TE-palveluiden henkilökohtaisilla verkkopalvelun asiointisivuilla oli jokaiselle 

määritelty henkilökohtainen päivämäärä, jolloin TE-toimistosta oli luvattu ottaa pu-

helimitse yhteyttä. Haastateltavat kertoivat varautuneensa puheluun ja odotta-

neensa sitä, mutta yhteydenottoa ei ollut tullut sovittuna päivänä. Paria päivää 

myöhemmin henkilökohtaisilta asiointisivuille oli muutettu tieto, että TE-palvelut 

ottavat yhteyttä seuraavan kerran puolen vuoden kuluttua. Eli käytännössä haasta-

teltavien kommentit siitä, että heidät oli jätetty täysin oman onnensa nojaan, näyt-

tävät pitävän paikkansa. Kaksi haastateltavaa kertoi vielä, että heidät oli tietojensa 

mukaan luokiteltu TE-palveluiden merkinnöissä aktiivisiksi työnhakijoiksi, jotka työl-

listyvät itse.  

 

TE-toimiston palveluista nostettiin esiin muutama erillinen palvelu, joita haastatel-

tavat olivat käyttäneet tai saaneet. Ammatinvalintapsykologin luona oli käynyt kol-

me haastateltavaa, mutta he eivät olleet tyytyväisiä palveluun ja kokivat, että eivät 

saaneet siitä mitään hyötyä. Kolme haastateltavaa kertoi myös heille osoitetuista 

avoimista työpaikoista, joita velvoitettiin hakemaan. Yksi haastateltava kertoi saa-

neensa työnhakumatkan matkakorvausta. Kolme haastateltavaa kertoi saaneensa 

mahdollisuuden osallistua työnhakua edistävään koulutukseen tai cv-päivitykseen. 

Muutama haastateltava nosti esiin myös niin kutsutut FEC-työvoimakoulutukset 

(FEC = Further Educated with Companies), joihin yksi haastateltava oli osallistunut 

ja muutama haastateltava oli hakenut tai oli niistä kuullut. Kokemukset näistä kou-

lutuksista eivät myöskään olleet myönteisiä. Omakohtaista kokemusta omaava 

haastateltava totesi niiden olevan ”ihan hirveetä rahastusta yhteiskunnalta”. Yh-

teenvetona voi todeta, että yhteiskunnan tarjoamiin työvoimapalveluihin oltiin ylei-

sesti ottaen erittäin tyytymättömiä.  

 

Myös eri alojen ammattiliitot tarjoavat työllistymistä edistäviä tukipalveluja jäsenil-

leen. Ammattiliitot tarjoavat palveluja jäsenilleen, eli nämä eivät ole avoimia, kaik-

kien tavoitettavissa olevia palveluja samaan tapaan kuin TE-palvelut. Kaikki haas-

tateltavat kuuluivat ainakin työn menetyksen hetkellä ammattiliittoon ja olivat käyt-
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täneet oman liittonsa palveluja. Monet ammattiliitot tarjoavat uraan, uran suunnitte-

luun ja työllistymiseen liittyen erilaisia koulutustilaisuuksia sekä henkilökohtaista, 

joko puhelimitse tai kasvokkain tapahtuvaa uraneuvontaa. Jokainen haastateltava 

kertoi osallistuneensa tällaisiin yleensä muutaman tunnin teemapohjaisiin ryhmä-

koulutustilaisuuksiin, joissa käsiteltiin esimerkiksi työnhakuun, ansioluetteloon ja 

hakemukseen liittyviä asioita. Nämä tilaisuudet koettiin suhteellisen myönteisesti, 

tosin teemat toistuvat eivätkä tuoneet enää tässä pitkittyneen työttömyyden vai-

heessa haastateltavien mukaan uutta tietoa. Tilaisuuksien positiivisena antina ko-

ettiin enemmänkin niiden sosiaalinen puoli, mahdollisuus tavata ihmisiä ja verkos-

toitua. Viisi haastateltavaa kertoi käyttäneensä oman ammattiliittonsa henkilökoh-

taista uraneuvontaa. Palvelu koettiin suhteellisen myönteisesti, se tarjosi henkilö-

kohtaisempaa oman tilanteen tarkastelua kuin yleiset teematilaisuudet. Yleisesti 

ottaen oman ammattiliiton tarjoamiin palveluihin oltiin kohtuullisen tyytyväisiä, vaik-

ka tuli liiton toiminnasta kritiikkiäkin. Kritiikki kohdistui siihen, että liiton koettiin pal-

velevan paremmin ”hyväosaisia” eli niitä, jotka ovat työelämässä.  

 

Ammattiliitot toimivat keskenään myös yhteistyössä työttömien tukemisessa. Kah-

deksan akavalaista ammattiliittoa on muodostanut Omaehtoisen Työllistymisen 

Tuki OTTY ry -yhdistyksen, jonka tavoitteena on tukea korkeasti koulutettujen työt-

tömien tai työttömäksi jäävien Uudellamaalla asuvien henkilöiden työllistymistä. 

Yhdistykseen kuuluvat jäsenliitot ovat Helsingin Insinöörit HI ry, Luonnontieteiden 

Akateemisten Liitto LAL ry, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ ry, Suo-

men Ekonomit ry, Tekniikan Akateemiset TEK ry, Tradenomiliitto TRAL ry, Yhteis-

kunta-alan korkeakoulutetut ry sekä Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY 

ry. Yhdistys on käynnistänyt vuoden 2014 lokakuussa Työnhakuveturi-hankkeen. 

Työnhakuveturi-toiminnan alla järjestetään asiantuntijaluentoja sekä työllistymista-

voitteista ryhmätoimintaa, jota kutsutaan nimellä Työnhakubuusteri. Ryhmätoiminta 

perustuu noin kymmenen hengen vertaisryhmiin, joissa hiotaan työnhaun käytäntö-

jä yhdeksän viikon ajan, kolme tuntia kerrallaan kerran viikossa. Tapaamisten välil-

lä osallistujat työstävät erilaisia tehtäviä. Ryhmää vetää henkilö, joka on itse aiem-

min osallistunut ryhmän jäsenenä Työnhakubuusteriin. (OTTY ry, tiedote 

23.10.2014). 

 



 
 
 

92 

Haastattelukutsu tähän tutkimukseen lähetettiin Omaehtoisen Työllistymisen Tuki 

OTTY ry:n kautta, joten on luonnollista, että siitäkin syystä haastateltaviksi valikoi-

tui henkilöitä, jotka olivat osallistuneet Työnhakuveturin toimintaan. Kaikilla oli jon-

kinlaista kokemusta tästä tukimuodosta. Seuraavassa kuvataan haastateltavien 

kokemuksia ja koettua hyötyä Työnhakuveturista, erityisesti Työnhakubuusteri-

ryhmätoiminnasta.   

 

Työnhakuveturi-nimikkeen alla kulkevat asiantuntijaluennot ja teemakoulutukset 

koettiin myönteisesti, joskin haastateltavien mukaan usein oli epäselvää, onko kou-

lutus ammattiliiton vai Työnhakuveturin järjestämä. Haastateltavat kokivat, että sillä 

ei ole kuitenkaan juuri merkitystä, kuka koulutuksen järjestää. Eli mielipiteet näistä 

menivät yhteen ammattiliittojen koulutustilaisuuksien kanssa, joista kerrottiin jo 

edellä. Työnhakubuusterin toiminta puolestaan koettiin pääsääntöisesti myöntei-

sesti. Seitsemän vastaajaa koki palvelun hyvänä tai erittäin hyvänä, viisi vastaajaa 

suhtautui neutraalisti tai koki että toiminta ei antanut itselle erityistä hyötyä. Yksi 

vastaaja oli tyytymätön toimintaan. Myönteisesti tai neutraalisti palveluun suhtau-

tuivat kokivat pienryhmätoiminnan ja sen tuoman vertaistuen palvelun parhaana 

antina. Haastateltavat kokivat, että suurin hyöty heille tuli nimenomaan muiden 

ryhmään osallistuvien kautta. Vertaistuki mainittiin yleisimmin tekijänä, joka nosti 

Työnhakubuusteritoiminnan tukimuotona hyödyllisimmäksi käytetyistä palveluista. 

Ryhmät koostuivat eri alojen korkeasti koulutetuista työttömistä ja koska toiminta 

oli pitkäkestoista, yhdeksän viikkoa saman pienryhmän kanssa, niin luottamus 

ryhmän välillä ehti syntyä ja ryhmässä voitiin jakaa syvällisempiäkin tuntoja ja aja-

tuksia. Vertaistuki samassa tilanteessa olevien henkilöiden kesken oli asia, joka 

koettiin tärkeänä ja mielekkäänä. Vertaistuen merkityksen selviytymisessä nosti 

esiin kymmenen haastateltavaa.  

 

Aineistonäyte 20. Vertaistuki. 

 

”Vertaistukiryhmät on pirun hyviä, siellä pääsee vaihtamaan ajatuksia 

ja mielipiteitä ja kokemuksia ja oppimaan uusia näkökulmia. Ja mikä 

parasta, saa vaikka vinkkejä.” Mies, 58v.  
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”Työnhakubuusterissa oli hyvä kun siinä oli sitä vertaistukea ja ikään 

kuin ehkä silleen, että huomaa että kaiken tyyppiset ihmiset voi olla, 

nuoret, vanhat, eri koulutuspohjilla, eri kokemuspohjalla, kaikki on sa-

massa tilanteessa.” Nainen, 47v.  

