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Vahvan palkkatyöyhteiskunnan normissa työstä kieltäytymisen ilmiö herättää usein poliittisesti ja tunteellisesti 
latautunutta keskustelua oikeasta ja väärästä. Työn roolia yksilöä määrittävänä tekijänä kritisoidaan yhä 
enemmän ja työn merkitys on toisaalta jatkuvasti epäselvempää. Verkkokeskusteluissa työstä kieltäytymisestä 
löytyy runsaasti keskustelua, jota käydään anonyymisti. Verkon mahdollistama anonyymi tila antaa 
mahdollisuuden tulla kuulluksi vertaisten joukossa sekä jakaa mielipiteitään ilman viranomaisten arvostelua. 
Tärkeää työstä kieltäytymisen ilmiön laadullisessa tutkimuksessa on tarkasteltavan kohderyhmän lähelle 
pääseminen ja heidän anonymiteettinsä säilyttäminen.  

Tutkielmassa analysoitiin työstä kieltäytymiseen liittyviä erilaisia käsityksiä sekä syitä kieltäytyä työstä. 
Tutkielman tarkoitus oli tuoda esiin työstä kieltäytyjien motiiveja ja toimintatapoja ilman niihin liittyvää 
problematisointia. Analyysimenetelmänä käytettiin fenomenografista analyysia, joka painottui nimenomaan 
erilaisten käsitysten tunnistamiseen tekstiaineistosta. Aineisto koostui Suomi24-keskustelufoorumilla vuosina 
2010-2015 käydyistä keskusteluista, joiden aihepiiri rajattiin koskemaan toimeentulo- ja työteemaisia ketjuja. 
Anonyymit keskustelut päästivät tutkijan lähemmäs sensitiivistä aihetta, josta valtamediassa esitetään hyvin 
usein vain kielteisiä kuvia tai otsikointeja. Keskeisinä teoreettisina käsitteinä tutkielmassa käytettiin arjen 
hiljaisen vastarinnan sekä sosiaalisen kontrollin ja kansalaisuuden käsitteitä.  

Tutkielmani lopputuloksena havaittiin, että työstä kieltäytyminen on moniulotteinen ilmiö. Erilaiset käsitykset 
työstä kieltäytymisestä jäsentyivät analyysissani kuudeksi kuvauskategoriaksi: heikko palkkataso, työn 
kielteinen vaikutus hyvinvointiin, elämänarvot ja ideologiat, tukien varassa tyytyväiset, porsaanreiät 
järjestelmässä ja vastapuhe. Kyseenalaiseksi keskusteluissa asetettiin palkkatyön arvottaminen ainoaksi 
oikeaksi työksi, vaikka tosiasiassa tutkimani keskustelut sisälsivät paljon puhetta työnteosta, mutta jonka ei 
yleisesti katsota tuottavan yhteiskunnallemme täyttä panosta. Keskeisenä havaintona esiin nousi kysymys 
hyvän työn määrittelemisestä.  
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In strongly wage-based societies the phenomenon of work refusal often brings up politically and emotionally 
loaded discussion about right and wrong. The role of work as individual’s determining factor is been criticized 
more and more but then again, the importance of work is continuously more unclear. The analysed web 
discussions contained a lot of anonymous work refusal themed discourse. The anonymous space online gives 
the opportunity to be heard among peer supported others and to share opinions without being judged by the 
officials. In doing a qualitative research on this kind of sensitive topic, it is necessary to get close to the focus 
group and maintain their anonymity.  

In this study, diverse conceptions of work refusal and reasons for work refusal were qualitatively analysed. 
The aim was to bring out the focus group’s motives and course of action without needless problematization. 
The analyse was run by using phenomenographic analysis method which centred around recognizing diverse 
conceptions in text data. The data consisted of discussion threads in Suomi24-online forum between the years 
2010 and 2015. Those threads were constrained by their topics concerning income and wage-based working 
life. The anonymous discussions allowed me objectively to near those usually negatively headed topics. The 
main theoretical concepts in this study were every resistance, social control and the concept of citizenship. 

The findings showed that the phenomenon of work refusal is multidimensional. In this analysis, different 
conceptions of work refusal structured into six categories of description: low-paid jobs, negative impact on 
well-being, values and ideologies, content with benefits, loopholes in the system and opposite discourse. The 
most questionable theme was to value wage-based work as the only and acceptable format of work, while the 
discussions were about all types of work which is not honoured to produce any economical value for the 
society. The multidimensionality of the phenomenon concretises as a space outside of wage-based norm and 
that is why it is justified to reflect and discuss the current work and life as subjects of change and transition. 
The key result of this study was the question about how would a decent work be defined.  
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1. JOHDANTO  

 

Työn ja työllisyyden asema yhteiskunnallisessa keskustelussa on aina ollut keskeinen. Työn kautta 

lisääntyvään hyvinvointiin vetoavia argumentteja on paljon, mutta ne jäävät kuitenkin usein vaille 

tarkempaa perustelua. Myös se, mitä työllä tarkoitetaan ei aina ole selvää. Palkkatyö, yrittäminen, 

vapaaehtoistyö, kotitaloustyö ovat kaikki esimerkkejä työstä, mutta ilman tarkempaa erittelyä on 

vaikea hahmottaa keskustelun varsinaista suuntaa. Kuka määrittää millaista on hyvä työ ja miten sitä 

mitataan? Mitä jos työlle sanoo ei?   

Työnteolla on ihmisen elämässä useita merkityksiä. Toimeentulon lisäksi työ voi tuottaa osallisuuden 

tunnetta sekä antaa elämälle sisältöä ja tarkoituksen. Työ ja ammatti luovat kuvan meistä ja 

sosiaalisesta sekä taloudellisesta asemastamme (Koistinen 2014, 247). Osallisuus ja osallistuminen 

lisäävät tutkitusti yksilön sekä aineellisia että aineettomia resursseja (Isola ym. 2017, 16–19). 

Keskustelu työelämän roolista ihmisarvon antajana ja kunnon kansalaisen statuksen ylläpitäjänä on 

laajentunut. Työstä kieltäytyminen voidaan nähdä osana työelämässä tapahtuvaa muutosta, ja sen 

tarkastelulla voidaan hahmottaa suurempia yhteiskunnallisia sekä poliittisia linjoja. Ilmiötä 

tarkasteltaessa on kuitenkin pidettävä mielessä sen marginaalisuus.  

Valtiotieteiden tohtori Kalle Haatasen podcastissaan haastattelema kirjailija ja esseisti Pontus 

Purokurun mukaan nykyaikainen palkkatyö on kriisissä: työpaikkoja ei riitä kaikille halukkaille, 

työkyvyn ylläpito valtaa vapaa-ajan ja työn olemus on entistä epämääräisempi. Työstäkieltäytyjän 

käsikirjan (Kankila ym. 2019) kirjoittajakollektiiviin kuuluva Purokuru väittää, että palkkatyön 

murros on havaittavissa esimerkiksi Nuorisobarometrien tuloksissa, joiden mukaan nuorten 

suhtautuminen työelämän muutokseen on jo laajalti tiedostettu ilmiö ja jaettu kokemus. (Haatanen 

2019.)   Palkkatyöyhteiskuntarakenteen kriittinen pohtiminen tähtää muutokseen, jota työstä 

kieltäytyminenkin edustaa.  

Työn ja hyvinvointivaltion murroksen takia käsitykset palkkatyön mielekkyydestä tai tärkeydestä 

ovat niin ikään muutoksessa (Perkiö 2016, 131). Erilaiset arvot ja toimintamallit rikkovat jatkuvasti 

opittua, palkkatyökeskeistä sosiaalisen kontrollin rakennetta. Suomen kaltaisessa 

hyvinvointiyhteiskunnassa valinnanvapaus ja tulonsiirtojen luomat tukiverkot kuitenkin 

mahdollistavat perinteisestä palkkatyön kaavasta poikkeavan toiminnan, jota tämän tutkielman 
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kontekstissa nimitetään työstä kieltäytymiseksi. Ilmiötä on mielestäni tärkeä tutkia sen laajalle 

ulottuvien yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi. 

Vuonna 2016 Yle uutisoi työstä kieltäytymisien nelinkertaistuneen lyhyessä ajassa ilman, että 

työttömyyskorvauksen menetyksellä katsottiin olevan merkitystä ihmisten toimiin. 

Työvoimaviranomaisten arvion mukaan kasvua selittivät tehtyjen työtarjousten miltei tuplaantunut 

määrä. Ilman pätevää syytä työstä kieltäytyneitä rekisteröitiin 2013 vielä noin 4 000 henkilöä, kun jo 

kahden vuoden päästä sama luku oli 17 200 kappaletta. (YLE 2016.) Myös edellisen hallituksen 

säätämä työttömyysturvan aktiivimalli lisäsi aiheen ympärillä käytävää keskustelua ja 

yhteiskunnallista liikehdintää. Kysymys siitä, millainen työ kelpaa kansalaisille, on osa tutkielmani 

ympärille rakentuvaa teemaa.  

Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on tarkastella työstä kieltäytymisen ilmiötä ja sitä koskevia 

käsityksiä.  Haluan selvittää sitä, miksi ja miten ihmiset kieltäytyvät palkkatyöstä. Lisäksi haluan 

selvittää ilmiön ympärillä esiintyviä käsityksiä vastakkaisista näkökulmista. Yksilön näkökulmasta 

kyse on vapaudesta valita, mutta järjestelmän näkökulmasta ilmiö näyttäytyy ongelmallisena.  

Tutkielma ei keskity ilmiön arvottamiseen, vaan avaa lukijalleen maailman, jossa käsityksiä 

perustellaan laajasti erilaisista perspektiiveistä. Lisäksi haluan tutkielmallani herättää sen lukijoissa 

ajatuksia ja kriittistä keskustelua teemasta. Aineistona tutkielmassa on käytetty Suomi24-

keskustelufoorumin anonyymejä verkkokeskusteluja vuosilta 2010–2015, joita analysoin 

fenomenografisen analyysin keinoin. Aineistona julkinen, mutta anonyymi verkkokeskustelu on 

hedelmällistä tarkasteltavaa yhteiskuntatieteellisten kysymyksien valossa. Analyysimenetelmäni 

ollessa vahvasti aineistolähtöinen, rakentuu tutkielma ensisijaisesti aineistoon nojaten. Tutkielma 

kuitenkin pohjautuu aineiston analyysissa aiempaan tutkimukseen sekä kansalaisuuden, arjen 

hiljaisen vastarinnan sekä sosiaalisen kontrollin teorioihin. 

Keskeisenä teoriana ja käsitteenä arjen hiljaisen vastarinnan merkitys korostuu tutkielmassani, sillä 

tavoitteena on nostaa esiin keskusteluja sekä näkemyksiä, jotka elävät valtamedialta piilossa. Valtaa 

vastustavien mielipiteiden heijastumat ovat tärkeitä havaintoja myös poliittisesta näkökulmasta. 

Näiden näkemyksien tutkiminen raottaa verhoa niin työpolitiikan kuin verkkomedioiden tutkimuksen 

kentällä kaikessa ajankohtaisuudessaan.  
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2. PALKKATYÖYHTEISKUNTA JA TYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN  

 

Tässä luvussa avataan tutkielmani näkökulmasta olennaisia käsitteitä aihepiiriä koskevan aiemman 

tutkimuskirjallisuuden kautta. Lisäksi se sisältää pohdintaa tämän tutkielman asettumisesta 

kotimaisen sosiaalipolitiikan kentälle. Ensimmäinen ja toinen alaluku selvittävät tutkielmani kannalta 

tärkeitä peruskäsitteitä, joiden avulla jäsennän työstä kieltäytymisen ilmiötä. Kolmas ja viimeinen 

alaluku pohtii nykyhetken keskustelua työelämän muutoksista ja sen mahdollisesta uudesta 

kehityskulusta.  

 

2.1 Palkkatyöyhteiskunnan vahva normi  

 

Suomalainen yhteiskunta nojaa vahvasti palkkatyönormiin ja tämä näkyy järjestelmämme 

rakenteessa. Palkkatyön voidaan ajatella olevan olennaista kulttuurisen järjestyksen ylläpitävänä 

tekijänä. Yhteiskunta on ihmisten muodostamista yhteisöistä koostuva sosiaalinen rakennelma, joka 

edellä mainitun lisäksi sisältää erilaisia poliittisia valtarakenteita, instituutioita, kulttuureja sekä 

infrastruktuureja. Tämän tutkielman kontekstissa relevantteja institutionaalisia rakenteita ovat muun 

muassa työvoimapolitiikka, eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmät, työlainsäädäntö ja 

työsopimustoiminta. (Koistinen 2014, 57.) Koistisen mukaan institutionaalinen näkökulma avaa 

mahdollisuuden yhteiskuntien rakenteiden laajempaan tarkasteluun (em. 83). Tämä väite tukee näin 

ollen myös oman tutkielmani tavoitteita.  Poliittisilla valtarakenteilla voidaan ohjata kansalaisten 

toimintaa muun muassa työnteon ja työntekoon kannustamisen osalta. Loogista tämä on siksi, koska 

työ ja työnteko tuottavat valtiolle verotuloja, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme sosiaalista 

rakennelmaa voidaan ylläpitää.   

Suomessa työllisyyden edistämiseen liittyvät lainsäädännön lisäksi työ- ja elinkeinohallinnon 

toimielimet, kunnat, kaupungit sekä muut palveluntuottajat ja järjestöt.  Vaikka tutkielmani aihe 

liittyy läheisesti työhön ja työttömyyteen, tässä tapauksessa ei ole niinkään olennaista selittää 

työttömyyden käsitettä itsessään.  Sen sijaan on tärkeämpää ymmärtää ilmiön olemassaolon suhde 

vallitsevaan palkkatyöyhteiskunnan normiin nähden. Lisäksi on tärkeää nähdä normin ja työstä 

kieltäytymisen yleisen tason vastakkainasettelu ja problematiikka, jotta voidaan palata analyysin 

objektiivisuuteen tarkemmin. Yhteiskuntatieteilijä ja työelämäntutkija Raija Julkusen mukaan 

työkeskeisyys ja työkeskeisen ortodoksian muodostuminen olivat viime vuosikymmenten 
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selväpiirteisimmät sosiaalipoliittiset muutokset. Nämä muutokset yhdistivät eri maiden lisäksi sekä 

EU-tason asiakirjoja että erilaisia sosiaalipolitiikkamalleja. Tällä ortodoksialla hän viittaa 

työkeskeisen yhteiskuntamallin suosion kasvuun, joka on muun muassa Pohjoismaissa näkynyt 

täystyöllisyyden ja työmarkkinakansalaisuuden ihannointina. Julkusen mukaan työkeskeisessä 

mallissa työelämän ulkopuolella eläminen ei ole helppoa, saati hyväksyttyä. (Julkunen 2002, 315.) 