 

”Tällainen vertaisryhmäkuvio, ne antaa hirveesti energiaa.” Mies, 50v.  

 

”No kyllä sellainen vertaistuki, jotain mun mielestä pitäisi olla kun TE-

toimistoon ei voi mennä.” Nainen, 40v.  

 

”On se ollut hyödyllistä koska siinä peilaa niitä asioita vähän eri tavalla 

kun sä kuulet eri ihmisten lähtökohtia ja tilanteita. Ja siinä käydään ai-

ka syvällisesti ja luottamuksellisiakin asioita läpi.” Nainen, 52v.  

 

Vertaistuen lisäksi Työnhakubuusterin hyötyinä ja positiivisina puolina koettiin se, 

että säännöllinen ja pitkäkestoinen prosessi toi rytmiä tekemiseen ja tarjosi sosiaa-

lisia kontakteja. Konkreettistakin hyötyä saatiin jonkin verran erityisesti työnhaun 

käytäntöjen ja cv:n läpikäymisellä, mutta yleisimmin koettiin, että kovin paljon uutta 

asiaa näihin konkreettisiin työnhakuasioihin toiminta ei kyennyt tuomaan. Haasta-

teltavat kokivat, että niihin he olivat saaneet jo monelta taholta tietoa ja työttömyys 

ei ratkea pelkästään tällä välineellisemmällä tuella.  

 

Aineistonäyte 21. Sosiaaliset kontaktit. 

 

”Ehkä se oli enemmän sinne oman pääkopan sisälle. Tietenkin se että 

oli kerran viikossa joku säännöllinen meno ja sitt oli sitä vertaistukea 

siinä.” Nainen, 52v. 

 

”Saa vähän potea sitä, että voihan nenä kun tässä edelleen hakkaa 

päätä seinään ja mitään ei tapahdu, sekin on oleellista. Mutta oikeasti 

ihan sitä vertaistukea suurempi juttu mulle on se, että ne on niitä puut-

tuvia työkavereita.” Nainen, 53v.  
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”Mä sanon että se oli mulle niinku sellainen kerho jossa mä kävin kesi-

viikkoisin. Ett se oli mulle paikka ja sit me käytiin syömässä ja se oli 

semmoista sosiaalista, mikä on ihan hyvä.” Nainen, 42v.  

 

Kolmas keskeinen tutkittava tukimuoto on outplacement-palvelu. Irtisanovat orga-

nisaatiot voivat halutessaan tukea irtisanottuja työntekijöitään työn menetyksestä 

selviytymisessä ja uudelleentyöllistymisessä tarjoamalla heille outplacement-

palvelua. Outplacementia tarjoavat yksityiset palveluntarjoajat, palvelu maksaa or-

ganisaatiolle ja sen tarjoaminen on organisaation päätettävissä. Irtisanottu yksilö 

voi ostaa outplacement-palvelua myös yksityisesti. Outplacement voidaan määritel-

lä irtisanottujen henkilöiden systemaattiseksi ohjausprosessiksi, jonka aikana vai-

kea elämäntilanne pyritään saamaan hallintaan ja itsetunto palautumaan. Outpla-

cementin tavoitteena on, että irtisanottu löytää itselleen työelämässä uuden ratkai-

sun kohtuullisessa ajassa. (Kurten & Järvinen 2003, 6). Laajasti tarkasteltuna outp-

lacement käsittää muutakin kuin pelkän tuen irtisanotuille. Outplacement auttaa 

organisaatioon jäljelle jäänyttä työyhteisöä käsittelemään muutostilannetta, sillä 

erityisesti isommissa joukkoirtisanomistilanteissa muutos ja surutyö muutoksesta 

kohdistuvat myös jäljelle jääviin työntekijöihin. Outplacement-palvelu tukee lisäksi 

työnantajaa viemään läpi muutosprosessin mahdollisimman sujuvasti. Outplace-

ment-palvelun tarjoamisella voidaan tavoitella myös positiivisia vaikutuksia työnan-

tajamielikuvaan vastuullisena työntekijöistään välittävänä organisaationa.  

 

Tässä tutkimuksessa outplacment-palvelua tarkastellaan irtisanotuille kohdistetun 

palvelun näkökulmasta. Kirk kuvaa irtisanotuille kohdistetun outplacement-

prosessin laajasti omassa mallissaan ”The Holistic Outplacement Model (HOM)”. 

Hänen mukaansa outplacement sisältää kolme keskeistä vaihetta: tasapainon saa-

vuttaminen, urasuunnittelu sekä työn hakeminen. Outplacement on irtisanottujen 

työntekijöiden auttamiseksi suunnattu prosessi, jotta he pystyvät kohtaamaan työn 

menetyksen paremmalla itseluottamuksella, oppivat tehokkaasti etsimään uutta 

työtä ja myös toteuttavat sen. Outplacementiin liittyy asioiden prosessimainen työs-

täminen, joka keskittyy tunteiden työstämiseen, oman osaamisen kirkastamiseen, 

työnhaun käytäntöjen läpikäyntiin ja työnhaun osaamisen parantamiseen sekä 

työnhaun aktiiviseen toteuttamiseen. (Kirk 1994). 
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Tähän tutkimukseen osallistuvista henkilöistä yhdeksällä oli kokemusta outplace-

ment-palvelusta joko viimeisen tai aiemman työn menetyksen yhteydessä. Tässä 

tulee hyvin esiin tutkittavien korkea koulutustausta ja sen myötä toimiminen asian-

tuntija- tai päällikkötason tehtävissä. Outplacement-palvelua tarjotaan yleisemmin 

tietyn tasoisissa tehtävissä työskennelleille, ei alemman työntekijätason irtisanotuil-

le. Toki poikkeuksiakin työnantajissa tässä suhteessa on. Haastateltavien koke-

mukset outplacement-palvelusta olivat hyvin samansuuntaisia. Pääsääntöisesti 

palvelu koettiin kokonaisuudessaan hyödyllisenä tai neutraalina. Kokemukset vaih-

telivat eniten sen mukaan, kuinka yksilöllistä palvelua kukin oli saanut. Yksilöllistä 

outplacement-palvelua oli saanut neljä haastateltavaa, muilla palvelu oli tapahtunut 

pienryhmissä. Yksilöllistä palvelua saaneet olivat tyytyväisimpiä, he kokivat pa-

remmin päässeensä purkamaan työn menetyksestä aiheutuneita tunnereaktioita ja 

sen jälkeen saaneet konkreettisia apuvälineitä ja sparraustukea oman osaamisen 

kirkastamiseen sekä työnhaun käytäntöjen päivittämiseen. Työn menettämiseen 

liittyvien tunteiden käsittely oli kuitenkin monen haastateltavan kokemuksissa jää-

nyt vähemmälle huomiolle ja outplacementissa oli pääsääntöisesti keskitytty työn-

hakuun ja sen käytäntöihin. Tunnepuolen asioihin olisi toivottu enemmän tukea. 

 

Aineistonäyte 22. Outplacement. 

 

”No varmaan se outplacement on ollut hyödyllisintä, koska sehän on 

ihan henkilökohtaista.” Nainen, 52v.  

 

”No se lähti siitä ajatuksesta että ihan lyhyesti vaan kerrattiin sitä 

hommaa [työn menettämistä], mutta se ajatus oli se että sitä ei surra 

siellä vaan se oli että miten siitä eteenpäin.” Mies, 58v.  

 

”No silloin mä olin tavallaan ihan tyytyväinen kun se alkoi. Siellä koko 

ajan hoettiin, että mitä enempi käytät aikaa siihen että haet töitä niin 

sen todennäköisemmin saat duunia. Nyt mä sanoisin että se oli ihan 

täyttä paskaa mitä ne sano siellä. Ett silloin kun me pudottiin sinne niin 

mä ajattelin ett okei, mulla on tällainen päiväaktiviteetti tässä, mä 

meen tolloin tonne ja tolloin tonne. Että kyllähän se oli sellainen hyvä 
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koulu että miten nykyisin haetaan töitä, sen ne osasi. -- Ja sitten nyt 

myöhemmin kun mä oon miettinyt sitä touhua mihin me mentiin sinne 

suoraan, niin jos mä nyt itse irtisanoisin ihmisiä ja löisin ne tommo-

seen, niin ihan puolet siitä rahasta mä käyttäisin tällaiseen henkiseen 

hyvinvointiin ja sen läpikäymiseen. Eikä vaan silleen, että luterilaisesti 

alat hulluna etsii töitä ja töitä ja unohdat kaikki mitä sulla on tapahtunut 

tai on menossa.” Nainen, 42v. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, olisivatko he valmiita maksamaan henkilökohtaises-

ta palvelusta, jonka tavoitteena olisi tukea työllistymistä. Suurin osa haastateltavis-

ta oli sitä mieltä, että ajatus on hyvä, mutta eivät käyttäisi palvelua, koska he ovat 

työttömiä eikä heillä ole rahaa maksaa palvelusta.  

 

Aineistonäyte 23. Omakustanteiset työttömyyden tukipalvelut. 

 

”Ei mulla ole rahaa kun mä olen työtön. Ei, ei.” Nainen, 47v.  

 

”Joo, kyllä joo jos vaan sitä rahaa olisi.” Nainen, 53v.  

 

”No jos sitä työpaikkaa ei meinaa löytyä, niin varmaan sitten. Koska 

nyt mulla on se tavoite. Mutta jos työpaikka ei pitkään aikaa löydy, niin 

kyllä mä sitten olisin valmis maksamaankin. Koska silloin mä miettisin, 

että ehkä se mun tavoite on varmaan väärä ja mun kannattaisi miettiä 

muuta. Eli joo kyllä.” Nainen, 50v.  

 

Oheiseen taulukkoon on koottu aiemmin tarkastellut yhteiskunnan, ammattiliittojen 

ja yritysten tai muiden vastaavien tahojen tarjoamat organisoidut työttömyyden tu-

kipalvelut. Taulukossa vertaillaan eri tukipalveluiden käytöstä saatua koettua hyö-

tyä sekä esitetään palveluittain haastateltavien esittämiä keskeisimpiä kehittä-

misideoita tai kommentteja. 
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Taulukko 1. Työttömyyden tukipalveluiden vertailu ja koettu hyöty  

 

 

Lopuksi vielä kiteytettynä muutama tutkimukseen osallistuneen haastateltavan aja-

tus tukimuotojen hyödyllisyydestä sekä työttömyydestä yleensä. 

 

Aineistonäyte 24. Yleisiä ajatuksia ja hyöty tukipalveluista. 

 

”Mä en enää saa mitään maata mullistavaa, mun CV:tä on hinkattu 

ihan älyttömästi.” Nainen, 40v. 

 

”Ja kyllä mä pidän että se [työnhakubuusteri] on ollut tähänastisista 

ehdottomasti se syväluotaavin ja lavein ja varmaan hedelmällisin 

myöskin, se sisältö on ollut laadukasta.” Mies, 58v.  
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”Parhaat ystävät on toiset työttömät. Ne tietää miltä tuntuu.” Nainen, 

40v.  

 

”Oikeestaan jos sitä miettii että mikä on ärsyttävintä, vaikeinta tai kaik-

kein hankalinta, on juuri se yleinen tietämättömyys maailman menosta. 

Eli just se, mikään muu ei ärsytä yhtä paljon ku lehtikirjoittelu, että 

”menkää dorkat töihin” -tyylisesti. -- Ja varsinkin nyt kun on some-

aikakausi niin on niin helppo ihan törkeetä paskaa huudella puskista. 

Semmoinen just että luuserit, menkää ja tehkää jotakin. Mutta kiitos, 

tänne vaan työtarjouksia, kyll mä tuun.” Nainen, 53v. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

6.1 Johtopäätöksiä ja tulkintoja selviytymisestä  
 

Tässä luvussa arvioidaan tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin peilaten ja py-

ritään löytämään vastauksia asetettuihin tutkimusongelmiin. Lisäksi nostetaan esiin 

tutkimusprosessin aikana heränneitä teemoja jatkotutkimusaiheiksi. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin korkeasti koulutettujen henkilöiden selviytymistä työn 

menetyksestä ja pitkittyneestä työttömyydestä. Tutkimuksessa tarkasteltiin pakotet-

tua, ei-toivottua uramuutosta ja siitä aiheutunutta työttömyyttä yksilön kokemuksen 

näkökulmasta. Tutkimuksen päätutkimuskysymykseksi määriteltiin: 

Miten korkeasti koulutettu henkilö selviytyy työn menetyksestä johtu-

neesta pakotetusta uramuutoksesta ja pitkittyneestä työttömyydestä? 

 

Päätutkimuskysymystä lähestyttiin kolmen avustavan alatutkimuskysymyksen kaut-

ta, jotka olivat: 

Miten työn menetys koetaan? 

Minkälaisia keinoja käytetään selviytymiseen? 

Miten eri tukimuodot auttavat selviytymisessä? 

 

Ensimmäisen alatutkimusongelman avulla selvitettiin sitä, miten henkilöt kokivat 
työn menetyksen. Tutkimustulokset osoittavat ja samalla tukevat aiempia tutki-

muksia siinä, että työn menetys on merkittävä uramuutostilanne, jonka vaikutukset 

ulottuvat yksilön koko elämään (Martin & Lekan 2007, Ebberwein et al. 2004, Spe-

ra 1994, Poijula 2003, Saarelma-Thiel 2009, Argyle 1990). Vaikka muutostilanne 

koetaan yksilöllisesti ja henkilöiden käyttämät työstö- ja selviytymiskeinot vaihtele-

vat, on tutkimuksessa löydettävissä paljon yhtäläisyyksiä haastateltavien reaktiois-

sa ja selviytymisstrategioiden käytössä. Seuraavassa tulkitaan tutkimuksen tulok-

sia ja tuloksista vedetään yleistettäviä johtopäätöksiä. 

 

Kaikki haastateltavat olivat haastatteluhetkellä käytännössä vailla työtä eli työttö-

mänä. Yksioikoisesti tai sananmukaisesti voisi tulkita, että he eivät olleet selviyty-
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neet työttömyydestä. Selviytymisellä ei kuitenkaan tarkoiteta ainoastaan uudelleen-

työllistymistä, joskin se on ehkä selkein ja konkreettisin osoitus siitä, että työttö-

myys on taakse jäänyt elämänvaihe. Selviytyminen nähdään laajempana kokonai-

suutena. Selviytymistä tarkastellaan psyykkisen tasapainotilan löytymisenä, mie-

lekkään elämän rakentamisena ilman palkkatyötä ja yleisenä tyytyväisyytenä elä-

mään. Kuten Kortteinen ja Tuomikoski (1998) kuvaavat, selviytyminen edellyttää 

heidän mukaansa elämisen mielen ja mielekkyyden löytämistä sekä sitä, että pys-

tyy turvaamaan kohtuullisen elannon. 

 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että suomalaisessa yhteiskunnassa arvoste-

taan kovaa työn tekemistä ja uutteruutta (Pentikäinen 2014). Ihmisen arvoa mita-

taan usein työn tekemisellä ja yksilön identiteetti rakentuu varsin usein ammatilli-

sen identiteetin ympärille. Työ vaikuttaa omanarvontuntoon, on iso osa elämää ja 

tarjoaa paljon enemmän kuin vain toimeentulon. Työn merkityksen korostuminen 

näkyy etenkin korkeasti koulutetuilla henkilöillä. (Martin & Lekan 2007, Baruch 

2004, Poijula 2003, Rouvinen 2003, Lehto & Sutela 2004). Työn suuri merkitys 

haastateltavien elämänsisältönä tuli selkeästi tässä tutkimuksessa esiin. Moni 

haastateltava kertoi aina tehneensä paljon töitä. Jokainen haastateltava kuvasi 

työn merkitystä laajasti ja koki työn tarjoavan sosiaalisia kontakteja, itsensä toteut-

tamisen mahdollisuuksia, itsensä haastamista ja merkityksellisyyden kokemuksia. 

Työ koettiin arvokkaana elämänsisällön tuojana ja oman identiteetin määrittäjänä.  

 

Työn merkityksen korostamisesta voisi olettaa, että työn menetys koetaan vaikea-

na uramuutostilanteena. Tämä pitää osittain paikkansa, työn menetys koettiin pää-

sääntöisesti ei-toivottavana, ulkoapäin tulleena vaikeana uramuutostilanteena, jos-

sa omat vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat – aivan kuten Koivunen et al. 

(2012) ovat pakotettua uramuutosta määritelleet. Vaikeita shokkivaiheen tunnere-

aktioita koettiin etenkin silloin, jos työn menetystä ei osattu odottaa, siihen ei oltu 

valmistautuneita, jos irtisanomisperusteita ei pidetty oikeutettuina tai oikeudenmu-

kaisina tai jos itse irtisanomistilanne ja irtisanomisperusteluiden kertominen hoidet-

tiin tavalla, joka ei kunnioittanut irtisanottavan ihmisarvoa. Nämä tulokset tukevat 

mm. Ebberweinin et al. (2004), Martin & Lekanin (2007), Poijulan (2003), Grönfors 

& Pietilän (2005) ja Puntari & Roosin (2007) tutkimustuloksia. Kaikki työn menetyk-
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seen liittyvät kokemukset eivät olleet kuitenkaan negatiivisia. Työn menetystilanne 

koettiin toisaalta mielekkäänä taukona ja mahdollisuutena tehdä hetkellisesti jotain 

muuta. Tähän keskeiseen havaintoon palataan tulosten analysoinnissa tuonnem-

pana.  