Työllisyyden voidaan sanoa olevan hälytystilassa, jossa jotakin on jatkuvasti tuotettava ja seurattava. 

Absurdia ja nurinkurista ilmiössä on Julkusen mielestä se, että kulutusta ja talouskasvua tarvitaan 

työllisyyden ylläpitämiseksi, eikä työllisyyttä kulutustason kasvattamiseksi. Talouskasvu ei takaa 

enää työllisyyttä, vaan työ itse on jatkuvan työnluomistyön kohteena. (Julkunen 2002, 316.) Koen 

tämän näkökulman myös laajemman tarkastelun arvoisena, sillä esimerkiksi maapallon kestokyky on 

sidottuna tähän kysymykseen.  

Työllisyysjärjestelmällä tarkoitetaan markkinamekanismin ulkopuolella ja työmarkkinoilla tehtävän 

työn kokonaisuutta, sekä tähän kokonaisuuteen kohdistettua institutionaalista säätelyä (Koistinen 

2014, 85). Suomessa toimeentulo taataan perinteisimmin työstä saatavalla palkalla, joka tuottaa 

eläkekertymän lisäksi verotuloa aiemmin esittämäni ajatuksen mukaan. Palkkatyön ulkopuolella 

olevia ihmisiä tuetaan sekä taloudellisesti että henkilökohtaisesti työuran rakentamisessa. 

Taloudellisesta tuesta vastaavat Kela ja eri ammattiliittojen työttömyyskassat.  Vastaavasti työuralle 

ohjaamisesta ovat vastuussa työ- ja elinkeinotoimistot sekä kaupunkien ja kuntien työllisyyspalvelut. 

Työttömyyskorvaus on vastikkeellinen ja ensisijainen sosiaaliturvan muoto, joka vastaa työttömän 

perusturvasta ja jonka saamiseksi tulee toimia työttömyysturvalaissa määriteltyjen käytäntöjen 

mukaan (Työttömyysturvalaki 1290/2002, 1:1). Korvauksella on erilaisia muotoja työttömän 

työnhakijan statuksesta riippuen. Laissa on määritelty myös vastikkeellisuusperiaatteen määräämät 

etuuden saajan oikeudet ja velvollisuudet. Yleisesti velvollisuuksiin kuuluu aktiivinen työn tai 

koulutuksen hakeminen sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa laaditun työllistymissuunnitelman 

tekeminen ja ylläpitäminen (Työttömyysturvalaki 1290/2002, 1:3). Velvollisuudet täytettyään 

työnhakijalla on oikeus työttömyyskorvaukseen eli rahalliseen etuuteen. Vastikkeellisuus osaltaan 

kertoo sosiaaliturvan ja työn siteen tiukentumisesta. Esimerkiksi Tanskassa aktiivisuuteen ja 

yhteiskunnalliseen työhön velvoittava työllisyysturvan malli on ollut käytössä jo pidemmän aikaa 

nuorten työttömien kohdalla (Koistinen 2014, 249). Suomessa vuosina 2018—2019 kokeiltu 

aktiivimalli pyrki kannustamaan kaikkia työttömyysetuuden saajia osa-aikaisen ja 

lyhytkestoisemmankin työn vastaanottamiseen alennetun työttömyysetuuden uhalla (Kyyrä & 

Naumanen & Pesola & Uusitalo & Ylikännö 2019, 3—4).   Tämän tutkielman kannalta olennaista ei 
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kuitenkaan ole esitellä kaikkia eri työttömyyskorvauksien muotoja, vaan kiteyttää järjestelmän 

toimintaperiaate yksinkertaisuudessaan tutkimaani ilmiöön peilaten. 

Sen sijaan velvollisuuksien täyttämättä jättäminen johtaa etuuden maksun määräaikaiseen 

katkaisemiseen eli karenssiin (Työttömyysturvalaki 1290/2002, 2a:1). Työttömyysturvalaki näin 

ollen säätelee järjestelmän mukaisen oikean ja väärän palkitsemalla sääntöjen noudattamisesta ja sitä 

vastoin rankaisemalla niiden noudattamatta jättämisestä. Sosiaalietuudet voidaan nähdä poliittisena 

valtarakenteena, joiden tarkoitus on ohjata yksilöitä toimimaan yhteiskunnassa toivotulla tavalla.  

Sosiaalietuudet edustavat näin ollen instituutiota, joka ohjaa, kontrolloi ja valvoo yksilöiden 

toimintaa (Dreher, 2016). Rahan lisäksi esiin tulee moraalisen käyttäytymisen näkökulma oikeasta ja 

väärästä. Tällä viitataan käsitykseen siitä, mitä on olla kunnon kansalainen ja millä tavoin on 

moraalisesti oikein osallistua tai olla osallistumatta yhteiskunnan määrittämiin toimiin. Tämän 

kaltaisen järjestelmän näkökulmasta työstä kieltäytyminen nähdään ongelmana ja ei-toivottuna 

ilmiönä. Kielteinen suhtautuminen työstä kieltäytymiseen ja työstä kieltäytyjiin johtuu vahvan 

palkkayhteiskuntanormin rikkoutumisesta, minkä seurauksena kaikkein syvimmät ilmiöön liittyvät 

syyt jäävät usein keskustelun jalkoihin heti ensimetreillä.  Tämän tiedostaessani on helpompaa pyrkiä 

työstä kieltäytymisen objektiiviseen tarkastelemiseen samalla ymmärtäen syyt ilmiön 

problematisointiin.  

 

2.2 Työstä kieltäytyminen  

 

Edellisen luvun kontekstiin heijastaen työstä kieltäytyminen käsitetään yleisesti yhteiskunnan 

ulkopuolella sijaitsemiseksi. Tässä tutkielmassa työstä kieltäytymisen ilmiötä tarkastellaan 

kokonaisvaltaisesti, jolloin pelkkä lakiin perustuva määrittely ei riitä kattamaan kaikkia tilanteita, 

joissa kieltäytymistä mahdollisesti esiintyy. Tässä luvussa työstä kieltäytymistä tarkastellaan sekä 

lain että ideologisemman post-work -aatteen näkökulmasta. Lisäksi käsittelen aiheeseen liittyvää 

aiempaa tutkimuskirjallisuutta ja pohdin sitä suhteessa omaan tutkielmaani. Esittelemäni kirjallisuus 

on katsaus laajemmalle yhteiskuntapolitiikkaan ja sen tarkoitus on taustoittaa työstä kieltäytymisen 

ilmiön ympärillä olevia rakenteita.  

Suomen laissa työstä kieltäytyminen määritellään työvoimapoliittisesti moitittavaksi menettelyksi, 

jossa työnhakijan oikeus työttömyysetuuden saamiseen päättyy 30 päivän kuluttua kieltäytymisestä. 

Toimenpiteitä valvotaan työ- ja elinkeinotoimistoissa ja ne koskevat vain työttömäksi 

ilmoittautuneita ja järjestelmään rekisteröityneitä henkilöitä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013). 
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Etuuden keskeytymisestä käytetään nimitystä karenssi. Karensseja voidaan työvoimaviranomaisten 

toimesta määrätä 90, 60 tai 30 päivän mittaisina riippuen työtehtävän osoittajasta ja työn oletetusta 

kestosta. Karenssi osoitetaan, mikäli henkilö ei ole esittänyt pätevää syytä työstä kieltäytymiselle. 

Lisäksi jos henkilön katsotaan omalla menettelyllään aiheuttaneen työsuhteen syntymisen 

epäonnistumisen, tulkitaan se työstä kieltäytymiseksi. Päteväksi syyksi työtarjouksesta 

kieltäytymiseen lasketaan esimerkiksi tilanne, jossa työn vastaanottamisesta aiheutuvat kulut yhdessä 

osa-aikatyön palkan kanssa jäävät alhaisemmiksi kuin henkilölle maksettava työttömyysetuus. 

Hyväksyttäviä syitä ovat lisäksi uskonnollisen vakaumuksen vastaiset tehtävät, työssä esiintyvä 

ilmeinen väkivallan tai terveydelle haitallinen uhka sekä esimerkiksi kohtuuton aikaväli lastenhoidon 

järjestämiselle. Lisäksi laissa säädetään erikseen koulutusta vastaavan työn vaatimuksesta eli 

ammattitaitosuojasta. Työttömäksi rekisteröitymisen hetkestä henkilöllä on kolmen kuukauden ajan 

mahdollisuus pätevään työstä kieltäytymiseen, jos hänelle tarjottu työtehtävä ei vastaa 

työkokemukseen tai koulutukseen perustuvaa ammattitaitoa. (Työttömyysturvalaki 1290/2002, 2a: 4, 

2a: 14.) 

Ilmiönä työstä kieltäytyminen ei ole uusi, mutta sen nimeäminen ja tutkiminen sen sijaan ovat saaneet 

vähemmän huomiota työllisyyden ja työttömyyden tutkimuksen kentillä. Ilmiötä on tutkimuksessa 

usein nimitetty työnhakuhaluttomuudeksi ja työnhakumotivaation puutteeksi (Ylistö 2015). Näin 

ollen kirjallisuuskatsausta kootessani minun tuli laajentaa hakutermistöä, jotta perehtyneisyyteni ja 

ymmärrykseni aiheesta tulisi mahdollisimman hyvin ilmi. Kirjallisuutta kootessani törmäsin tuon 

tuosta väitteeseen, että työnhakuhaluttomuutta tai työstä kieltäytymistä ei ole tutkittu kovinkaan 

paljon itsenäisenä tutkimuskysymyksenä, vaan yleisempää on ollut aiheen sivuaminen 

työnhakuaktiivisuutta käsittelevissä tutkimuksissa (Ylistö 2015, 113).  

Ilmiönä työstä kieltäytyminen nousee esiin usein muista työttömyysaiheisista tutkimuksista, jotka 

käsittelevät etupäässä työttömyysturvaa, kannustinloukkuja, vapaaehtoista työttömyyttä tai 

esimerkiksi työhalukkuutta ja työnhakumotivaatiota. Näitä tutkimuksia esittelen seuraavissa 

kappaleissa. Heikki Hiilamon kannustinongelmia käsittelevässä artikkelissa todetaan, että meillä on 

varsin vähän tutkimustietoa Suomessa työnhakuaktiivisuuteen ja työnhakuun vaikuttavista tekijöistä 

(Hiilamo 2003b). Vaikkei oma tutkimukseni etsi suoranaisesti vastauksia työnhakuun vaikuttaviin 

tekijöihin liittyen, näen työstä kieltäytymisen käsityksien selittävän osittain samaa ongelmaa. Työn 

velvoittavan roolin myötä sosiaaliturvan jatkuvaa käyttöä voidaan tulkita työn välttelynä. Mikäli 

työstä kieltäytyvät ja työtä välttelevät käyttävät sosiaaliturvaa vapaamatkustajan tavoin, johtaa se 

koko järjestelmän tehottomuuteen (Hiilamo 2003a, 83). Sosiaaliturvaa on näissä tapauksissa 

luonnehdittu liian anteliaaksi ja esimerkiksi liberaalin mallin hyvinvointivaltioissa kattava 
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sosiaaliturva on tulkittu jopa kannusteeksi epäonnistua. Tällaisten mallien maita ovat muun muassa 

Yhdysvallat ja Britannia. Suomi puolestaan kuuluu universaaliuden piirrettä ihannoivaan 

sosiaalidemokraattiseen, pohjoismaiseen hyvinvointivaltion malliin, jossa järjestelmän paino on 

ensisijaisesti tulonsiirroissa. (Esping-Andersen, 2013.) Kapitalismin vallitseva ote johdattaa tutkijat 

usein palkkatyön tutkimuksen äärelle, ja pohdinnat sen kannattavuudesta ohjaavat aiemmin tehtyä 

tutkimusta. Esimerkiksi Hiilamon mukaan yhdysvaltalaisen ja suomalaisen työttömyyden eroina ovat 

työllisyys-toimeentulo-akselin välinen suhde. Esimerkisi Yhdysvalloissa matalapalkkatyö sekä 

epätavanomaiset työsuhteet ovat ratkaisseet tilastollisen työttömyysongelman, mutta samalla ne ovat 

luoneet toimeentulo-ongelman. Mallissa vastikkeellinen toimeentulotuki edellyttää minkä tahansa 

työn vastaanottamista. Sen sijaan Suomessa toimeentulotuki on muodostettu turvaamaan 

vähimmäistoimeentulo, eikä niinkään kannustamaan työnhakuun. Hiilamon tulkinnan mukaan tätä 

on pidetty työssäkäynnin esteenä Suomessa. (Hiilamo 2003b, 308.) Käsitykset työn ulkopuolella 

olemisesta ja kotiin jäämisestä esitetään aiemman tutkimuskirjallisuudenkin myötä kielteisinä ja 

ongelman korjaamiseksi ratkaisuja etsitään ensisijaisesti sosiaaliturvan muutoksista ja uudistuksista.   

Työstä kieltäytymisestä puhuttaessa tutkimukset työnhakumotivaatiosta liittyvät läheisesti aiheeseen. 