 

Työn menetyksen ja työttömyyden negatiivisia vaikutuksia haastateltavat kuvasivat 

sekä tunnereaktioilla, elimistön reaktioilla että käyttäytymisen reaktioilla. Nämä ku-

vaukset tukevat McKee-Ryanin (2005), Poijulan (2003) ja Saarelma-Thielin (1994) 

tutkimustuloksia. Samoin monet haastateltavat kuvasivat kokemuksiaan kriisiteori-

oiden vaihemallien mukaisesti (Kübler-Ross 1973, Saarelma-Thiel 2009, Rouvinen 

2003, Ylikoski 1993, Cullberg 1991). Alun shokkivaikutuksia koettiin etenkin jos 

irtisanomista ei osannut odottaa. Shokkituntemusten lisäksi haastateltavat kertoivat 

erilaisista tunnekokemuksista, muun muassa vihan tunteesta, itsesyytöksistä, kau-

pankäynnistä eli ”olisiko pitänyt toimia toisin” -ajatuksista sekä masennuksen ja 

voimattomuuden tunteiden lisääntymisestä. Työn menetyksen aiheuttamien tuntei-

den käsittely tai käsittelemättä jättäminen näkyi siinä, kuinka henkilö kertoi työn 

menetyksestä ja sen jälkeisestä ajasta. Henkilön kertomuksesta pystyi lähes poik-

keuksetta tunnistamaan, oliko henkilö sinut tapahtuneen kanssa vai vaivasiko jokin 

irtisanomisessa edelleen. Poijula (2003) ja Valpola (2004) painottavat tunteiden 

läpikäymisen merkitystä ja tämän merkitys oli selkeästi nähtävissä. Katkeruus tai 

huonot kokemukset kuulsivat puheen läpi ja voivat mahdollisesti olla yhtenä 

osasyynä siihen, että uuden työn saaminen oli vaikeutunut.  

 

Toisen alatutkimusongelman avulla haluttiin selvittää sitä, minkälaisia keinoja 
käytetään selviytymiseen. Työn menetyksen kokeminen on yksilöllistä ja selviy-

tymiseen vaikuttavat myös ihmisten persoonalliset ominaisuudet. Persoonallisuu-

den piirteiden vaikutusta selviytymiseen on tutkittu paljon (Martin & Lekan 2008, 

McKeeRyan et al. 2005, Leana & Feldman 1992, Poijula 2003, Hänninen 1987). 

Martin & Lekanin tulokset osoittavat, että miellyttävyys, tunnollisuus ja avoimuus 

kokemuksille korreloivat positiivisesti työttömyydestä selviytymisen kanssa. Poijula 

painottaa muun muassa sitkeyttä, optimistisuutta, hallinnan tunnetta ja uskoa 

omaan kyvykkyyteen. Aktiivisuus ja sinnikkyys nousivat tässä tutkimuksessa esiin 

piirteinä, jotka edesauttoivat selviytymistä. Tämä on linjassa aikaisempien tutki-
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mustulosten kanssa. Tämän tutkimuksen haastateltavat valittiin vapaaehtoisuuden 

perusteella joten voi olla, että tutkimukseen valikoitui jo tämän perusteella lähtö-

kohtaisesti aktiivisia henkilöitä. Tekijä, joka ei noussut merkittävästi esiin haastatte-

luissa mutta jolla on mielestäni merkitystä, on Martin & Lekanin (2008) tunnistama 

avoimuus uusille kokemuksille, joka ilmenee luovuutena, innovatiivisuutena ja ko-

keilunhaluna. Vain kolme haastateltavaa mainitsi tämän ominaisuuden kysyttäessä 

niitä persoonallisuuden piirteitä, joilla oli ollut merkitystä selviytymisessä henkilön 

omasta mielestä. Tämä voi olla tekijä, joka mahdollisesti vaikutti siihen, kuinka työ-

tön näki uusia mahdollisuuksia ja toimintamalleja sen sijaan, että työsti työttömyyt-

tä eteenpäin vanhojen totuttujen mallien ja menetelmien avulla, jotka eivät pitkitty-

neessä työttömyydessä olleet kuitenkaan tuoneet ratkaisua ongelmaan.  

 

Sosiaalisen tuen keskeinen merkitys selviytymisessä tuli tutkimuksessa selvästi 

esiin. Työ tarjoaa ihmisille sosiaalisen kentän, jossa toimitaan vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. Ihmisen yksi perustarve on kuulua sosiaaliseen ryhmään. (Maslow 

1942, Leana & Feldman 1992, Poijula 2003, Rouvinen 2003, Grönfors & Pietilä 

2005). Työn menetyksen yhteydessä henkilö menettää tämän luontaisen sosiaali-

sen yhteisön ja sosiaalisuuden ja liittymisen tarve tulee tyydyttää jotain muuta kaut-

ta. Tässä tutkimuksessa tuli esiin, kuinka sosiaaliseen tukeen turvauduttiin monella 

tavalla. Sosiaalista tukea saatiin erityisesti perheeltä, jonkin verran myös muilta 

läheisiltä ja ystäviltä. Moni haastateltava kertoi, kuinka ystävyyssuhteet olivat muut-

tuneet työttömyyden aikana. Joistain ystävyyssuhteista oli jouduttu luopumaan, kun 

ystävät eivät olleet ymmärtäneet työttömän vaikeaa tilannetta. Toisaalta tilalle oli 

tullut uusia ystäviä useimmiten samasta viiteryhmästä eli muita työttömiä. Vertais-

tuen merkitys nousi tässä tutkimuksessa vahvasti esiin. Muun muassa Toivio & 

Nordling (2013) nostavat esiin erilaisten organisoitujen vertais- ja tukiryhmien mer-

kityksen selviytymisessä. Tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat saaneet ver-

taistukea Työnhakubuusteriryhmän toiminnasta ja juuri vertaistuen takia tämä tu-

kimuoto nostettiin kaikkein hyödyllisimmäksi käytetyistä tukimuodoista.  

 

Havainto vertaistuen merkityksestä on yksi tämän tutkimuksen keskeisistä tulkin-

noista. Korkeasti koulutettua työtöntä ei pidä jättää yksin oman aktiivisuuden va-

raan, vaan korkeasta koulutustaustasta, kyvykkyydestä sekä aktiivisuudesta huo-
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limatta myös korkeasti koulutettu työtön tarvitsee tukea, keskusteluapua, sparraus-

ta ja mahdollisuutta keskustella omasta tilanteestaan.  

 

Stressin hallintakeinoja luokitellaan aikaisempien tutkimusten mukaan ongelma- ja 

tunnekeskeisiin (tai oirekeskeisiin) hallintakeinoihin (McKee-Ryan et al. 2005, La-

zarus & Folkman 1984, Gowan & Gatewood 1997, Leana & Feldman 1992, Poijula 

2003). Tässä tutkimuksessa nämä hallintamekanismit tulivat selkeästi esiin. Työt-

tömyydestä selviytyäkseen haastateltavat käyttivät luontevasti vaihdellen sekä on-

gelmakeskeisiä että tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja. Ongelmakeskeiset selviy-

tymiskeinot olivat kuitenkin yleisimmin kaikilla käytössä. Leana & Feldman (1992) 

ovat todenneet, että mitä vähemmän henkilö reagoi työn menetykseen negatiivi-

sesti, sitä todennäköisemmin hän käyttää ongelmakeskeisiä hallintakeinoja. Tämä 

on linjassa tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Ongelmakeskeisiä hallintakeinoja 

ovat muun muassa omien taitojen parantaminen, neuvojen pyytäminen sekä perik-

siantamattomuus ja konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa ansioluettelon 

päivittäminen, aktiivinen uuden työn hakeminen sekä verkostoituminen. (Toivio & 

Nordling 2013, Gowan & Gatewood 1997, Poijula 2003). Nämä kaikki keinot olivat 

aktiivisessa käytössä jokaisella haastateltavalla. Omien taitojen parantaminen niin 

oman substanssiosaamisen näkökulmasta kuin työnhaun taitojen näkökulmasta oli 

keskeinen keino. Haastateltavat opiskelivat ja kouluttautuivat systemaattisesti, ke-

hittivät työnhaun metodejaan ja asiakirjojaan sekä hakivat erittäin aktiivisesti työtä. 

Tässä näkyy selvästi henkilöiden korkea koulutustausta, kyvykkyys ja tavoitteelli-

suus. 

 

Opiskelu oli yksi yleisimmin käytössä ollut selviytymiskeino. Lähes kaikki haastatel-

tavat kertoivat opiskelleensa jotain työttömyyden aikana, vähintäänkin kouluttautu-

neet työnhakuun. Tämä selviytymiskeino linkittyy selvästi haastateltavien korkeaan 

koulutustaustaan. Haastateltavista kaikki olivat toimineet asiantuntija- tai päällikkö-

tason tehtävissä ja työ oli tarjonnut mahdollisuuden käyttää osaamista ja ongel-

manratkaisutaitoja sekä tarjonnut kaivattua haastetta. Tätä tyhjiötä opiskelu työt-

tömyyden aikana täytti. Opiskelulla haluttiin pitää yllä olemassa olevaa osaamista 

tai laajentaa osaamista hankkimalla uusia tietoja tai taitoja. Opiskelu tarjosi myös 

keinon käyttää aivojaan ja saada haasteita, näyttää omaa aktiivisuutta työttömyy-
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den aikana sekä tuoda rytmiä arkeen. Lisäksi opiskelu oli tuttu ja mieleinen tapa, 

henkilöllä oli henkistä kapasiteettia sekä taloudellisia mahdollisuuksia opiskella. 

 

Työnhaku oli kaikilla haastateltavilla käytössä ollut selviytymiskeino. Haastateltavat 

hakivat töitä aktiivisesti ja tavoitteellisesti. Haastatteluissa tuli kuitenkin esiin, että 

työnhaku kohdentui jokseenkin kaavamaisesti samantyyppisiin tehtäviin kuin mitä 

oli aiemmin tehnyt. Perinteinen tapa lähettää työhakemus aikaisempaa työtä mah-

dollisimman läheisesti vastaavaan avoimeksi ilmoitettuun tehtävään oli yleisimmin 

käytössä oleva työnhaun keino. Tässä näkyi haastateltavien perinteinen urakäsi-

tys, jossa uran ajatellaan rakentuvan lineaarisena jatkumona, nyt tosin uudessa 

organisaatiossa (vrt. Arthur 1989).  Tämä voi kangistaa ja rajoittaa työn saamisen 

mahdollisuuksia tämän päivän työmarkkinoilla. Työmarkkinoiden rakennemuutok-

set vaikuttavat siihen, että aiempia tehtäviä ei ehkä ole enää edes olemassa. 

Osaamista korkeasti koulutetuilla on, mutta se pitää saada esiin ja myydä uudella 

tavalla siten, että se vastaa työmarkkinoiden tarpeita. Tutkimuksesta heräsikin 

pohdinta siitä, kuinka paljon työttömäksi jäänyt, tietyn koulutuksen hankkinut ja tie-

tynlaisia tehtäviä tehnyt henkilö pystyy löytämään uusia tulokulmia osaamisensa 

hyödyntämiseen ja osaamisensa paketoimiseen uudella tavalla, jolloin voisi ehkä 

löytää myös uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Samoin heräsi pohdinta siitä, 

kuinka työttömät osaavat käyttää erilaisia työnhaun keinoja, mistä he löytävät piilo-

työpaikkoja ja kuinka he kykenevät hyödyntämään verkostojaan tehokkaammin. 

Perinteinen työnhaku on historiaa ja työnhaun käytäntöjen uudistaminen on välttä-

mätöntä. Tutkimukseen osallistuvat tiedostivat tämän, mutta heillä ei välttämättä 

ollut keinoja toteuttaa uudenlaista tapaa.  

 

Työmarkkinat ja työurat ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Perinteisen urakä-

sityksen rinnalle on noussut uudenlaisia urakäsityksiä. Pitkät urat yhden tai kahden 

organisaation palveluksessa eivät ole enää tyypillisiä. Tilalle ovat tulleet esimerkik-

si rajattomat urat, älykkäät urat ja portfoliourat. Tämä tarkoittaa, että osaamista 

yhdistellään uudella tavalla, sitä tarjotaan yli organisaatiorajojen ja palkkatyötä se-

kä yrittäjyyttä yhdistetään. Urat ovat monimuotoisia ja muuntuvia. (Hall 1996, Art-

hur et al. 1995, Templer & Cawsey 1999, Baruch 2004, Sullivan & Mainiero 2007). 

Tässä tutkimuksessa moni palkkatyöhön tottunut työtön näki yrittäjyyden poissuljet-
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tuna vaihtoehtona, eikä sitä tunnistettu yhtenä muuttuvien urien ja uuden urakäsi-

tyksen mukaisena muotona. Yrittäjyys nähtiin hyvin perinteisen mallin mukaisena, 

kovaa työtä ja isoja riskejä sisältävänä toimintana. Kuitenkin asiantuntijayrittäjyys, 

jossa hyödynnetään omaa vastaavaa osaamista kuin palkkatyössä, mutta sitä 

myydään useammalle taholle, on suhteellisen riskitön, helppo käynnistää eikä vaa-

di yleensä mittavia investointeja. Haastateltavista kaikki viisi miestä suhtautuivat 

yrittäjyyteen positiivisemmin kuin naiset. Vain yksi nainen näki yrittäjyyden mahdol-

lisena uravaihtoehtona omalla kohdallaan, mutta tunnisti vaikeutena oman osaami-

sen tuotteistamisen myytävään muotoon. Miehet olivat mukana start up -yrityksissä 

neuvonantajina, suunnittelivat omaa yritystä tai vähintäänkin suhtautuivat yrittäjyy-

teen yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Tämäntyyppinen toiminta antaa viitteitä 

siitä, että uria hahmotettiin osittain myös uusien urakäsitysten mukaan. Uudenlais-

ten työn tekemisen muotojen mahdollisuuksien ja realiteettien avaaminen voisi 

helpottaa työllistymistä ja mahdollistaa toimeentulon uudella tavalla. 

 

Tämän tutkimuksen kolmas alatutkimuskysymys liittyi selviytymisen tueksi kehitet-

tyjen tukipalveluiden käyttöön ja toimivuuteen. Kysymyksenasettelun avulla selvi-

tettiin sitä, miten eri tukimuodot auttavat selviytymisessä. Tässä tutkimuksessa 

keskityttiin tiettyihin yhteiskunnan tai muiden tahojen organisoimiin tukipalveluihin. 

Tuloksia tarkasteltaessa voidaan vetää sellaisia johtopäätöksiä, että korkeasti kou-

lutetut henkilöt eivät saa tarvitsemaansa palvelua julkisista työ- ja elinkeinopalve-

luista. Tietyt organisoidut palvelut, joissa tarjotaan vertaistukea, henkilökohtaista 

tukea tai tukea vaikeiden tunnepuolen asioiden käsittelyyn koettiin hyödyllisemmik-

si palveluiksi. Tutkituista tukimuodoista hyödyllisimpänä koettiin Työnhakubuusterin 

toiminta erityisesti sen tarjoaman vertaistuen vuoksi. Outplacement-palvelua saa-

neet kokivat myös tämän palvelumuodon pääsääntöisesti hyödyllisenä, mutta sen 

toivottiin paneutuvan tarjottua enemmän tunnepuolen asioiden työstämiseen. Tä-

mä tulos on ymmärrettävä, sillä outplacementia tarjotaan yleensä heti työn mene-

tystilanteen yhteydessä, jolloin tunteet ovat pinnalla ja vaikeitakin tunnereaktioita 

esiintyy. Outplacementissa tulisi huomioida paremmin tämä tarve eikä keskittyä 

pelkästään työnhakuun unohtaen, että kyseessä voi olla vaikea muutostilanne.  
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Yhteenvetona tukipalveluista voi todeta, että korkeasti koulutettujen työttömyyden 

tukipalveluiden kehittämiselle on selkeä tarve. Työttömyyden tukemiseksi suunna-

tut palvelut keskittyvät edelleen perinteisen työnhaun tukemiseen ja kokoaikaisen 

palkkatyön löytämiseen. Tukipalveluita tulisi kehittää siten, että ne tukevat uuden 

urakäsityksen merkityksen ymmärtämistä. Työttömiä tulisi valottaa työmarkkinoi-

den muutoksista ja valmistaa heitä enemmän siihen, että perinteinen kokoaikainen 

palkkatyö yhden yrityksen palveluksessa ei ole enää ainoa vaihtoehto. Samoin yrit-

täjyyden tai freelancer-työn nostaminen yhdeksi mahdolliseksi, varteenotettavaksi 

ja jopa suositeltavaksi työn tekemisen muodoksi edellyttää tukipalveluilta uutta 

otetta – esimerkiksi niin, että keskitytään huomattavasti entistä enemmän oman 

osaamisen tunnistamiseen, sen paketoimiseen ja tuotteistamiseen uudella tavalla. 

Korkeasti koulutetut henkilöt eivät ole kapea-alaisia yhden tehtävän ammattilaisia, 

vaan heillä on laaja-alaista osaamista sekä tietoja ja taitoja, joita voi hyödyntää 

monipuolisesti erilaisissa tehtävissä. Tämä osaaminen tulee tehdä paremmin nä-

kyväksi ja muunneltavaksi erityyppisiin tehtäviin.  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimusongelmana oli selvittää, miten korkeasti koulu-
tettu henkilö selviytyy työn menetyksestä johtuneesta pakotetusta uramuu-
toksesta ja pitkittyneestä työttömyydestä. Tässä tutkimuksessa ilmeni, että 

vaikka työn menetys koettiin osittain vaikeana, ei-toivottuna uramuutostilanteena ja 

muutostilanteeseen liittyi vaikeita ja raskaita tunnekokemuksia, koettiin työn mene-

tys toisaalta positiivisesti helpotuksena ja uusia mahdollisuuksia avaavana elä-

mänvaiheena. Työn menetyksen yhteydessä puhutaan yleensä sen aiheuttamista 

negatiivisista vaikutuksista. Nämä perustuvat pitkälti työttömyystutkimusten depri-

vaatiohypoteesiin eli oletukseen työttömyyden pääsääntöisesti negatiivisista vaiku-

tuksista (Manninen 1993). Työttömyystutkimuksissa on paneuduttu työttömien 

henkisen pahoinvoinnin tutkimiseen, joskin uusin tutkimussuuntaus näyttäisi pai-

nottavan enemmän selviytymiskeinojen tutkimukseen (Silvonen 1998). Aiemmissa 

tutkimuksissa on tunnistettu, että työttömyyden myönteisten puolien löytäminen voi 

olla vaikeaa, koska normit eivät suosi työttömyyden kokemista positiivisena asiana 