Motivaatioteorioiden viidakko on sokkeloinen, sillä sen tutkimuksesta ovat kiinnostuneet muun 

muassa kasvatustieteet, sosiaalipsykologia, hallintotieteet sekä sosiaali- ja hoitotieteet. Teorioiden 

laaja kirjo kuvastaa työnhakumotivaation ilmiön täydellistä haltuun ottamattomuutta ja 

monisäikeisyyttä. (Kuvaja 2011, 55.) Oman tutkielmani kannalta näen olennaisena syventyä 

motivaatiotutkimukseen, joka käsittelee työttömän itsemääräämisoikeutta. Erään kansainvälisen 

tutkimusryhmän selvitys paljasti viisi erilaista työnhakijan motivaatiotilaa. Tutkimus toteutettiin 

Belgiassa valtion hyvinvointiohjelmaan velvoitetuille työttömille (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De 

Witte, & Deci 2004). Ryhmän tekemä tutkimus keskittyi muun muassa työttömien 

työnhakuaktiivisuuteen, työhön sitoutuneisuuteen, taloudelliseen tilanteeseen, työttömyyden 

kokemiseen, terveydentilaan sekä työn saamiseen liittyviin odotuksiin (Vansteenkiste, Lens, Witte, 

& Feather 2005, 275—276). 

Vansteenkisten ja kumppaneiden tutkimuksessa esiintyvistä viidestä motivaatiotilasta kaksi, 

amotivaatio (amotivation) sekä itsenäinen motivaatio olla hakematta työtä (autonomous motivation 

not-to-search) liittyvät olennaisina omaan tutkielmaani. Amotivaatiolla tarkoitetaan motivaation 

puutetta.  Amotivaation tilassa motivaation puute heijastui työnhakuun siten, ettei työtä haettu tai 

haku oli hyvin rajoittunutta. Amotivoitunut työtön suhtautui työnhakuun pessimistisesti, eikä uskonut 

omaan työllistymiseensä lähitulevaisuudessa. Amotivaatio liittyi tutkijoiden mukaan todennäköisesti 

heikkoon taloudelliseen tilanteeseen. (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte, & Deci, 2004, 347—
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348.)  Näkisin tämän peilautuvan myös vahvasti suomalaiseen kannustinloukkutilanteeseen, jossa 

työhaku ei motivoi korkean sosiaaliturvan vuoksi, ja jossa työn aloittaminen koetaan taloudellisena 

riskinä. Toisena motivaatiotilana itsenäinen motivaatio olla hakematta työtä heijastuu ehkä eniten 

oman tutkielmani marginaalijoukon ajatteluun. Tässä tilassa työnhausta oli luovuttu vapaaehtoisesti 

ja tietoinen päätös työhön sitoutumattomuudesta oli jo tehty. Työttömyys nähtiin erittäin myönteisenä 

tilana ja arkea täyttivät vaihtoehtoiset vapaa-ajan aktiviteetit. Toisin sanoen, motivaatio oli suunnattu 

muualle kuin työnhakuun. Työttömyyteen oltiin tyytyväisiä sekä sopeutuminen työttömyyden 

sanelemiin ehtoihin oli helppoa. Kuten amotivaation tilan kohdalla, ei optimismia työnhakuun 

löytynyt itsenäisen motivaation tilastakaan. (Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte, & Deci, 2004.) 

Tutkimus osoitti työnhaun motivaation riippuvan työttömän kokemasta autonomiasta, yleisestä 

hyvinvoinnista sekä työttömyydelle annetuista merkityksistä. Vansteenkisten tutkimusta 

myöhemmin tulkinneen Kuvajan mukaan itsenäinen ja muista riippumaton työnhakumotivaatio 

viestii myös työttömän yleisestä hyvinvoinnista. Oman tutkielmani kannalta mielenkiintoisin 

havainto oli, että Vansteenkisten tutkimuksessa työnhausta vapaaehtoisesti luopuneiden osuus koki 

enemmän tyytyväisyyttä elämäänsä kuin aktiivisesti työtä hakeneet, koska he olivat jo saavuttaneet 

tavoittelemansa tilan. (Kuvaja 2011, 60—61.)   

Myös tutkija Jouko Martikainen toteaa, että työelämän ulkopuolisesta toimijuudesta ei ole tuotettu 

tarpeeksi selvitystä. Tahaton tai vapaaehtoinen työttömyys ovat pysytelleet kysymysmerkkeinä, 

vaikka teemoja sivuavia tutkimuksia, tilastotietoa sekä havaintoaineistoa on saatavilla runsain mitoin. 

Työhalukkuudesta tehtyjä kyselytutkimuksia Martikainen pitää vain suuntaa antavina, sillä ihmisten 

vastaukset eivät aina täsmää todellisuuden kanssa. Lisäksi työnhaun aktiivisuutta mittaavat kyselyt 

eivät korreloi tarpeeksi uskottavasti työhalukkuuden mittaamisen kanssa. (Martikainen 2003.) 

Tutkimusraportissaan hän esittelee vuosien 1990 ja 2001 välillä tapahtunutta palkka- ja 

työttömyyskorvauskehityksen muutosta suhteessa työhalukkuuteen. Vuonna 2020 samat väitteet 

eivät enää päde ainakaan siinä mielessä, että työpaikkojen ilmoitusten siirtyminen internetiin olisi 

vähentänyt työllisyyspalveluiden tekemien työhönosoitusten määrää niin kuin Martikainen 

vuosikymmen sitten on arvioinut tapahtuneen. (Martikainen 2003, 65—66.) Päinvastoin kuten 

tutkielman johdantoluvussa esitettiin, arvioivat vuonna 2016 työviranomaiset työstä kieltäytymisen 

lisääntymisen johtuneen työhönosoitusten kasvaneesta tahdista. (YLE 2016). Siitä puolestaan 

vastaavat muuttunut työpolitiikka ja työviranomaisten uudistuneet käytännöt. Martikaisen mukaan 

työstä kieltäytymisen syitä on useita. On työttömiä, jotka työhaluisuudestaan huolimatta eivät tule 

valituksi, jolloin voidaan katsoa henkilön olevan tahattomasti sekä vapaaehtoisesti työtön. Toisena 

tulevat periaatteesta työhaluttomat ja kolmanneksi on mahdollista, että työttömyys johtuu aloitekyvyn 
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puutteesta työnhaussa. (Martikainen 2003, 68—69.) Aiempi tutkimus keskittyy nimenomaan työstä 

kieltäytymisen ilmiöön sivuavana teemana itse pääkysymyksen eli työttömyydenhoidon kautta. 

Tuoreelle tutkimustiedolle on selkeästi kysyntää ja siihen pyrin omalta osaltani vastaamaan tämän 

tutkielman muodossa.  

Luvun alussa mainitsemistani ideologisista syistä voidaan puhua modernina post-work -liikehdintänä, 

joka puhuu työstä kieltäytymisen puolesta. Tämän kategorian kirjallisuutta yhdistää vahva 

kapitalismikritiikki, joka nojaa havaintoihin eri yhteiskunnista. Työstä kieltäytyminen nähdään 

samalla sekä vastarinnan muotona että poikkeavana suhteena, joka on syntynyt kollektiivisen 

autonomian ja etiikan ajatuksesta taistelusta järjestelmää vastaan. (Weeks 2011, 26.) Ranskalaista 

marxistia André Gorzia pidetään vaihtoehtoisen yhteiskuntapolitiikan varhaisimmista inspiroijista. 

Keskeisenä ajatuksena Gorz on esittänyt työttömyyden kääntämistä vapaudeksi ja heteronomisen eli 

toisen vallasta riippuvan markkinatalouden alueen rajoittamista työn hyväksi (Gorz, 1999). 

Myöhemmin Gorz on myös osallistunut kansainväliseen perustulokeskusteluun (Gorz, 2013).  

Teemaan liittyvät myös tietyt sosiaalipoliittiset utopiat, joita esimerkiksi brittiläistä New Labour 

puoluetta tarkastellut Ruth Levitas puolustaa. Hänen mukaansa meidän tulisi ajatella sitä, millaisen 

yhteiskunnan haluamme, eikä vain sitä, mikä on välittömästi mahdollista (Levitas 2001).  Utopistiset 

mallit eivät tarjoa vain kriittisempää näkökulmaa tämän hetken tilanteelle, vaan ne ovat vaihtoehtoisia 

mutta holistisia malleja yhteiskunnista. Ne rohkaisevat pohtimaan sosiaalisten prosessien, kuten 

palkkatyön keskinäistä merkitystä. Erityisesti Levitas painottaa vallitsevan globaalin 

kapitalistijärjestelmän ja työn roolin pohdinnan tärkeyttä. Levitaksen väittämän mukaan kapitalismin 

tarjoama työ on enimmäkseen kauheaa, mutta työttömyyden seuraukset ovat sitäkin huonommat. 

(Levitas 2001, 450—451.)  

Suomessa liikkeen esiin nostajana parin viimeisen vuoden aikana on toiminut nuorten aktivistien 

perustama Työstäkieltäytyjäliitto (TK-liitto), jonka julkaisut ja medianäkyvyys kiinnittivät huomioni 

ilmiöön yleisesti ja innostivat tutkijana paneutumaan aiheeseen pro gradu -työn muodossa.  Kyseessä 

on taidetta, huumoria sekä parodiaa käyttävä toimijakollektiivi, joka esittää terävää kritiikkiä nykyistä 

palkkatyöjärjestelmää kohtaan. TK-liiton pääargumentin mukaan palkkatyö on järjestettyä ja yleisesti 

hyväksyttyä ihmisten alistamista sekä orjuuttamista. Lisäksi esimerkiksi nykyhetken maailmantila ja 

ilmastoasioiden kriisiytyminen ovat liiton perusteluja sille, miksi palkkatyöjärjestelmää ei voida 

nähdä kestävänä ratkaisuna tulevaisuuden kannalta. TK-liitto esittää ratkaisuksi vastikkeetonta 

perustuloa, joka perustuu kokonaistuotannon varallisuuksien uudelleenjakamiseen. Lyhyesti avattuna 

TK-liiton kritiikki kohdistuu yhteiskunnan rikkainta osuutta ja jatkuvasti kasautuvia pääomia 

kohtaan. Heidän näkökulmastaan palkkatyöyhteiskunta on keinotekoinen keksintö, joka olisi 
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haluttaessa korvattavissa tasa-arvoisemmalla ja tulevaisuusorientoituneemmalla rakenteella. Lisäksi 

vaurauden jakamisen mahdollisuudet ovat liiton mukaan muovailtavissa uudelleen kansalaisia ja 

globaalia tasoa ajatellen, mutta kapitalismiin nojaavassa sosiaalidemokratiassa suuret muutokset ovat 

hyvin kankeita tapahtumaan. (TK-Liitto, 2018.) Liitto ja sen argumentit edustavat utopistista 

yhteiskuntakritiikkiä, joka mielestäni on kuitenkin tarpeellista tulevaisuuden keskustelulle 

laajemman hyvinvoinnin jakautumisesta.  Seuraava alaluku tuo esiin mahdollisia muutoksen suuntia 

ja näkemyksiä yhteiskunnan järjestämisen työnteon ja työelämän kannalta, mitkä ovat olennaisia 

tutkimani ilmiön näkökulmasta.  

 

 

 

2.3        Muutoksen suunnat ja sen vaikutukset 

 

Työ- ja elinkeinoelämän tulevaisuudesta on jo pitkään keskusteltu ilmiöiden, kuten työelämän 

murroksen, digitalisaation ja työurien pirstaloitumisen konteksteissa. Kuitenkin tutkijoiden mielestä 

keskustelussa esiintyy liioittelua ja turhaa yleistämistä. Huonosti palkattua ja epävarmaa työtä on 

ollut aina, mutta kaikki työ ei ole muuttunut pätkätyöksi tai silppuuntunut kokonaan (Pyöriä 2017, 

11). Tilastoihin nojaavaa tutkimusta kritisoidaan tulevien sukupolvien toimesta sen perusteella, että 

ne sivuuttavat yhteisesti jaetun kokemuksen työelämän muutoksesta (Haatanen 2019). Työn sekä 

hyvinvointivaltion murroksen takia myös käsitykset palkkatyön mielekkyydestä tai tärkeydestä ovat 

niin ikään muutoksessa (Perkiö 2016, 131).  

Myös tieteenalojen väliset erot ovat työelämäntutkija Pertti Koistisen mukaan vaikuttaneet teemasta 

käytävään keskusteluun. Sosiaalitieteelliset työmarkkinoiden tutkimukset ovat laajentaneet ja 

jäsentäneet kokonaiskuvaa työmarkkinoilla tapahtuvasta valikoinnista ja valikoitumisesta. Etenkin 

työttömyyteen johtavat tekijät ja työttömyyttä pitkittävät valinnat sekä elämäntilanteet ovat nousseet 

tutkimuksessa vahvasti esiin. Sosiaalitieteellisen työmarkkinatutkimuksen myötä kuva työttömyyden 

sekä työn yhteiskunnallisesta luonteesta on tarkentunut. Tämän vuoksi sosiaalitieteilijöiden on 

hankalampaa hyväksyä esimerkiksi taloustieteilijöiden argumentteja siitä, että kaikki työttömyys olisi 

vapaaehtoista. (Koistinen 2014, 227—228.) Yhtä mieltä ollaan kuitenkin siitä, että työhön liittyvän 

epävarmuuden ja muutosten tutkiminen on hyvin subjektilähtöistä yhä enemmälti 

individualisoituvassa yhteiskunnassa (Pyöriä 2017, 14—15). Mediassa esiintyvä keskustelu antaa 
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tavalliselle kansalaiselle kuitenkin tietynlaisen mielikuvan työelämän muutoksesta, ja hallituksen 

asettamat aktiivisen työllistymisen tavoitteet ovat internetin keskustelupalstojen sekä sosiaalisen 

median kanavien ykköspuheenaiheita.  

Median lisäksi tutkijoita on kiinnostanut tieto suomalaisten työntekijöiden sitoutumishalusta. Aihetta 

tutkinut Teemu Turunen havaitsi, että suomalaisten sitoutuminen työhön oli reilusti keskiarvoa 

alemmalla tasolla vertaillessaan 16 Euroopan valtion yleistä työväen työhön sitoutumista (Turunen 

2014, 73). Koska tutkimus keskittyy nimenomaan työllisten työhön sitoutumiseen, jäävät työttömät 

tai työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt kokonaan ulos, ja tuloksissa esitetäänkin esimerkiksi 

työyhteisön tärkeyttä yhdeksi syyksi työhön sitoutumiseen. Työtä tekemättömillä ei näin ollen ole 

myöskään työyhteisöä, johon sitoutua. Lisäksi epävarmat ja määräaikaiset työsuhteet tutkimuksen 

mukaan vähentävät halua sitoutua työhön (Saari 2014, 4; Koistinen 2014, 53).  

Tutkimusta työttömien kokemuksista on tehty laajasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Työelämän 

tutkija Pertti Koistisen mukaan tutkijat eivät kansainvälisestikään ole yhtä mieltä siitä, mitä on 

tapahtumassa. Toisaalta työsuhteiden väitetään epävakaistuneen, mutta samalla on arvioitu, että työn 

ammatillisten vaatimusten kasvaessa hyvin palkattujen töiden osuus olisi lisääntynyt. (Koistinen 

2014, 123.) Perinteisen työttömyystutkimuksen vaihtoehdoksi Koistinen esittää mallia, jossa 

yhteiskuntaa ja sen prosesseja tulisi arvioida entistä laajemmin. Katseet tulisi kääntää yksittäisestä 

työttömästä tai esimerkiksi työstäkieltäytyjästä siihen, miten itse työttömyys ja työstä kieltäytyminen 

vaikuttavat yhteiskuntaan, työmarkkinoihin, yleisiin arvoihin tai yhteiskunnan moraaliin. (Koistinen 

2014, 237). Tämän tutkielman tarkoitus on osaltaan edustaa juuri edellä mainitun mukaista 

tutkimusta, jolla on laajempi yhteiskunnallinen näkökulma sen sijaan että keskiössä olisivat 

pelkästään yksilöt.  

Työstä kieltäytyminen sisältyy työttömyystutkimukseen useimmin siis aihetta sivuavana, mutta sen 

rooli jää kevyemmäksi itse työttömyyden ilmiön tutkimuksen rinnalla. Näin ollen on perusteltua etsiä 

vastauksia nimenomaan työstä kieltäytymisestä ja pureutua tarkemmin siihen vaikuttaviin tekijöihin.  

Myös ainutlaatuinen ja tuore verkkoaineisto lisää tutkielmani relevanttiutta ilmiön näkökulmasta 

katsoen. Toistaiseksi Suomi24-verkkokeskusteluja ei vielä ole tutkimusmielessä kahlattu 

läpikotaisin, joten siksi koen olevani tietynlaisessa etulyöntiasemassa pro gradu -työn kirjoittajana ja 

tutkijana.  
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tässä luvussa perehdyn työstä kieltäytymisen teemaa puhutteleviin teoreettisiin käsitteisiin ja niistä 

tehtyihin havaintoihin. Ensimmäisenä käsittelen kansalaisuuden käsitettä hallinnan ja kontrolloinnin 

näkökulmista. Toinen alaluku keskittyy tarkemmin hallintaa vastustavaan toimintaan arjen hiljaisen 

vastarinnan teorian kautta. Luvun tarkoitus on selventää lukijalle, kuinka kansalaisuutta määritellään 

ja kuinka valtaa käytetään kansalaisten hallinnassa erityisesti työelämän kontekstissa sekä, kuinka 

tätä hallintaa vastaan asetutaan kansalaisten riveissä. Tämä luku jatkaa aiemmassa luvussa esiteltyjen 

järjestelmän ja työstä kieltäytymisen käsitteiden syventämistä.  

 

3.1 Sosiaalinen kontrolli ja kansalaisuus  

 

Yhteiskunnassa jatkuvuus ja yhdenmukainen toiminta ovat järjestyksen säilymisen kannalta 

olennaisia asioita. Niitä kohti pyrkiessä tarvitaan normeja ja mekanismeja, joita kutsutaan 

sosiaaliseksi kontrolliksi. Kontrolli kohdistuu usein normeista poikkeavaan käytökseen, mutta 

kaikkea sääntöjenvastaista toimintaa ei lueta kontrollia kaipaavan käyttäytymisen kategoriaan. 

Esimerkiksi sananvapaus ja itsensä ilmaisu useimmissa yhteiskunnissa katsotaan kansalaisille 

kuuluvaksi kontrollista vapaaksi alueeksi. Sosiaalisesta kontrollista ja sen legitimaatiosta ei 

kuitenkaan voida universaalisti olla täysin samaa mieltä, sillä kontrollin alaisen toiminnan muodot 

eivät muodosta yhtenäistä ja selkeästi rajautuvien käsitteiden joukkoa. (Tieteen termipankki 2019.)  

Sosiaalisesta kontrollista puhutaan usein kriminologian tutkimuksen yhteydessä, mutta sitä 

laajemmin taustoittaessa voidaan nähdä sen soveltuvuus yhtä lailla hallinnan ja vallan tutkimuksen 

kehyksiin. Sosiaaliseen solidaarisuuteen ja kollektiiviseen tietoisuuteen nojautuvat yhteiskunnat 

rankaisevat koheesioita uhkaavaa yksilöä tai ryhmittymää pitääkseen järjestyksen yllä (Kuhn 2009, 

12 – 13). Työntekoa ja työttömyyttä hoidetaan järjestelmän puolesta juurikin sosiaalisen 

solidaarisuuden ja järjestyksen säilymiseksi. Työ itsessään on muutakin kuin taloutta, se on myös 

kansalaisten keskinäisen luottamuksen ja osallisuuden mekanismi (Julkunen 2002, 315). Lain 

toteuttaminen työn näkökulmasta voidaan näin ollen ajatella perustuvan yhteisen hyvinvoinnin ja 

tulonjaon oikeudenmukaisuuden periaatteisiin. Työstä kieltäytyminen sen sijaan nähdään 

rankaistavana tekona ja sanktioiden tarkoituksena on säilyttää määrätty suhde vallan ja kansalaisen 

välillä.  
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Kansalaisuuden käsitteellä viitataan useimmin poliittisen yhteisön jäsenyyteen ja siihen, kuinka tämä 

jäsenyys määritellään velvollisuuksien ja oikeuksien suhteena. Käsite liittyy myös olennaisesti 

hallintaan ja sen ilmentymiin. (Saastamoinen 2010.) Saastamoinen selventää modernin 

kansalaisuuden käsitettä tutkineen sosiologi Bryan S. Turnerin (2001) ajatuksen kansalaisuuden 

kolmesta eri osa-alueesta. Nämä osa-alueet ovat työnteko, lisääntyminen ja sotaan eli äärimmäiseen 

kriisin valmistautuminen. Näihin alueisiin tulee jokaisen kansalaisen jollain tavalla joskus ottaa 

kantaa, eli ilmaista omaa kansalaisen identiteettiään. Modernin yhteiskunnan nähdään pitkälti 

rakentuvan näiden osa-alueiden hallinnan problematiikan ympärille. Kansalaisen identiteetin 

kohdalla on siis loppujen lopuksi kyse siitä, miten identiteettimme työläis-, perhe, - ja 

sotilaskansalaisina toteutuu, vai toteutuuko se laisinkaan. (Turner 2001, 192—193; sit. 

Saastamoinen 2010, 231.) Nyky-yhteiskunnan malli kuitenkin muovautuu ja rakentuu uudelleen 

jatkuvasti.  Myös Turner tunnustaa tämän kolmijaottelun kohtaamat modernin ajan muutoksen ja 

globalisaation aiheuttamat haasteet. Sosiaalipoliittisten ja sosiologisten analyysien viime 

vuosikymmenten aikana kuvattu kehityskulku on osoittanut oikeusperusteisen kansalaisuusteorian 

ongelmallisuuden. Teollisuuteen ja edistykseen perustuva vaurastuminen on korvautunut tuotannon 

rakennemuutoksella, jonka seurauksena vaurauden jakautumisen sijaan keskustellaan riskien 

oikeudenmukaisesta jakautumisesta. (Saastamoinen 2010, 231—232.)  

Saksalaissosiologi Ulrich Beckin mielestä riskiyhteiskunta, hyvinvointivaltion kustannuskriisit ja 

uusliberalistisen ideologian yleistyminen ovat Saastamoisen tulkinnan mukaan muuttaneet 

kansalaisuuden käsitettä sen oikeuspainotteisuudesta kohti velvollisuuspainotteista. Hallinnan 

analytiikassa ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka riskiajattelu on ymmärrettävissä yhtenä 

kansalaisuuden hallinnan ja tuottamisen tekniikkana. Mainitsemani muutos liittyy aktiivisen 

kansalaisen käsitteeseen, jossa yksilö nähdään itsenäisenä riskienhallinnan yksikkönä ja omasta 

hyvinvoinnistaan vastuuta kantavavana toimijana. Tämän seurauksena hyvinvointivaltion on 

mahdollista vapauttaa resurssejaan passiivisiksi luokiteltavien kansalaisten hallintaan ja 

kontrollointiin. (Saastamoinen 2010, 233). Palkkatyön ”kansalaistava” vaikutus näkyy taloudellisen 

järjestelmän lisäksi yksilön sosiaalisissa sekä poliittisissa suhteissa. Myös sen keskeisyys 

kapitalistisessa talousjärjestelmässä nähdään perheyksikön jälkeen seuraavaksi tärkeimpänä 

sosiaalisuuden tuottajana. (Weeks 2011, 6—8.) Työstä kieltäytymisen kehyksessä tämä 

problematiikka voidaan nähdä kuten aiemmin esitin luvussa 2.2, jossa kirjoitin järjestelmän tavasta 

hallita yksilöitä ohjaamalla heitä palkkatöihin ja pitämällä yllä osallistavia työllisyystoimia. Työssä 

käyvät näin ollen luokitellaan aktiivisiksi, uusliberalistisiksi kansalaisiksi ja työstä kieltäytyjät 

passiivisiksi kansalaisiksi.  
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Hallinnan analytiikka on onnistunut osoittamaan, kuinka tavanomaisesti vastakohdiksi mielletyt 

käsitteet, kuten vapaus ja kontrolloituna oleminen, voivat tulla esiin yhtäaikaisesti kansalaisuudessa. 

Saastamoisen kiteytys Foucault'n (1982) subjektista tuo keskusteluun diskurssien vallan näkökulman. 

Foucault käytti ilmiöstä termiä kaksoismerkityksellisesti; kansalaisena eli subjektina oleminen on 

yhtä lailla ulkoisen vallan alaisuudessa olemista ja toisaalta omien päätösten ja tekojen toteuttamista. 

Valta ei ole kansalaisesta erillinen tai ulkoistettu asia, vaan se ilmenee yksilön oman vapauden kautta. 

Yhteiskunnallisen hallinnan toiminta perustuu siis ihmisten vapauteen eli subjektiuteen nojaten. 

(Saastamoinen 2010, 234.) 

Saastamoinen avaa ajatusta tutkija Nikolas Rosen (1990) näkökulmasta, jossa analyysien myötä esiin 

on nostettu angloamerikkalaista positiivisen vapauden uusliberalistista kulttuurivallankumousta. 

Kyseisen vallankumouksen rinnalla perinteinen hyvinvointiyhteiskunta näyttäytyy pikemminkin jo 

kansalaisia passivoivalta luovuuden vankilalta. Aktiivisuus nähdään vapautena ja oman elämän 

haltuun ottamisena. Saastamoisen mukaan tämä näkemys on yleistynyt myös Suomessa, jossa se 

näkyy työvoimahallinnon ja kasvatuksen terminologiassa. Uudenlaisen kansalaissubjektiuden 

tuottamiseen vaaditaan aktiivisuutta sekä aktivointia. Kulttuurivallankumouksen tuote, ”sisäisen 

yrittäjyyden” käsite on levinnyt laajalle alakouluista aina työttömien aktivointiin asti. Koska 

politiikka ei pysty tarjoamaan näkemystä paremmasta huomisesta, on sen esittäminen ensisijaisesti 

nyt yritysten ja markkinoiden tehtävänä. (Saastamoinen 2010, 234.) Sosiologi Oliver Bennettin 

mukaan (2001) Kollektiivisesta yhteiskunnan ohjaamisesta on siirrytty yksilökeskeiseen ja 

individualistiseen asiakasneuvontaan, jonka tähtäimessä on terävöittää ahkeran yksilön aktiivisuutta 

entisestään (Bennett 2001; sit. Saastamoinen 2010, 235).   

Uusliberalistinen kansalaisuusajattelu nähdään kuitenkin osaltaan ongelmallisena, sillä vapaudella ja 

halulla hallitun kansalaisuuden kääntöpuolena on epävarmuus ja pelko. Kansalaisuuden käsitettä 

tutkinut Egin F. Isin on nimennyt ilmiön neuroottiseksi kansalaisuudeksi, jota hän pohtii yhdessä 

riskiyhteiskunnan käsitteen kanssa. (Isin 2004, 222—223). Isinin mukaan neuroottinen kansalaisuus 

ja hallinta ilmenevät tilanteessa, jossa hallinta ei perustu rationaaliseen järkeen vaan pelkoon ja 

epävarmuuteen liittyviin tunteisiin. Tietoinen riskeillä ja pelolla hallitseminen nähdään 

kulttuuriamme määrittäväksi tilaksi, joka Isinin mukaan on hallinnan analytiikan usein laiminlyöty 

näkemys. Kansalaisuuden ja sen hallinnan näkökulmasta epävarmuuden, pelon ja 

epärationaalisuuden teemat ovat tärkeitä alueita tutkia erityisesti neuroottisesti koetun ja hallitun 

työelämän kontekstissa. Työttömyys on henkilökohtainen riski, jota voidaan jäsentää yhtenä 

riskiyhteiskunnan ilmentymänä. Työläiskansalaisen suurin pelko työttömyydessä liittyy 

epäkansalaisuuden uhkaan, jossa vapaus vaihtuu kurinpidolla ja pelolla hallinnan tekniikkoihin. 
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(Saastamoinen 2010, 239—240.) Näin ollen on perusteltua puhua palkkatyön korostuneesta roolista 

kansalaisuuden käsitettä määriteltäessä.  