(Hänninen & Polso 1991). Tämän tutkimuksen haastateltavat nostivat esiin saman-

suuntaisia negatiivisia kokemuksia, jotka tukevat aikaisempia tutkimustuloksia työn 

menetyksen ja työttömyyden negatiivisista vaikutuksista. Moni tunnisti kuitenkin 
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myös työn menetykseen liittyviä myönteisiä puolia ja kuvasi avoimesti työn mene-

tykseen liittyviä positiivisia tuntemuksia ja vaikutuksia.  
 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat olivat toimineet vaativissa asiantuntija- tai 

esimiestason tehtävissä, joissa työtahti oli ollut kova ja organisaatioissa oli ollut 

suuria muutostilanteita. Tällaisissa tilanteissa työn menetys koettiin positiivisemmin 

elämänvaiheena, joka tarjosi hetkellisesti tervetulleen tauon ja mahdollisuuden 

hengähtää ja ladata voimia sekä tehdä jotain muuta palkkatyön sijaan. Tämä pei-

laa hyvin tutkimustuloksiin, joiden mukaan muutostilanteen hallinta ja selviytyminen 

ovat riippuvaisia siitä, miten tilanne tulkitaan. Suhtautuminen muutokseen voi il-

mentyä menetyksenä, uhkana tai haasteena/mahdollisuutena. Muutostilanteesta 

selviytyy sitä paremmin, mitä enemmän pystyy näkemään myönteisen kokemuk-

sen mahdollisuuksia. (McCrae 1984, McKee-Ryan et al. 2005, Toivio & Nordling 

2013, Rouvinen 2003). Jos muutostilanne tulkitaan haasteeksi, yksilö pyrkii hallit-

semaan tilannetta myönteisin keinoin, esimerkiksi aktiivisella toiminnalla ja tilan-

teen myönteisten puolien korostamisella (McCrae 1984). Nämä tekijät tulivat sel-

västi näkyviin tämän tutkimuksen tuloksissa.  
 

Hyvä taloudellinen tilanne oli tekijä, jolla oli selkeästi vaikutusta työn menetyksestä 

selviytymiseen ja hyvinvointiin. Kuten jo edellä on kerrottu, tutkimuksen korkeasti 

koulutetut haastateltavat olivat pääsääntöisesti työskennelleet vaativissa asiantun-

tija- tai esimiestason tehtävissä ja sen myötä ansiotaso oli ollut hyvä. Hyvä palkka, 

olemassa olevat säästöt, mahdollinen lähtökorvaus organisaatiolta sekä ansiosi-

donnainen työttömyyskorvaus takasivat sen, että työn menetys ei vaikuttanut irti-

sanotun elintasoon merkittävästi. Jotkut haastateltavat kertoivat sopeuttaneensa 

kulutusta jonkin verran, mutta pääsääntöisesti työn menetyksellä ei ollut suurta 

vaikutusta taloudelliseen tilanteeseen. Tällä oli selkeä liittymä siihen, että muutosti-

lannetta ei koettu niin vaikeana eikä se vaikuttanut heikentävästi hyvinvointiin. Tä-

mä tukee täysin mm. McKee-Ryanin et al. (2005) tutkimustuloksia. Taloudellisilla 

resursseilla oli oletettavasti myös vaikutusta siihen, kuinka aktiivisesti tai nopeasti 

haastateltavat käynnistivät aktiivisen työnhaun työn menetyksen jälkeen.  
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Työn menetyksen näkeminen mahdollisuutena, hengähdystauon pitäminen, talou-

delliset resurssit sekä vahva työllistymisusko muodostavat yhdessä yhden tämän 

tutkimuksen keskeisistä havainnoista. Nämä tekijät yhdessä vaikuttivat siihen, että 

työnsä menettäneellä ei ollut kiire käynnistää aktiivista työnhakua välittömästi työn 

menetyksen jälkeen. Toki tässä oli poikkeuksiakin, jotkut lähtivät määrätietoisesti 

heti etsimään uutta työtä, mutta moni haastateltava kertoi, että päätti hetken hen-

gähtää ja pitää lomaa. Ajatus siitä, että eteen tullut uramuutostilanne mahdollisti 

hengähdystauon hyvän taloudellisen tilanteen turvin johti siihen, että aktiivista 

työnhakua tai uuden ratkaisun etsintää ei ollut tarve käynnistää saman tien. Lähes 

kaikilla työn menetyksen kokeneella korkeasti koulutetulla haastateltavalla oli alus-

sa vahva luottamus omaan osaamiseen sekä usko työllistymiseen. Näin ollen työn 

menetyksen tilanteessa ei koettu voimakasta stressiä uudelleentyöllistymisestä, 

koska ajateltiin sen tapahtuvan hyvin pian sen jälkeen kun työnhaku käynnistetään. 

Tämä oli kuitenkin virhearvio, sillä työmarkkinoiden muutosten ja työttömyyden li-

sääntymisen myötä aktiivinenkaan työnhaku ei tuottanut tulosta. Pidemmälle tar-

kasteltuna tällä asialla on mitä ilmeisimmin osaltaan vaikutusta työttömyyden pitkit-

tymiseen. 

 

Työttömyyden pitkittyminen vaikuttaa selviytymiseen (McKee-Ryan et al. 2005). 

Myös Poijula (2003) kuvaa, kuinka kriisin pitkittyessä kyynisyys, epätoivo, itse-

epäilyt ja pessimistinen asenne lisääntyvät. Tässä tutkimuksen mukaan henkilöt 

selviytyivät työn menetyksen tilanteesta kohtuullisen hyvin, etenkin jos uramuutos-

tilannetta oli osannut odottaa eikä se tullut yllätyksenä. Mutta kun työttömyys pitkit-

tyi, vaikeutti se selviytymistä ja vaikutukset näkyivät erityisesti henkisen hyvinvoin-

nin vähentymisenä. Jatkuvat pettymykset ja hylkäykset söivät itseluottamusta ja 

lisäsivät henkistä pahoinvointia. Pettymyksen, arvottomuuden ja kyynisyyden tun-

teet lisääntyivät selkeästi. Kun heti työn menetyksen jälkeen tilanne nähtiin usein 

uuden alkuna ja mahdollisuutena, työttömyyden pitkittyminen aiheutti toivottomuut-

ta ja lopulta jopa luovuttamisen tunteita.  

 

Tämän tutkimuksen pohjalta tehty tulkinta työttömyyden pitkittymisestä on, että pit-

kittyminen on monitahoinen ilmiö, joka usein ruokkii itseään. Pitkittymiseen vaikut-

taa moni tekijä, joista ensimmäiset tärkeät toimet tapahtuvat jo työttömyyden alus-
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sa. Kun työ on ollut hektistä ja kiireistä, tuo työn menetyksen tilanne tunteen siitä, 

että nyt on mahdollisuus hetken hengähtää ja lomailla ja käynnistää työnhaku vas-

ta hieman myöhemmin. Tämä on mahdollista, kun korkeasti koulutetulla henkilöllä 

taloudellinen tilanne on usein hyvä ja työn menetys ei aiheuta taloudellisesta näkö-

kulmasta alkuun haastetta. Uuden työn tai uuden ratkaisun löytäminen on kuitenkin 

aikaa vievä prosessi. Jo rekrytointiprosessit vievät usein muutaman kuukauden. 

Jos työttömyyden alussa on lepäillyt muutaman kuukauden, opiskellut mahdollises-

ti jotain ja käynnistää sitten pikku hiljaa työnhaun, on tässä vaiheessa aikaa kulu-

nut jo lähes puoli vuotta työn menetyksestä. Ja koska harvoin uuden työn löytää 

yhden haun pohjalta, on varauduttava siihen, että työnhakuun menee aikaa. Hel-

posti voi käydä niin, että vuosi on kulunut ja uutta työtä tai uutta ratkaisua ei ole-

kaan löytynyt. Tässä vaiheessa henkilö on jo virallisen määritelmän mukaan pitkä-

aikaistyötön. Ja kun vuoden aikana ei ole käyttänyt substanssiosaamistaan päivit-

täin työssä, usko omaan osaamiseen alkaa rapautua sekä itsellä että mahdollisesti 

myös työnantajilla. Näin ei todellisuudessa ole välttämättä käynyt, mutta oma arvio 

ja tulkinta osaamisen rapautumisesta vaikuttaa omiin uskomuksiin ja sitä kautta 

itseluottamukseen (Toivio & Nordling 2013). Itseluottamuksen heikentyminen ja 

epävarmuus osaamisesta voi puolestaan heijastua siihen, kuinka houkuttelevana 

työnantaja hakijan näkee. Pitkittymisen kierre on valmis.  