 

3.2 Arjen hiljainen vastarinta 

 

Teoreettisena kehyksenä työstä kieltäytymisen syihin voidaan soveltaa James C. Scottin (1985) 

esittämää ajatusta arjen hiljaisesta vastarinnasta (everyday resistance). Teoriaa on käytetty 

selittämään useimmiten kulttuuriantropologian, feminismin, queer-tutkimuksen sekä maaseudun ja 

kolonialismin tutkimuksen vastarinnan ilmiöitä (Vinthagen & Johansson 2016, 1). Lisäksi Scottin jo 

aiemmassa tuotannossa mainitaan vastarinnan merkitys geopoliittisessa kontekstissa keskusalueen ja 

periferian dualistisessa asettelussa (Scott 1985, 102−116).  Nykypäivänä sitä on sovellettu 

esimerkiksi kotimaisessa rokotekriittisyyden tutkimuksessa (Nurmi & Salmenniemi 2019). Teoriaa 

luodessaan Scott on kirjoittanut paljon myös orjuuden ja maaherruuden vastakkainasettelun 

näkökulmasta, joka korostaa eliitin roolia sosiaalisen kontrollin ylläpitäjänä (Scott 1985, 33− 39).  

Vastarinnan historia ulottuu globaalisti talonpoikaiskapinoihin ja työläisten vallankumouksiin 1970- 

luvulle, jolloin muun muassa Vietnamin sota ja sen edustamat arvot saivat kritiikkiä osakseen 

kansainvälisesti. Myös muina ajankohtina talonpojat ovat edustaneet erityisesti arjen hiljaisen 

vastarinnan edistäjiä anonyymimmällä tasolla muun muassa asevelvollisuuden, verotuksen, 

työvoiman maahanmuuton, viljelytuotannon sekä maanomistuksen konteksteissa. Scottin mukaan 

varsinaiset ”talonpoikaisvallankumoukset” ovat olleet kuitenkin harvinaisempia. Myöskään niiden 

vaikuttavuudesta ei ollut usein takeita, mutta epäonnistuneellakin kapinalla saattoi olla mahdollisuus 

esimerkiksi valtion tai maaherrojen lupaamien helpotuksien toteutumiseen. Lisäksi vähintään ajatus 

tai muisto vastarinnasta talonpoikien mielissä jatkoi niiden myötä elämistään. (Scott 1985, 28—32.) 

Usein arkipäivän hiljainen vastarinta on jäänyt huomiotta vallitsevissa kollektiivista toimintaa 

käsittelevissä teorioissa, jotka ovat fokusoituneet sosiaalisten liikkeiden, protestien tai muiden 

näkyvien mielenilmausten tutkimukseen (Haenfler ym. 2012, 2—3). Näitä teorioita on kritisoitu 

turhan kapea-alaisiksi ja tutkijat ovat sitä mieltä, että poliittisen vastarinnan muotoja tulisi tunnistaa 

laajemmin. Arjen hiljaisen vastarinnan tutkimus on selventänyt valtasuhteiden kompleksisuutta sekä 

valottanut arjen ja paikallisyhteisön merkittävyyttä poliittisten kamppailujen tilana (Scott 1985). 

Lisäksi se on tehnyt näkyvämmäksi useiden alistetussa asemassa olevien luokkien poliittista 

toimijuutta sekä paloitellut vallassa olevia diskursseja, joissa tietyt ryhmät on alinomaa esitetty 

poliittisesti passiivisina tai periksi antavina (Nurmi & Salmenniemi 2019). 
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Scott määrittelee arjen vastarinnan hiljaiseksi, hajaantuneeksi, naamioiduksi tai näkymättömän 

kaltaiseksi alemman osapuolen toiminnaksi. Muun muassa passiivisuus, vitkastelu ja epäluottamus 

virkamiehiä kohtaan ovat esimerkkejä toiminnasta, joilla on Scottin mukaan rooli vastarinnan 

rakentamisessa. (Scott 1985; 1990.) Näitä pidetään myös yleisesti taktisina keinoina selviytymiseen 

ja vallan heikentämiseen tilanteissa, joissa suora tai äänekäs kapinointi olisi liian riskialtista (Jefferess 

2008, 38).  Alemman tason katsotaan toimivan näin, koska valvonnan, palkkion ja rangaistuksen 

dominoivat asemat tekevät siitä järkevää yksilön oman tilanteen kannalta. Tietyissä instituutioissa ja 

vuorovaikutussuhteissa tämä asettelu on arkipäivää ja selitettävissä yleisimmillä 

valtasuhdekäsityksillä, kuten vanginvartija- vanki, opettaja – oppilas sekä työnantaja – työntekijä. 

(Scott 1990, 193.) 

Suomalaisen tutkimuksen kentällä julkaistu Hiljainen vastarinta – teos avaa Scottin teoriaa 

nykypäivän ilmiöiden konteksteissa (Autti & Lehtola, 2019). Teoksessa todetaan, että arjen hiljainen 

vastarinta on Scottin jälkeen saanut erilaisia nimityksiä, teoreettisia viitekehyksiä ja käsitteitä, jotka 

ovat haarautuneet eri suuntiin. Yhteistä on edelleen kuitenkin käsitys siitä, että arjen hiljainen 

vastarinta on alistettuun rooliin tai marginaaliin jääneiden ryhmien tapa vastustaa hallitsevaa 

järjestelmää ja sen sääntöjä. Koska se ei pidä ääntä olemassaolostaan vaan pyrkii pysymään piilossa, 

se lukeutuu suhteellisen riskittömäksi matalan profiilin toiminnaksi, josta kiinnijääminen on 

epätodennäköistä. Vastarinta liittyy jatkuvasti tilanteisiin ja tiloihin, joissa yksilön toimintaa pyritään 

hallitsemaan ja kontrolloimaan. Tällaiset tilanteet edellyttävät aina valtasuhteita, joissa esiintyy 

vaihtelevuutta, epäsymmetriaa tai erilaisia ristiriitoja. Nämä edellä mainitut toimivat 

tapahtumakehyksinä hiljaiselle vastarinnalle. On myös mahdollista, että valtaa käytetään samoilla 

taktiikoilla ylhäältä alaspäin. (Autti & Lehtola, 2019, 8.) Tässä tutkielmassa on kuitenkin olennaista 

tarkastella arjen hiljaista vastarintaa työstä kieltäytyvien yksilöiden tasolla, joka määritellään nyt 

alemmaksi tasoksi järjestelmään ja instituutioiden valtaan nähden.   

Teoria on näin ollen sovellettavissa minkä tahansa valtasuhteen tarkasteluun ylemmän ja alemman 

tason välillä. Tässä tutkimuksessa ylempää tasoa edustavat instituutiot kuten hallitus, TE-toimistot, 

kuntien ja kaupunkien työllisyyspalvelut sekä työttömyyskassat. Alemman tason osallisina sitä 

vastoin toimivat yleisesti kansalaiset, ja tämän tutkielman kontekstissa nimenomaan ylemmistä 

tasoista taloudellisesti riippuvat henkilöt.  On selvää, että järjestelmät sekä instituutiot ovat osa 

toimivaa ja tasa-arvoa ylläpitävää yhteiskuntamallia. Ilman lakeja, normeja ja sääntöjä suomalainen 

yhteiskunta näyttäisi kovin erilaiselta. 

Työstä kieltäytyjien hiljainen vastarinta näyttäytyy hyvin saman kaltaisena kuin rokotevastaisuutta 

tutkineiden Nurmen ja Salmenniemen (2019) tapauksessa. Julkisen ilmapiirin ja terveydenhuollon 
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ammattilaisten kielteiset asenteet koettiin lapsiaan rokottaneiden vanhempien keskuudessa 

painostaviksi, jonka myötä rokotekriittiset yhteisöt rakentuivat osittain piilossa, sosiaalisen median 

salatuissa ryhmissä tai epävirallisissa paikallisissa tapaamisissa. Piilottelu ja salaaminen saman 

mielisten parissa nähdään Scottin mukaan vastarinnan yhtenä taktiikkana, jota kutsutaan aktiiviseksi 

hiljaisuudeksi (em. 65). Tätä taktiikkaa käyttävät myös tässä tutkielmassa tarkastelemani työstä 

kieltäytyjien joukko, joiden toimintaa analysoin avoimien, mutta anonyymien verkkokeskustelujen 

avulla. Tutkielmani tapauksessa, verkkokeskustelualustat toimivat ”salaisina” ryhminä, jotka eivät 

etsiydy innokkaasti otsikoihin vaan saavat olla rauhassa ja jatkaa keskustelua. Kuten rokotevastaisten 

ryhmissä jaetaan vinkkejä ja esimerkiksi rokotekielteisten lääkärien nimiä, käydään työstä 

kieltäytyjien keskusteluissa läpi yhtä lailla niksejä, joiden avulla voi saada myönteisen 

eläkepäätöksen tai tehdä työnantajalle selväksi, ettei kyseinen pesti juurikaan kiinnosta. (Nurmi & 

Salmenniemi 2019, 66.)  

Autin ja Lehtolan mukaan arkipäivän vastarinnan merkitys nousee pienempien verkostojen 

signaaleista sellaisissa tilanteissa, joissa julkiseen vastakkainasetteluun ei ole mahdollisuutta tai 

siihen ei haluta lähteä, mutta joissa ei kuitenkaan haluta jäädä täysin passiivisiksi. Marginaalista 

vastarintaa ei myöskään voida nähdä irrallaan avoimesta vastarinnasta, päinvastoin sen merkitys on 

tärkeä koko vastarinnan aktualisoitumisen prosessissa. (Autti & Lehtola 2019, 9.) Toisaalta ihmiset 

itse eivät miellä välttämättä tekojaan ”vastarintana”, vaan suhtautuvat niihin arkipäivän vaatimuksista 

selviämisen toimina, joilla on mahdollista puolustaa omaa liikkumatilaansa (Autti & Lehtola 2019, 

13). On hyvin todennäköistä, ettei esimerkiksi tämän tutkielman aineistossa mielipiteensä jakaneita 

yksilöitä yhdistä kokemus suoranaisesta työstä kieltäytymisestä tai he eivät nimitä toimintaansa 

työstä kieltäytymiseksi.  Sen sijaan heille tärkeämpää on kertoa verkkokeskustelussa omia 

kokemuksiaan ja hakea vertaistukea arjesta selviämisen taktiikoiden näkökulmasta.  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa tarkastellaan itse aineistoa ja tutkimusprosessin kulkua alusta loppuun. Ensimmäisenä 

selvitetään lukijalle tutkijan sekä tutkimusaiheen välistä suhdetta sekä ennakkokäsityksiä ja niiden 

merkitystä lopputuloksen luotettavuuden kannalta. Tutkimuskysymyksen esittelyn jälkeen vuorossa 

on fenomenografisen analyysin kuvaaminen ja menetelmän istuminen oman tutkielmani kehykseen. 

Viimeisin alaluku esittelee aineistoa ja sen merkitystä tarkemmin sekä jäsentää tutkimuseettisiä 

näkökulmia verkkoaineiston käyttöön liittyen. Lopussa lukijalle esitetään vaihe vaiheelta tekemäni 

tutkimusprosessin käytännöllinen puoli.  

 

4.1 Ennakkokäsitykset ja hallittu subjektiivisuus  

 

Arvioidakseni tutkimuksen luotettavuutta käsittelen tässä luvussa omia ennakko-oletuksiani 

tutkielmani suhteen. Ahosen (1994, 122) mukaan fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan ei ole 

mahdollista olla täydellisen objektiivinen tutkittavaa kohdetta kohtaan. Tutkijan subjektiivisuus on 

tahatonta, mutta vaikuttaa tutkimiseen joka tapauksessa. Tämän tutkielman tutkimuskohteena ovat 

erilaiset käsitykset työstä kieltäytymiseen liittyen. Törmäsin ensimmäistä kertaa työstä 

kieltäytymisen ilmiöön Työstäkieltäytyjäliiton verkkosivujen kautta sattumalta työharjoittelussani 

TE-toimistossa vuonna 2018, kun etsin mielenkiintoista pro gradu -tutkielman aihetta (TK-liitto). 

Vuotta myöhemmin toinen työharjoitteluni Kelassa perustoimeentulotuen etuuskäsittelijänä vahvisti 

tunnettani siitä, että ilmiötä olisi tärkeää tutkia nimenomaan aitojen keskustelujen kautta. Vielä 

tutkielmani alkuvaiheessa en osannut varautua siihen, että saisin käsiini niin laajan ja antoisan 

aineiston.  

Jo kandidaatin tutkielmani aikana kiinnostuin erityisesti suomalaisen köyhyyden ja eriarvoisuuden 

teemoista ja ilmiöistä. Työharjoittelujeni myötä koen, että kiinnostuksen kohteeni fokusoituivat 

myöhemmin enemmän työn ja työttömyyden teemoihin.  Tässä tutkielmassa näen kokemukseni 

antamien näkökulmien molemmat mahdolliset suunnat. Ensimmäisenä ajattelen, että omakohtaiset 

kokemukseni mahdollistavat ilmiön monipuolisen ymmärtämisen ja pohdinnan. Samalla tiedostan 

omat ennakkokäsitykseni paremmin, jolloin niitä on helpompaa hallita. Toisaalta läheisyyteni 

aiheeseen on myös mahdollinen riski, mikäli objektiivisuuteni kärsii liikaa ennakkokäsitysteni 

vaikutuksesta. Pyrin kaikesta huolimatta tiedostamaan nämä riskit ja noudattamaan hallitun 
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subjektiivisuuden periaatetta tutkimuksen luotettavuuden säilyttämiseksi. Hallittu subjektiivisuus 

ymmärretään fenomenografisen tutkimuksen kentällä siten että, lähtökohtana on myöntää tutkijan 

omien käsitysten ja hypoteesien vaikutus johtopäätösten tekoon (Ahonen 1994, 122).  Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tekijällä yleisesti on oltava ymmärrys siitä, että henkilökohtaiset arvolähtökohdat 

vaikuttavat aina lähestymistapaan, jolla tutkimusongelma tai ilmiö kohdataan. Saadut tulokset ovat 

tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottuja ehdollisia selityksiä, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti 

paljastaa tai löytää uusia todellisuuksia, ennemmin kuin todentaa jo tiedettyjä totuuksia. (Hirsjärvi, 

Remes, & Sajavaara 2005, 152.)  