 

Yksi merkillepantava havainto tutkimuksessa on, että työttömyydestä selviytymi-

sessä käytettiin samoja ominaisuuksia, mitä korkea koulutustausta on vaatinut: 

tavoitteellista työskentelytapaa, pitkäjänteisyyttä, aktiivisuutta ja sinnikkyyttä. Inten-

siivinen ja systemaattinen työnhaku kertoo myös korkeasti koulutettujen pitkäjän-

teisyydestä ja paneutumisesta sillä hetkellä keskeiseen tehtävään ja peilaa myös 

siihen, että henkilö omaa sellaisia taitoja ja sinnikkyyttä, joita on tarvittu myös opin-

noissa sekä aikaisemmissa asiantuntija- tai päällikkötason työtehtävissä. Yliopistot 

ja oppilaitokset kuitenkin tukevat ja auttavat opiskelijoita aktiivisesti opintojen lop-

puunsaattamisessa siitä huolimatta, että opiskelijat ovat osaavia, aktiivisia, tavoit-

teellisia ja pitkäjänteisiä. Sitä vastoin TE-palvelut, joiden ydintehtävään kuuluu työl-

listymisen tukeminen, puolestaan jättävät korkeasti koulutetut työttömät ilman tu-

kea juuri siitä syystä, että nämä ovat aktiivisia. Tässä aktiivisuus ikään kuin kään-

tyy tytötöntä vastaan ja evää mahdollisuuden saada apua ja tukea työllistymiseen. 
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Aktiivisuus itsessään ei kuitenkaan takaa työn saamista, siihen tarvitaan myös mui-

ta toimia. 

 

Edellä esitetyn havainnon pohjalta voi vetää johtopäätöksen, että julkisissa työttö-

myyden tukipalveluissa oletetaan, että kun työttömällä on hyvä koulutus, selviää 

hän yksin eikä tarvitse tukea. Tämän tutkimuksen mukaan korkeasti koulutetut ei-

vät juurikaan saa palveluja TE-palveluilta. Ja muissa tarjolla olevissa tukimuodois-

sa keskitytään liikaa teknisiinja perinteisiin työnhaun asioihin ja annetaan liian vä-

hän painoarvoa tunteiden käsittelyyn, oman osaamisen tunnistamiseen, sen moni-

puoliseen tarkasteluun ja paketoimiseen sekä uusien uramahdollisuuksien tunnis-

tamiseen. Näitä henkilökohtaisempia tukimuotoja tulisi kehittää ja lisätä. Ne resurs-

sit, mitä tällä hetkellä laitetaan monella taholla päällekkäin työnhaun asiakirjojen 

viilaamiseen, tulisi kohdentaa uudella tavalla. Edelleen voi vetää johtopäätöksen, 

että myös korkeasti koulutetut työttömät tarvitsevat tukea ja apua työttömyydestä 

selviytymiseen. Aktiivisuus ei saa kääntyä työtöntä vastaan, vaan sen tulisi ohjata 

korkeasti koulutettu työtön tietynlaisen kohdennetun tuen piiriin. Tämän tuen tulisi 

olla erilaista kuin passiivisille tai syrjäytymisvaarassa oleville työttömille suunnattu 

tuki. Tällä hetkellä työttömät asetetaan eriarvoiseen asemaan taustan tai oletettu-

jen persoonallisuuden piirteiden pohjalta siten, että joillekin kohderyhmille palveluja 

on tarjolla ja toisille puolestaan ei. TE-palveluiden tulisi kehittää ja eriyttää palveluja 

vastaamaan erilaisten kohderyhmien tarpeita. 

 

Viime kuukausien aikana on yhteiskunnan tasolla puhuttu ansiosidonnaisen työt-

tömyysturvan uudistamisesta, käytännössä lyhentämisestä. Tämän tutkimuksen 

tulosten ja tulkintojen pohjalta näen tämän oikeansuuntaisena toimenpiteenä, jolla 

voi mahdollisesti olla vaikutuksia työllistymistoimenpiteisiin. Jos ansiosidonnainen 

työttömyysturva-aika on lyhyempi, pakottaa se käynnistämään työllistymistoimet 

nopeammin ja tällä voi puolestaan olla vaikutusta työttömyysajan kestoon. Työttö-

myysturvan uudistamistyön yhteydessä tulisi miettiä myös toimenpiteitä, jotka 

mahdollistavat joustavan työnteon tämän päivän työmarkkinoiden ja työurien tar-

peisiin. Työttömyysturvan tulisi mahdollistaa ja kannustaa kokeilemaan erilaisia 

työmuotoja ja joustavaa ja yrittäjämäistä työskentelytapaa.  
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Yhteenvetona ja vastauksena tutkimuskysymykseen voi tämän tutkimuksen pohjal-

ta tulkita, että korkeasti koulutettu henkilö selviytyy itse työn menetyksestä suhteel-

lisen hyvin, etenkin jos muutostilannetta on osannut odottaa tai siihen on voinut 

varautua. Jos työn menetys on tullut yllätyksenä, sen perusteet ovat henkilökohtai-

sissa syissä tai jos perusteita ei pidetä oikeudenmukaisina, vaikeutuu työn mene-

tyksestä selviytyminen. Tällöin kriisin kokemukset ovat voimakkaammat ja trau-

maattisen kriisin kokemiseen liittyvät vaiheet on selvästi havaittavissa. Jos kriisiä ja 

sen aiheuttamia tunteita ei ole käsitellyt, kuuluu se puheessa ja se voi vaikeuttaa 

työllistymistä.  

 

Työttömyydestä selviytyäkseen korkeasti koulutetuilla on käytössä monia sekä on-

gelmakeskeisiä että tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja, joita hyödynnetään moni-

puolisesti. Tiettyjä selviytymistä edistäviä persoonallisia piirteitä on selkeästi tun-

nistettavissa. Nämä piirteet liittyvät oletettavasti myös korkeaan koulutustaustaan, 

sillä näitä samoja ominaisuuksia (aktiivisuus, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys, sitke-

ys) on tarvittu myös opinnoissa. Pitkittyneestä työttömyydestä selviytymisessä il-

menee haasteita. Työttömyyden pitkittyminen on tässä tutkimuksessa tunnistettu 

keskeiseksi tekijäksi, joka vaikeuttaa selviytymistä. Itsetunnon heikkeneminen ja 

epäilyt omasta osaamisesta lisääntyvät. Kun työnhaku ei tuota tulosta ja henkilö 

kohtaa jatkuvasti pettymyksiä ja hylkäyksiä, lisääntyvät masennuksen ja kyynisyy-

den tunteet ja hyvinvointi vaarantuu. Vertaistuki ja sosiaalinen tuki ovat tässä pitkit-

tymisen vaiheessa keskeisessä roolissa. Taloudellisen tilanteen heikkeneminen 

ansiosidonnaisen työttömyysturvan päätyttyä vaikeuttaa selviytymistä edelleen. 

Vaarana on jopa syrjäytyminen, jos työttömyys pitkittyy vuosien mittaiseksi.  

 

Työn menetys on muutostilanne, joka on käsiteltävä tunnetasolla. Tälle prosessoin-

tityölle tulee antaa aikaa ja menetystä tulee työstää aktiivisesti, jotta ikäviin koke-

muksiin ja kriisin johonkin vaiheeseen ei jäädä kiinni. Tämän tutkimuksen tulosten 

pohjalta tulkitsen, että heti työn menetyksen jälkeen ensimmäinen kuukausi tulisi 

käyttää hengähtämiseen, tunteiden työstöön ja oman tulevaisuuden avoimeen poh-

timiseen. Jatkaako täysin entisellä pohjalla vai voisiko työskennellä tulevaisuudes-

sa toisin? Minkälaisia mahdollisuuksia tämän päivän työmarkkinoilla on ja minkä 

tyyppisellä uralla haluaa jatkaa? Mitä osaa ja miten osaamista voisi hyödyntää? 
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Tätä pohdintaa tulee tukea erilaisten palveluiden avulla. Nykyisiä korkeasti koulute-

tuille suunnattua työttömyyden tukipalveluja tulee kehittää niin, että tämäntyyppi-

selle työstämiselle tarjotaan mahdollisuuksia ja tukea. Tukipalveluiden painopis-

teen siirtäminen työnhaun mekaanisten menetelmien kehittämisestä osaamisen 

kokonaisvaltaiseen kartoitukseen ja erilaisten vaihtoehtojen tarkasteluun on kes-

keistä. Tämän pohdinnan jälkeen tulisi nopeasti käynnistää aktiivinen uutta suun-

taa tukeva toiminta. Kaikin keinoin tulee pyrkiä välttämään tilanne, jossa uuden 

ratkaisun etsiminen viivästyy tai sitä ei käynnistetä ripeästi. Mahdollisuuksien ja 

vaihtoehtojen laaja-alainen pohdinta, uusien näkökulmien salliminen, ennakkoluu-

loton pohdinta ja uudella tavalla työuriin suhtautuminen voi avata nopeamman ja 

tuottavamman keinon uudelleentyöllistymiseen.  

 

6.2 Jatkotutkimusaiheita 
 

Tämä tutkimus kohdistuu ihmisten yksilöllisiin kokemuksiin ja kertomuksiin työn 

menetyksen ja työttömyyden kokemuksista. On tärkeä ymmärtää, että kyseessä on 

monimuotoinen ilmiö, jonka syy- ja seuraussuhteet eivät ole aina yksiselitteiset. 

Tässä esitetyt arviot ja tulkinnat ovat omia tulkintojani ja sisältävät omaa pohdin-

taani.  

 

Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaiheeksi noussut teema on se, kuinka pakotetun 

uramuutoksen kohdanneet ja uudella tavalla uraansa sen jälkeen hahmottaneet 

selviytyvät uramuutoksesta? Kuinka pakotetun uramuutoksen kohdannut ja yrittä-

jäksi tai freelanceriksi lähtenyt henkilö pärjää? Kuinka hän on saanut uuden uransa 

liikkeelle ja miten hän sen kokee? Mitkä tekijät auttoivat häntä uuden uran hahmot-

tamisessa, minkälaista tukea hän tähän sai?  

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe on, kuinka heti työn menetyksen jälkeen 

työttömyyden alkuun annettu tuki ehkäisee työttömyyden pitkittymistä? Voisiko täl-

lainen valmennus lyhentää työttömyyden kestoa ja vaikuttaa etenkin korkeasti kou-

lutetuilla nopeaan uudelleentyöllistymiseen? Tässä en tarkoita perinteistä outpla-

cement-valmennusta vaan mahdollisesti henkilökohtaista keskustelu- tai arviointi-

tukea, joka olisi tarjolla kaikille työttömäksi jääneille ja joka keskittyisi sekä työn 
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menetyksen tunnepuolen läpikäymiseen että uuden osaamisen hahmottamiseen, 

nykyisen cv-painotteisen valmennuksen sijaan. Minkälaista tämän tuen tulisi olla, 

jotta se tukisi uudelleentyöllistymistä?  

 

Tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan paljon työmarkkinoiden 

uudistamisen tarpeesta ja käynnissä on useita selvityksiä ja toimenpidesuunnitel-

mia uudistamistyöhön. Käynnissä on muun muassa ansiosidonnaisen työttömyys-

turvan uudistamistyö. Tämän tutkimuksen johtopäätösten ja tulkintojeni perusteella 

uskallan sanoa, että tämä uudistustyö on tarpeen. Nykyinen ansiosidonnainen työt-

tömyysturva mahdollistaa ainakin korkeasti koulutetuilla hyvän toimeentulon ilman 

ansiotyötä ja näin ollen viivästyttää uudelleentyöllistymisen tarvetta. Tämän tutki-

muksen perusteella ei voi ottaa kantaa siihen, miten turvaa tulisi uudistaa. Aiheena 

ja sen myötä mahdollisesti myös jatkotutkimuksen kohteena työttömyysturvan uu-

distaminen ja kannustavammaksi tekeminen on mielenkiintoinen teema.  
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Liitteet 
Liite 1 
HAASTATTELUPYYNTÖKUTSU 
 

Hei,  
 
Olen Marjukka Mikola, uravalmentaja ja aikuisopiskelija Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston kauppakorkeakoulusta (LUT). Teen Pro Gradu -tutkielmaa LUT:n kaup-
pakorkeakoulun strategisen johtamisen koulutusohjelmassa, aiheenani on korke-
asti koulutettujen työttömyys ja siitä selviytyminen. Tutkimuksen tarkoituksena 
on tutkia irtisanomisen aiheuttaman kriisin kokemista ja sitä, mitkä tekijät ja tuki-
muodot auttavat irtisanomisesta ja sen myötä seuraavasta työttömyydestä selviy-
tymisessä. Tutkimus toteutetaan laadullisena haastattelututkimuksena. Tutkimus-
tani ohjaa professori Pia Heilmann. 
 
Nyt tarvitsen apuasi! Etsin tutkimukseeni haastateltavaksi irtisanomisen ja 
työttömyyden kokeneita henkilöitä ja sinä omien kokemustesi kertojana olet pa-
ras henkilö näitä asioita valottamaan. Haastattelut ovat luottamuksellisia ja yksit-
täistä henkilöä ei voi tunnistaa valmiista tutkimuksesta. Haastattelut kestävät noin 
tunnin. Sinun ei tarvitse valmistautua haastatteluun etukäteen, pääasia on että ha-
luat kertoa minulle kokemuksistasi. Haastattelut tapahtuvat mieluiten kesän 2015 
aikana joko sinun luonasi tai toimistollani Helsingin Lassilassa.  
 
Teen työkseni ura- ja esimiesvalmennusta ja tuen työuran erilaisissa muutostilan-
teissa. Minulla on yli 20 vuoden työelämäkokemus ja olen valmentanut yli 800 hen-
kilöä erilaisissa työuraan liittyvissä kysymyksissä. Tällä taustalla haluan tarjota si-
nulle myös vastapalveluksen: Jos lupaudut haastateltavaksi, minä puolestani lu-
paan tarjota sinulle halutessasi ylimääräisen ja erillisen tapaamisen, jossa tarkaste-
lemme mahdollisen työnhakusi tilannetta ja siihen liittyviä mieltäsi askarruttavia 
asioita (cv, hakemus, avoin hakemus, LinkedIn-profiili, piilotyöpaikat tms.) 
 
Jos kiinnostuit ja olet halukas osallistumaan tutkimukseen, ota minuun yhteyttä. 
Saat minulta myös tarvittaessa lisätietoa tutkimuksesta sähköpostitse tai puhelimit-
se.  
 
Kiitos arvokkaasta avustasi jo etukäteen! 
 
Marjukka Mikola 
Puh. 040 5536460 
marjukka.mikola@lionleap.fi 
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Liite 2 
HAASTATTELURUNKO 
 
Marjukka Mikola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Pro Gradu –tutkielma 
”KORKEASTI KOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYS JA SIITÄ SELVIYTYMINEN” 
 
 
Nimi________________________________   Ikä_____    
Koulutus_____________________________  
Viimeisin työtehtävä ____________________ Työ päättynyt ____________ 
 
 
1. TAUSTATIETOJA 

− Nimi, ikä, koulutustausta 
− Viimeisin työtehtävä  
− Kuinka kauan olet ollut/olit työttömänä? 
− Mikä on tilanteesi nyt? 

 
 
2. TYÖN MERKITYS 

− Mitä työ sinulle merkitsee? 
 
 
3. IRTISANOMISTILANNE / TYÖN MENETYKSEN TILANNE 

− Milloin sinut on irtisanottu tai työsi on päättynyt? Onko sinua irtisanottu ai-
emmin? 

− Miten irtisanomistilanne ja -prosessi hoidettiin?  
− Oliko työvelvoitetta irtisanomisen jälkeen? Kuinka kauan? 
− Tarjosiko työnantaja jonkinlaista lähtöpakettia? Jos, niin minkälainen? 
− Minkälaiset ajatukset ja fiilikset itse irtisanomistilanteesta tai työn menetyk-

sen tilanteesta jäi? 
 
 
4. TYÖN MENETYKSEN AIHEUTTAMAT TUNTEET JA REAKTIOT 

− Miten koit tai miten reagoit työn menetykseen? Kuvaile ensituntemuksia, fii-
liksiä ja ajatuksiasi. 

− Minkälaisia tunteita ja ajatuksia työn menetys aiheutti?  
− Kenelle ja miten kerroit työn menetyksestä? 
− Kuvaile niitä asioita, joihin koet että työn menettäminen vaikutti?  
− Mikä oli pahinta työn menetyksessä? 
− Huomaatko työn menetyksellä olleen vaikutuksia terveyteesi? 
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6. TOIMINTA TYÖN MENETTÄMISEN JÄLKEEN, TYÖTTÖMYYDESTÄ 
SELVIYTYMINEN  

− Minkälaisia asioita ja toimenpiteitä olet tehnyt selviytyäksesi työttömyydes-
tä? 

− Miten kuvailisit omaa selviytymistäsi? 
− Mitkä tekijät tai omat ominaisuutesi ovat mielestäsi vaikuttaneet työn mene-

tyksestä selviytymiseen? 
− Miten näit omat mahdollisuutesi työllistyä? Mitkä olivat odotuksesi työllisty-

misen suhteen? 
− Minkälaisia haasteita tunnistit uudelleentyöllistymiseen liittyen? 
− Minkälaisia suunnitelmia sinulla on tällä hetkellä?  
− Miten uskot työllistymiseesi tällä hetkellä? 

 
 
7. TUKITOIMENPITEET  
(Oma lähipiiri / työnantaja / yhteiskunta / ammattiliitto / yksityiset palveluntar-
joajat) 

− Mitä kaikkia tukimuotoja olet käyttänyt?  
− Miten olet hyödyntänyt omaa lähipiiriäsi (perhe, sukulaiset, ystävät)? 
− Tarjosiko työnantaja tukea? Jos tarjosi, niin minkälaista? 
− Mitä TE-toimiston palveluja olet käyttänyt? Miten olet kokenut TE-toimiston 

palvelut? 
− Oletko käyttänyt ammattiliiton tarjoamia palveluja? Mitä? Miten olet kokenut 

palvelut? 
− Oletko hyödyntänyt yksityisten palveluntarjoajien palveluja? Jos olet, niin mi-

tä? 
 

− Mistä kaikista käyttämistäsi palveluista on ollut sinulle hyötyä?  
− Mistä on ollut eniten hyötyä? Mikä on ollut tärkein anti? Miksi koit nämä 

hyödyllisinä? 
− Mistä et ole kokenut saavasti hyötyä? 

 
 
9. KEHITYSEHDOTUKSIA 

− Olisitko kaivannut lisää tukea tai joitain muita palveluja? Jos, niin mitä? 
− Mitä palveluja voisit suositella vastaavassa tilanteessa olevalle? 
− Onko sinulla kehitysehdotuksia tukitoimiin liittyen? 

 
 

10. MUUTA 
− Onko vielä jotain, jota haluat tuoda esille? 

	  