Työttömyyttä ja köyhyyttä itsessään on ilmiöinä tutkittu paljon, mutta aihealueiden sisältämät 

pienemmät ja erityisesti suomalaisen nyky-yhteiskunnan ongelmakohtien kivet ovat vielä 

kääntämättä. Tutkimukset ja hankkeet ovat Suomessa enimmäkseen keskittyneet järjestelmä- ja 

instituutiotason toiminnan parantamiseen köyhyyden tai työttömyyden ehkäisemiseksi. Esimerkkinä 

tästä ovat työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisut, 

Työpoliittinen aikakauskirja sekä Yhteiskuntapolitiikka-lehti, joissa tilastoilla on huomattavasti 

suurempi rooli laadulliseen tutkimustietoon nähden. (TEM ja THL 2019). Laadullisen tutkimuksen 

saralla erityisesti työttömyyden vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen on tutkittu paljon sekä 

kotimaassa että kansainvälisesti (Gould, 2006). Köyhyyden aihepiirissä alateemoja on lukematon 

määrä, mikä viestii laajasta tutkimuksen tarpeesta sekä mahdollisuuksista. Tässä tutkimuksessa 

työttömyyden tai työttömän määritelmät eivät kuitenkaan ole olennaisia, koska tutkimuskysymykseni 

koskee yleisiä käsityksiä teeman pienemmästä osa-alueesta eli työstä kieltäytymisestä.  

Käsitteinä itse työstä kieltäytymisen ilmiö ja työttömyydenhoitojärjestelmä edustavat 

sosiaalipoliittista näkökulmaa, mutta tutkimuskysymys etsii mielestäni ensisijaisesti vastausta 

sosiologiseen ongelmaan. Sosiaalitieteiden filosofiasta kirjoittaneen Alexander Rosenbergin mukaan 

tutkimuksen ja epistemologian näkökulmasta eri tieteen suuntausten päällekkäisyys on välttämätöntä, 

sillä tutkijoina meidän on sallittava useampien näkökulmien kohtaaminen samanaikaisesti.  Lisäksi 

on tärkeää perustella ja tiedostaa tutkimuksen lähtökohdat ja mahdolliset puutteet. Sosiaalitieteellisen 

tutkimuksen on tarkoitus antaa tietoa ihmisestä ja ihmiseen vaikuttavista sosiaalisista konstruktioista, 

joita ei ole mahdollista niputtaa vain yhteen kategoriaan. (Rosenberg 2012, 295–269.) Aiempaa 

tutkimusta esitellessäni pyrin perustelemaan tämän tutkielman relevanttiutta suomalaisen työn ja 

työttömyyden tutkimuksen kentälle.  

Ongelmana näen suurien hankkeiden ja tutkimusten valtasuhteiden asetelman, jossa alempi ryhmä eli 

kansalaiset kohdataan ylemmältä virkamies- ja instituutiotasolta. Lähimpänä tutkielmani tulokulmaa 

ovat asenteita ja työhön suhtautumista selvittäneet laadulliset tutkimukset, joiden aineistona on 
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käytetty esimerkiksi kansalaisten omia kertomuksia. Sensitiivisiä aiheita, kuten työstä kieltäytymistä 

olisi mahdotonta lähestyä esimerkiksi TE- toimistojen tai Kelan toimesta, sillä vallan luoma tunne 

tarkkailluksi tulemisesta saa ihmiset varuilleen ja suojelemaan itseään. Näistä syistä on perusteltua 

tutkia työstä kieltäytymistä laadullisesti ja käyttämällä anonyymejä keskusteluita tutkimusaineistona. 

4.2 Tutkimuskysymys 

 

Tutkielmani kautta haluan tuoda esille kokemuksia ja näkemyksiä työstä kieltäytymisestä ja siihen 

liittyvistä käsityksistä. Olen tutkielmassani kiinnostunut siitä, miten työstä kieltäytymistä 

käytännössä tapahtuu ja miten sitä perustellaan, millaisia tilanteita yksilöt kohtaavat järjestelmän 

vaatiessa työn vastaanottamista ja mikä on yksilön ratkaisu. Lisäksi olen kiinnostunut sellaisista 

työstä kieltäytymisen käsityksistä, jotka johtuvat käytännön toiminnan sijaan ideologisesta 

toiminnasta.  

Tutkimuskysymykset kumpuavat samalla niin työpoliittisen ilmapiirin muutoksen, kuin vallitsevien 

asenteiden esiin tuomisen tärkeydestä. Myös työn arvostus ja työn yksilöä arvottava rooli 

yhteiskunnassa avautuvat uudella tavalla modernissa sosiaalisen median anonyymissä aineistossa. 

Suomi24-verkkokeskustelun käyttäminen aineistona tekee tästä tutkielmasta niin ikään 

ainutlaatuisen. Tutkielmani tavoitteena on antaa ääni mielipiteitään kertoneille kansalaisille ja heidän 

kokemuksilleen sekä antaa sen lukijalle uusia, kriittistä ajattelua kirvoittavia näkökulmia nyky-

yhteiskunnan tilasta.  

Tutkimuskysymykseni ovat millaisia käsityksiä työstä kieltäytymisestä on olemassa ja miten 

työstä kieltäytymistä perustellaan Suomi24-foorumin keskusteluketjuissa?  

 

 

 

4.3  Fenomenografinen analyysi tutkimusotteena 

 

Tässä luvussa kerrotaan fenomenografisesta analyysimenetelmästä kvalitatiivisena tutkimusotteena. 

Lisäksi luvussa avataan lukijalle käsitystä kyseisen menetelmän yleisimmistä käyttötarkoituksista 
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kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kerrotaan menetelmän historiasta lyhyesti. Tarkempi kuvaus 

menetelmän suhteesta tutkielmaani esitetään luvussa 3.3.4 Aineiston analyysi ja analyysin vaiheet.  

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Ajatus perustuu siihen 

käsitykseen, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin huomioitava, ettei 

todellisuuden mielivaltainen osiin jakaminen ole hyvän tieteellisen käytännön mukaista. Tapahtumat 

ja ilmiöt muovaavat samanaikaisesti toisiaan ja monenlaisten yhteyksien löytäminen asioiden välillä 

on mahdollista. Yleisesti kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvata tutkimuskohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara 2005, 152.)  

Fenomenografia mieltää ihmisen rationaalisena toimijana, joka muodostaa käsityksiä koetun ja 

nähdyn kautta etsimällä tapahtumien välisiä yhteyksiä sekä pyrkii selittämään niitä (Ahonen 1994, 

116).  Terminä fenomenografia (phenomenography) tarkoittaa ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä 

kirjoittamista (Metsämuuronen 2008, 34). Fenomenografiassa käsitykset ajatellaan 

merkityksenantoprosesseina ja niille rakennetaan mielipidettä syvällisempi merkitys (Huusko & 

Paloniemi 2006, 164). Metodi ei pyri löytämään absoluuttisia totuuksia, koska sen ei ajatella olevan 

merkityksellistä yksilöitä tutkittaessa. Fenomenografia on ennen kaikkea kiinnostunut yksilöiden 

erilaisista käsityksistä tiettyjä ilmiöitä koskien ja siitä, miten yksilöt antavat merkityksiä näille 

ilmiöille (Niikko 2003,15). Kontekstisidonnaisena analyysimetodina fenomenografia ei anna sijaa 

analyysikehikon ennalta päättämiselle, sillä se nousee aineistosta esiin vasta tulkinnan kautta (Uljens 

1989). Lopullinen teoria syntyy siis aineiston käsittelyprosessin avulla (Ahonen 1994, 124—125).  

Lähtökohtaisesti voidaan olettaa että, yksilöiden käsitykset sekä ajatukset poikkeavat toisistaan. 

Tavoitteenani on löytää näkökulmien erilaisuuksia järjestelmään peilaten ja luoda niiden pohjalta 

uutta tietoa aiheesta, jolloin yksilöiden käsitysten hahmottaminen on erityisen tärkeää. Tiivistetysti 

ilmaistuna fenomenografiassa tutkitaan ihmisten käsityksiä, kuvauksia ja ymmärtämisen tapoja 

suhteessa erilaisiin ilmiöihin (Kakkori & Huttunen 2010, 381). Erot yksilöiden välillä johtuvat heidän 

kokemuksistaan ja niiden suhteista. Erilaisten kokemusten suhde yhdistää subjektin ja objektin, 

jolloin käsitystä ei voida mieltää ulkoisen todellisuuden kuvaksi. Kyseessä on subjektiivisen ja 

objektiivisen muodostama kokonaisuus (Ahonen 1994, 116). Toisin sanoen ympäröivä maailma on 

fenomenografian mukaan kaikille sama, mutta sen subjektiivinen kokemus vaihtelevat yksilöstä 

toiseen mistä tahansa ilmiöstä puhuttaessa (Niikko 2003, 14—15). Fenomenografisen käsityksen 

mukaan ihmisten intentionaalisuus on jaettavissa kahteen tasoon. Nämä tasot ovat nimeltään mitä- ja 

miten -tasot. Intentionaalisuus tarkoittaa, että ihmisen ajattelun toiminnot ovat aina suuntautuneet 

tiettyyn itsensä ulkopuoliseen kohteeseen. Mitä -ulottuvuuden taso selittää sitä, että yksilö on aina 
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tietoinen jostain ja miten -ulottuvuus selittää sitä, että yksilö on tietoinen omasta tietoisuudestaan 

(Niikko 2003, 16—18).  

Göteborgissa 1970-luvulla kasvatuspsykologi Ference Marton kollegoineen käytti fenomenografista 

tutkimusmetodia alun perin yliopisto-opiskelijoiden oppimiskäsitysten tutkimiseen. Metodin käyttö 

laajeni nopeasti eri kasvatustieteen ja koulutuksen kentille myös kansainvälisesti Pohjois-Amerikkaa 

lukuun ottamatta (Huusko & Paloniemi 2006, 163).  Aiemmin tässä kappaleessa viitattiin 

fenomenografian filosofisen taustan tuntemisen tärkeyteen, jota tutkijat haluavat edelleen korostaa. 

Metodin tieteenfilosofiset taustaoletukset mukailevat fenomenologiaa ja konstruktivismia. Huusko ja 

Paloniemi artikkelissaan tulkitsevat, että Martonin mukaan suuntaus ei kuitenkaan ole johdannainen 

edellä mainituista filosofioista tietyistä yhtymäkohdista huolimatta. Ero esimerkiksi fenomenologisen 

ja fenomenografisen tutkimussuunnan välillä on, että fenomenologia pyrkii yksilöiden käsitysten ja 

kokemusten kautta lähestymään ilmiötä itseään, kun taas fenomenografia etsii käsitysten välisiä eroja 

(Huusko & Paloniemi 2006, 164).  

Martonin kehittämä tutkimusote sijoittuu filosofisesti fenomenologian ja hermeneutiikan metodien 

välimaastoon. (Kakkori & Huttunen 2010, 367—369). Metodista kirjoittaneet Huusko ja Paloniemi 

korostavat filosofisen kontekstin tuntemusta, jotta metodilla toteutettu tutkimus olisi uskottavaa ja 

laadukasta (Huusko & Paloniemi 2006, 170). Marton itse on määritellyt fenomenografisen 

tutkimusotteen näin (Marton 1994):  

”Fenomenografia on empiirinen tutkimus niistä rajoitetuista ja laadullisesti erilaisista tavoista, joilla 

erilaiset ilmiöt ja aspektit ympärillämme olevasta maailmasta koetaan, käsitteellistetään, 

ymmärretään, havaitaan ja tajutaan. Nämä erilaiset kokemiset, ymmärtämiset ja niin edespäin 

karakterisoidaan niin sanotuilla kuvauksen kategorioilla. Kuvauksen kategoriat liittyvät toisiinsa 

loogisesti ja ne ovat hierarkkisessa suhteessa toisiinsa annettujen kriteereiden suhteen mukaisesti. 

Tällaista järjestäytynyttä ryhmää kuvauksen kategorioita kutsutaan kyseessä olevan käsitteellisen 

ilmiön tulosavaruudeksi (outcome space).”  

Fenomenografian soveltaminen perustuu kahden eri tiedon tason erottamiseen. Omassa 

tutkimuksessa tavoitteenani on ensimmäiseksi käyttäjien laadullisesti eroavien vastausten ja 

käsitysten tulkitseminen. Vasta tämän jälkeen on mahdollista paneutua tulkinnan luomiseen ja sen 

rakentumiseen ilmiöön nähden, jolloin voidaan tuottaa vastaus alkuperäiseen tutkimuskysymykseen 

ja itse tulokseen. (Rissanen 2006.) Huuskon ja Paloniemen (2006) mukaan ensimmäisen ja toisen 

tason näkökulmat olivat Martonin peruste erottaa fenomenografia positivismista, joka tutkii 

yksinomaan todellisuutta. Ensimmäisen tason näkökulma pyrkii esittämään todellisuuden sellaisena 
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kuin se on (Larsson 1986, 12). Ympäröivän maailman ilmiöt käsitetään totuuksiksi, jolloin tutkijan 

on mahdollista kuvata todellisuus vain lukemansa perusteella (Uljens 1989, 82—83). Toisen asteen 

näkökulman tavoite on kuvata todellisuutta sellaisena kuin tietty joukko ihmisiä sen käsittää. 

Kokemuksiin liittyvät käsitykset syntyvät ihmisten reflektioiden seurauksina, joista tutkijan tehtävä 

on myöhemmin muodostaa erilaisten käsitysten joukkoja. Toisen asteen näkökulman prosessi 

ajatellaan näin ollen olevan tutkittavan ilmiön epäsuoraa kuvaamista. (Francis 1993, 69.)  

Fenomenografialla ei ole yhtä nimettyä tai metodiin sidottua aineiston keruuprosessia. Useimmiten 

käytetään yksilöllisiä teemahaastatteluja, mutta esimerkiksi havainnointi, tekstien ja narratiivien 

kerääminen sekä koeasetelmat ovat tyypillisiä aineiston keräämisen tapoja. (Kakkori & Huttunen 

2010, 381.) Fenomenografisen menetelmän tutkimukset sijoittuvat omien havaintojeni mukaan usein 

edelleen kasvatus- ja opetustieteiden aloille niin suomalaisen kuin kansainvälisenkin tutkimuksen 

kentällä. Menetelmänä se ei kuitenkaan ole sidottu tai standardisoitu vain tietyille aloille, sillä sitä 

käytetään esimerkiksi myös terveystieteellisessä ja uskonnonpedagogisessa tutkimuksessa (Huusko 

& Paloniemi 2006, 163). 

Itse näen fenomenografisen analyysimenetelmän soveltuvana hyvin myös yhteiskuntatieteelliselle 

tutkimuskentälle sen ilmiöitä selittävän luonteen puolesta. Omassa tutkimuksessani oli tärkeää 

selvittää Suomi24-keskustelufoorumien käyttäjien käsityksiä ja kokemuksia työstä kieltäytymisestä, 

jolloin fenomenografinen ote sopii tutkimustarkoitukseeni erinomaisesti.  Häkkisen (1996, 48—49) 

mukaan fenomenografia on tutkimussuuntauksena avannut uusia uria arkipäivän käsitysten 

tutkimukselle. Mielestäni nykypäivänä verkkokeskustelut lukeutuvat näihin arkipäivän käsityksiä 

sisältäviin aineistoihin, jolloin fenomenografian käyttö on varsin perusteltua.  

 

4.4 Aineisto  

 

 

Tässä kappaleessa esitellään tutkielman aineistoa yleisesti sekä pohditaan siitä itse rajaamani osan 

ominaisuuksia, mahdollisuuksia ja heikkouksia. Viimeisessä alaluvussa selostetaan tarkemmin 

fenomenografisen analyysin kulku suorittamieni työvaiheiden kautta.  Käytän tutkielmassani pientä 

osaa koko Suomi24-keskustelufoorumin keskusteluista, jotka keskittyvät tutkimusongelmani 

aihealueeseen sekä asiasanoihin, kuten köyhyys, työttömyys ja työstä kieltäytyminen. Ennen oman 
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tutkielmani aineistoon pureutumista koen tärkeäksi myös esitellä koko Suomi24-keskusteluaineiston 

taustatietoja ja aineistoa koskevia tutkimusetiikan kysymyksiä.  

City Digital Groupin omistaman (aiemmin Aller Oy) Suomi24-foorumin aineisto sisältää 

keskusteluja vuodesta 2001. Aineiston avaaminen tutkimuskäyttöön tapahtui 2015 yhdessä Helsingin 

yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen Kuluttajatutkimuskeskuksen, Allerin, FIN-

CLARIN:in, CSC–Tieteen tietotekniikan keskuksen, Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen 

tiedekunnan Menetelmäkeskuksen kanssa osana Citizen Mindscapes -tutkimuskollektiivin hanketta.   

Aineisto on vapaasti saatavissa ei-kaupalliseen opetus- ja tutkimustarkoitukseen internetissä ja 

tutkijoiden tavoitteena on päivittää sitä noin puolen vuoden välein.  (Lagus & Pantzar & Ruckenstein, 

& Ylisiurua 2016, 5.) Aineisto on tallennettuna Kielipankkiin, joka on CSC – Tieteen tietotekniikan 

keskuksen ylläpitämä kansallinen palvelukokonaisuus (em. 11). Tutkielmassa kutsun aineistoni 

muotoa foorumiksi, jolla viittaan yleisesti tunnettuun käsitteeseen keskustelukanavasta tai 

keskustelun tapahtumapaikasta (Kotus 2018). Foorumin käsitettä käytetään myös aineistoa 

käsitelleen tutkijaryhmän toimesta (Lagus & Pantzar & Ruckenstein, & Ylisiurua 2016).  Saman 

käsitteen käyttäminen on näin ollen mielestäni perusteltua yhdenmukaisuuden näkökulmasta. 

Sosiaalisen median kanavien kehittymisestä huolimatta keskustelufoorumit ovat säilyttäneet 

paikkansa kansalaiskeskustelun ja ajatustenvaihdon tiloina. Monista foorumeista on ajan saatossa 

muodostunut suorastaan instituutioita. Suomi24 on esimerkiksi säilyttänyt asemansa jo 

parinkymmenen vuoden ajan (Vainikka & Harju 2019, 101). 

Suomi24-foorumi alustana sisältää valtavan määrän dataa, joka nähdään merkittävänä tarkasteltaessa 

esimerkiksi ihmisten yhteiskunnallisiin valintoja, kulutustottumuksia ja – trendejä sekä ostopäätösten 

tekoa.  Foorumilla on 1,4 miljoonaa suomalaista käyttäjää sekä jopa 86 prosenttia suomalaisista 

internetkäyttäjistä vierailee sivustolla kuukausittain. Viestejä koko aineistossa on vuonna 2015 

raportoitu olleen yli 70 miljoonaa ja niihin on tallentunut suomalaista internetkeskustelua 15 vuoden 

ajalta.  (TNS 2014.)   

Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijat Lagus, Ruckenstein ja Pantzar ovat kuvanneet aineistoa uuden 

aallon yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen lähteeksi, jonka tavoitteena on luoda aiempaa erilaista 

osaamista sekä yhteistyömuotoja tutkimuskenttien välille. Sen laajuus ja ajallinen pitkäkestoisuus 

tekee siitä uniikin sosiaalisen median aineiston, joka perustuu enemmän asiakeskeisyyteen ja 

vähemmän ystäväverkostoihin ja individualistisen profiilin tai identiteetin rakentamiseen, kuten 

vaikkapa Facebook.  (Lagus & Pantzar, & Ruckenstein 2015.) 
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Aineisto koostuu keskusteluketjun aloittavista tai jo olemassa olevia ketjuja jatkavista kommenteista.  

Palvelun käyttäjän aloittaessa uutta keskustelua aiheesta, tulee hänen valita keskustelualue, jonne 

ketju sijoittuu. Teema-alueet haarautuvat hierakkisesti päätason teemoista pienempiin alatasoihin, 

joiden jälkeinen taso on itse keskusteluketju. (Lagus & Pantzar & Ruckenstein, & Ylisiurua 2016, 6.)   

Ketjuja ja teemoja moderoidaan eli kommentteja tai ketjujen avauksia poistetaan foorumin 

omistaman Aller Oy:n moderaattorien toimesta. Moderointi on tarpeen, mikäli kommentit ovat 

asiattomia tai loukkaavia. Poistetut kommentit eivät näin ollen sisälly tutkimusaineistoon, mutta 

poistettujen kommenttien metatiedot, esimerkiksi kirjottamisen ajankohta näkyy sekä jatkossa 

foorumin käyttäjälle että sisältyy itse tutkimusaineistoon (em. 9).  

Suomi24-keskustelufoorumin kävijöiksi luokitellaan sekä sen lukijat että kommenttien kirjoittajat. 

Palveluun voi rekisteröityä valitsemallaan nimimerkillä, mutta rekisteröitymättäkin on mahdollista 

kommentoida ja osallistua keskusteluun. Yhden henkilön käyttämiä nimimerkkejä voi olla siis monta 

sekä samalla rekisteröimättömillä nimimerkeillä voi kirjoittaa usea eri käyttäjä. Käyttäjien tai 

kävijöiden IP- osoitteet eivät sisälly tutkimusaineistoon, joten aineistosta ei ole mahdollista tunnistaa 

käyttäjien demografisia tietoja eli henkilöiden paikantaminen ei onnistu.  Sen sijaan aineisto sisältää 

tietoja siitä, montako näyttökertaa tietyllä keskusteluketjulla on. (Lagus & Pantzar & Ruckenstein, & 

Ylisiurua 2016, 9.) Tässä tutkimuksessa nimitän kommenttien kirjoittajia yleisesti käyttäjiksi 

riippumatta siitä, onko heillä käytössään rekisteröity nimimerkki vai ei.  

Tutkija Jaakko Suomisen mukaan internetin keskustelupalstat toimivat 2000 – luvun alussa 

eräänlaisina ”esisosiaalisina medioina”, jotka eroavat nykypäivän verkkopalveluista pelkkää 

kirjallista ilmaisua tuottavan vuorovaikutuksen alustana (Suominen ym. 2013, 41). Tämä tekee 

mielestäni Suomi24-keskustelufoorumin sisällöstä erityisen kiinnostavaa tutkittavaa. Nyt noin 

kaksikymmentä vuotta myöhemmin kuvat, mielipiteet, mainokset, videot sekä keskustelu ovat 

sekoittuneet ketterämmillä verkkopalvelualustoilla uudenlaiseksi mediaksi, joka on yhä useamman 

käyttäjän arkipäivää. Sosiaalipolitiikan näkökulmasta tekstiaineiston tutkiminen näyttäytyy 

merkittävänä, sillä yhteiskunta-aiheiset keskustelualueet ovat ylivoimaisesti suosituimpia 

kommenttien ja sanamäärien perusteella. On tietenkin otettava huomioon, että yhteiskunta- foorumin 

keskustelut sisältävät eri teemoja aina politiikasta uskontoon, jolloin foorumin keskusteluja tulisi 

tarkastella ennemmin sen alajakojen kuin pelkästään päätasojen perusteella (Lagus & Pantzar & 

Ruckenstein, & Ylisiurua 2016, 24—25).  
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4.4.1 Tutkijan positio suhteessa aineistoon  

 

Suomi24 on aineistona itselleni tutkijana uusi aluevaltaus ja siihen paneutuminen on yllättänyt 

monella tapaa. Ensinnäkin internetin roolin tutkimuskohteena on herättänyt jännitystä ja mietteitä 

siitä, kuinka aineistoon tulee suhtautua. Arkisessa internetkäyttäytymisessä tulee usein etsittyä tietoa 

Googlen avulla, olipa kyseessä leivontaresepti tai vaikkapa jokin terveyteen liittyvä asia. Muutaman 

Google-haun tekeminen suomenkielisillä hakusanoilla osoittaa, että Suomi24-sivusto esiintyy hyvin 

usein hakutuloksissa. Aineistoa hyödyntäneen Citizen Mindscapes -hankkeen tutkimusavustajan 

Elina Vaahensalon kirjoittama artikkeli suomalaisten keskustelufoorumien roolista mediainhokkeina 

kertoo mielenkiintoisesti ihmisten ristiriitaisesta suhtautumisesta foorumeihin. Vaahensalon mukaan 

ristiriitaisuutta kuvaavat esimerkiksi keskustelufoorumin kävijämäärän suuruus, kun samaan aikaan 

harva myöntää kuitenkaan niitä käyttävänsä tai osallistuvansa keskusteluun. Sosiaalista mediaa 

kuvataan valtaväestön arkisena toimintana, mutta samanaikaisesti anonyymit keskustelufoorumit 

koetaan jopa noloiksi. Yllättävintä kuitenkin on, että vuonna 2014 toteutetun kyselyn mukaan 

Suomi24 oli sekä tylsin sosiaalinen media että tylsin verkkosivu. (Vaahensalo 2018.) Suomi24 on 

kohdannut myös kritiikkiä sisältämänsä keskustelun tasosta ja puheenvuorojen ala-arvoisuudesta 

(Saarikoski 2013, 150). Viestinnäntutkija Suomisen mukaan Suomi24-keskustelufoorumi ei yleisesti 

ole tullut tunnetuksi rakentavasta tai demokraattisesta keskustelusta, vaan alustana se on ollut 

internetin ”villi länsi”, jossa asiattomuudet ja mauttomuudet ovat saaneet rehottaa (Suominen 2013, 

287).   

Kritiikistä huolimatta aineisto on kokonaisuudessaan ainutkertainen suomalaisen keskustelun 

tutkimiseen laajalti eri aihepiirejä koskien. Eniten tutkimuksia ja opinnäytetöitä tähän mennessä 

aineistosta on tehty muun muassa vähemmistöjen, rasismin, toiseuden ja vihapuheen teemoista. 

Aineiston ollessa näin massiivinen ja kattava, voidaan sillä pureutua yksityiskohtaisempiinkin 

ilmiöihin tarkasti. Osaltaan myös tämä on inspiroinut ja innostanut itseäni tarttumaan aineistoon, jolla 

nähdään olevan suuri merkitys suomalaisen yhteiskunnan mielenmaiseman kartoittajana.  

 

4.4.2 Aineiston rajoitteet ja tutkimusetiikka  

 

Nimimerkkien tuoma anonymiteetin kehys on tutkijaryhmän mukaan näkökulmasta riippuen 

keskustelua rajoittava tai rikastava tekijä.  Anonyymin keskustelun luonteenomaisuus painottuu 

kevyentyyppiseen piipahtamiseen palstalla ja tunnereaktioiden sekä näkemysten nopeahkona 
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jakamisena.  Toisesta näkökulmasta anonyymius antaa suojan myös intiimeistä asioista syvemmin 

keskustelemiseen, jolloin kirjoittaja voidaan tunnistaa ja ketjuista kehittyy tiiviimpiä yhteisöjä. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita todellisten henkilötietojen paljastumista, vaan liittyy esimerkiksi saman 

nimimerkin käyttöön. (Lagus & Pantzar & Ruckenstein, & Ylisiurua 2016.) 

Yhteisöjen tiiviydestä puhuttaessa tutkijat ovat huomanneet, että osa ketjuista muodostuu niin 

intiimeiksi, että uusien keskustelijoiden saattaa olla vaikea tulla hyväksytyksi ketjuun ja heitä jopa 

ajetaan pois palstalta (em. 9). Foorumin käyttäjille verkkokeskustelut merkitsevät tilaa, jossa käydä 

keskusteluja omaa elämää koskevista aiheista ja ongelmista. Nämä aiheet ja ongelmat voisivat 

toisaalla aiheuttaa leimautumista tai häpeällistä stigmatisoitumista. Turvallinen tila ja 

samanhenkisten käyttäjien löytäminen rohkaisee kirjoittamaan vaikeistakin asioista. (Vainikka & 

Harju 2019, 100.) Anonymiteetin taakse piiloutuminen tai suojautuminen mahdollistaa erilaisten 

lähtökohtien sekä ideologioiden törmäämisen virtuaalimaailmassa. Nimimerkit ja nimettömyys 

antavat tilaa myös asioiden politisoinnille ilman että sillä on vaikutusta julkiseen omakuvaan. (Em. 

101.) On täten pidettävä mielessä, että kaikki analysoimiini keskusteluihin materiaalia tuottaneet 

käyttäjät eivät ole huono-osaisia, työttömiä, työstä kieltäytyviä, köyhiä tai syrjään jääneitä henkilöitä.   

Nimimerkkien profiloinnin välttäminen on tärkeä osa tutkimuseettistä periaatetta, mikäli on kyse vain 

sisällöllisestä analyysista, joka koskee herkkäluontoisia aiheita. Tutkijaryhmä korostaa, että 

kirjoituspäätöksen tehneet käyttäjät ovat jo kertaalleen luottaneet palstan anonymiteetin suojaan, 

jolloin on oltava tarkkana sen säilymisestä varsinkin, jos aihe on hyvinkin rajattu teeman tai vaikka 

paikkakunnan mukaan. Lisäksi tutkijaryhmä painottaa ihmistieteellisen tutkimuksen eetoksen 

mukaista kulttuurista sensitiivisyyttä Suomi24-aineiston kohdalla.  Heidän mukaansa aineiston 

tulkinta tulee tapahtua aina tutkittavien omista lähtökohdista, millä he viittaavat aineiston tuottamisen 

kontekstin sekä keskustelukulttuurin käytänteiden ymmärtämiseen. Aineiston tutkimuskäytön ei 

tulisi aiheuttaa haittaa keskustelupalstan käyttäjille vaan päinvastoin sen tulisi olla hyödyksi heille. 

(Lagus & Pantzar & Ruckenstein, & Ylisiurua 2016, 38.) Tutkielmani eettisiä arvoja punnitessa 

asioita helpottaa se, että aineisto koostuu pelkästään vapaaehtoisesti julkaistujen kommenteista.  

Foorumille kirjoittaneet ovat osallistuneet keskusteluihin tietäen ja tiedostaen sen julkisuuden sekä 

sen, että heidän kommenttinsa on kaikkien nähtävillä. Kuka tahansa internetselaimen käyttäjä voi 

lukea ainestoa ja hyödyntää julkista materiaalia tutkimustarkoituksessa (Suomi24). Sen vuoksi 

esimerkiksi erilliset tutkimusluvat eivät olleet tarpeen.  

 



 

28 
 

Sosiaalisen median käyttö tutkimuksissa on kovassa kasvussa. Vähäinen kokemus sekä 

toimintaympäristöjen ja alustojen jatkuva kehitys näyttäytyvät haasteellisilta siihen liittyvien 

tutkimuseettisten asioiden näkökulmasta. (Kosonen, Laaksonen, Rydenfelt, & Terkamo-Moisio, 

2018.) Vakiintuneet käytännöt ovat vasta selkenemässä ja kehittymässä. Tutkimuksen eettisessä 

puolessa painottuvat eritoten tutkimuksen kohteena olevien ihmisyksilöiden oikeudet ja vapaudet 

(em.). Omassa tutkielmassani vapauden periaate toteutuu tutkittavien kirjoitusten pohjautuessa 

heidän omaan tahtoonsa ja vapaaehtoisuuteensa. Oikeus yksityisyyteen sen sijaan on otettava 

huomioon erityisen tarkasti, sillä valitsemani aineistokatkelmat ovat sellaisenaan löydettävissä 

verkosta, ja johtavat suoraan käsittelemiini verkkokeskusteluihin. Tällöin tehtäväni on jättää 

analyysissani pois esimerkiksi nimimerkit tai paikkakuntiin viittaavat nimet ja kuvailut. Myös 

yksityisyyteen ja henkilöllistyvään intiimiyteen viittaavat aineiston kohdat jätin analyysini 

ulkopuolelle. Sen sijaan keskityn nostamaan tekstiini aineistokatkelmia muin perustein. Valinnat 

perustuvat siihen, mikä on olennaista ja mikä tiivistää parhaiten kussakin kuvauskategoriassa 

käsiteltyjä aiheita. Koska en ole voinut kysyä kommentteja kirjoittaneilta henkilöiltä heidän 

suostumustaan, tuli minun kiinnittää erityistä huomiota jo tutkimusasetelmaani luodessa. Analyysini 

tarkoitus on nostaa esiin käsityksiä tuomitsematta kenenkään mielipidettä ja ilmiötä arvottamatta. 

Valmista verkkoaineistoa käytettäessä tehtäväni oli tutkijana varmistaa, että ymmärrän omaa 

toimintaani sekä punnitsen tieteen etua yksilön etua vasten (Laaksonen, 2016). 

Omassa tutkimuksessani pyrin noudattamaan edellä mainittuja tutkimuseettisiä sääntöjä keskittyen 

vain ja ainoastaan keskusteluketjujen sisältöön jättäen ulkopuolelle kaiken metatiedon kuten 

nimimerkit, kommenttien julkaisuajat tai ketjujen näyttökerrat, jotka eivät tilanteessani tuo lisäarvoa 

tutkielman tulokseen. Myöskään mahdollisten henkilöiden tai paikkojen nimiä ei mainita 

keskusteluissa esiintyvien osapuolten yksityisyyden varjelemiseksi sekä kyseisten tietojen 

tutkimuksellisen epäolennaisuuden vuoksi.  Lisäksi rajattu dokumenttipankki tullaan tuhoamaan 

tutkielman valmistuttua.  

 

 

4.4.3 Millaista todellisuutta rakennetaan Suomi24-keskustelufoorumilla? 

 

Internetin keskustelukulttuuria väitöskirjassaan tutkineen Robert Arpon mukaan verkkopalstojen ja -

foorumien keskustelu ei tapahdu ainoastaan verkossa, vaan se on sitoutuneena myös verkon 

ulkopuolella sijaitseviin poliittisiin, taloudellisiin ja muihin yhteiskunnallisiin tekijöihin. Käyttäjät ja 
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lukijat tuottavat erilaisia tulkinnan kehyksiä samalla pyrkiessään jäsentämään yhteisesti syntynyttä 

vuorovaikutusta. Tulkintojen kautta he voivat määrittää ryhmää tietynlaisena tilana ja ihmisistä 

muodostuvana yhteisönä. Näitä tulkintoja ilmentävät esimerkiksi puhetavat, joiden paikantaminen on 

mahdollista niin ryhmän sisäisten sosiaalisten suhteiden kuin ryhmän ulkopuolisen maailman 

järjestyksien kautta. Alustoina ja keskusteluympäristöinä verkkokeskustelupalstat ja foorumit ovat 

viestinnällisistä erikoispiirteistään huolimatta sidoksissa laajempaan sosiokulttuuriseen kontekstiin. 

(Arpo 2005, 69—70.) Suomi24-keskustelufoorumin laajemmat sosiokulttuuriset kontekstit liittyvät 

vahvasti Suomen ja suomalaisuuden perspektiiveihin, esimerkiksi suomalaiseen politiikkaan ja 

suomalaisen yhteiskunnan mentaliteettiin.  Esimerkiksi aiemmin mainitsemani Citizen Mindscapes -

hanke viittaa jo nimellään aineiston rakentamaan sosiaaliseen todellisuuteen kansakunnan 

mielentilasta, joka heijastelee nykyhetkeä teeman ympärillä.  

Verkkoalustoja ja niihin kiinnittyviä teorioita tutkinut Pertti Lappalainen toteaa, että verkko voi 

toimia poliittisen toiminnan herättäjänä varsinkin uusien kansanliikkeiden alkutaipaleella ja että 

erityisesti pienet poliittiset ryhmittymät pystyvät sen kautta löytämään toisensa (Lappalainen 2005, 

29—30). Esimerkiksi tämän tutkielman tapauksessa työ-, työttömyys-, ja köyhyysteemoista 

kiinnostuneet Suomi24-keskustelufoorumin käyttäjät ovat löytäneet toisensa ja vuorovaikutuksessa 

ollessaan jakaneet kokemuksiaan. Käyttäjät jakautuvat työstä kieltäytymisen teeman kohdalla 

karkeasti puolesta ja vastaan. Verkkofoorumeilla kommunikoidaan myös auttamisen, kannustamisen 

tai tunteiden jakamisen kautta (Vainikka & Harju 2019, 108). Aiheesta nousevat poliittiset kannat ja 

niihin liittyvät tunteidenpurkaukset ovat näin myös osa laajempaa sosiokulttuurista kontekstia.  

Sosiaalisen median aineistojen tutkimuksessa on muistettava, että aineistot syntyvät nopeasti ja 

reaaliajassa.  Sen vuoksi niiden tunteminen, jäsentäminen ja arvioiminen osana yhteiskunnallista 

osallistumista sekä vaikuttamista on tärkeää. On syytä huomauttaa vielä, että tässä tutkielmassa 

keskitytään nimenomaan anonyymien keskustelufoorumien tutkimiseen kaikkien sosiaalisen 

medioiden alustojen tutkimisen sijaan. Tekemäni johtopäätökset eivät näin ollen ole yleistettävissä 

kaikkiin verkkokeskusteluihin.  Keskustelun tunneaaltoja Suomi24-aineistosta tutkineet Krista 

Lagus, Mika Pantzar ja Minna Ruckenstein kertovat aineiston rakentavan kansalaislähtöistä 

todellisuutta, josta haluavat pitää kiinni myös tuloksissaan. He ovat kokeneet eri tahojen välisen 

dialogin edistämisen Suomi24-aineiston kaltaisen datan kautta tärkeäksi ja pyrkineet pois tarkkailun 

ja leimaamisen kulttuurista. (Lagus & Pantzar, & Ruckenstein 2015.) Suomi24-keskusteluketjut 

heijastavat yleisesti suomalaisen kansan inhimillisyyttä. Esimerkkinä Suomi24-aineistoa keränneen 

Citizen Mindscapes -tutkimushankkeen ja teknologiayritys Futuricen yhteistyötä kommentoinut 

tutkija Minna Ruckensteinin mukaan anonyymi verkkokeskustelu paljastaa muun muassa sen, kuinka 
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lääkkeistä keskustellaan aivan eri tavalla kuin lääkärikäynnillä tai apteekkiasioinnin yhteydessä. 

Ruckenstein kuvaa aineiston antamaa todellisuutta suodattamattomaksi kansan kertomukseksi. 

(Ekholm 2018.)   

Omien havaintojeni perusteella köyhyys-teemaiset keskusteluketjut sisältävät yhtä lailla 

suodattamatonta, yllättävää ja suoraa puhetta työstä, työstä kieltäytymisestä, työttömyydestä sekä 

politiikasta. Henkilökohtainen kiinnostus anonyymien kertomusten tutkimiseen omalla kohdallani sai 

alkunsa jo kandidaatin tutkielmassa, jossa myös analysoin nimimerkeillä julkaistua kirjoitushaasteen 

materiaalia aineistonani.  

Suomi24-aineistoa hyödyntäneen Citizen Mindscapes -hankkeeseen liittyvää käyttäjäkyselyä tutkinut 

Auli Harju korostaa artikkelissaan anonymiteetin avaamia mahdollisuuksia.  Harjun mukaan 

Suomi24:n kaltaiset keskustelufoorumit mahdollistavat tunnistamattomana pysymisen ja vapaamman 

ilmaisun aiheista, joita olisi vaikea tuoda esiin kasvokkaisessa kanssakäymisessä.  (Harju 2018, 53.) 

Anonyymejä verkkokeskusteluja voidaan pitää lähtökohtaisesti tietynlaisina vastajulkisuuksina 

(Vainikka & Harju 2019, 102). Vastajulkisuudella tarkoitetaan valtajulkisuuden haastavaa tilaa, jossa 

erityisesti alisteisessa asemassa olevat ryhmät tuottavat kriittisiä diskursseja valtavirran mielipiteitä 

vastaan. Diskurssit voivat esimerkiksi koskea ryhmän identiteettiä tai vaikkapa tarpeita. (Fraser 2009, 

19—20.) Amerikkalaisen viestintätutkijan Robert Asenin tulkintaa kiteyttäneiden Vainikan ja Harjun 

mukaan vastajulkisuuden määre korostuu syrjässä olemisen kokemuksen kautta ja, että vastajulkisuus 

voi muodostua tekijöistä riippumatta millä tahansa yhteiskunnan kentällä. (Asen 2000; sit. Vainikka 

& Harju 2019, 103).  Asen väittääkin, että vastajulkisuuksia ei tule supistaa koskemaan vain tiettyjä 

ryhmiä tai aiheita, koska sen diskursiivinen luonne on kiinnostunut ensisijaisesti muista asioista.  

Keskusteluun osallistuvien syrjään jäämisen kokemukset suhteessa valtajulkisuuksiin tulee ymmärtää 

laajoina ja monenkirjavina vastaanpuhumisen tapoina. (Asen, 2000, 437—438.) ”Vallattoman” 

vastajulkisuuden käsitettä käyttänyt Fraser (2009, 17—18) nimeää sen juuri 

marginalisoitumiskokemuksen jakamisen paikaksi. Näkyvässä valtajulkisuudessa näiden 

kansalaisten ääni ei kuulu tai heitä ei näy. Näin ollen myös tämän tutkielman aineiston näkökulmasta 

käyttäjien syrjäytynyt, alisteinen ja marginalisoitunut rooli voidaan tulkita todennäköiseksi. 

Suomi24-verkkofoorumin keskusteluihin on Vainikan ja Harjun väitteen mukaan syntynyt 

sivuutetuksi tulemisen tunteelle pohjaava tunneyhteisö, jota ohjaa myös populistinen luonne. 

Suomi24-verkkofoorumin käyttäjäkyselyn perusteella alustalle on selkeästi muodostunut 

valtajulkisuudesta eriytynyt tila, jossa voi melko vapaasti esittää yhteiskunnallisia näkemyksiään. 

Vastajulkisuuden rakentuminen perustuu syrjäytymiskokemuksen ja sitä kuvaavien diskurssien 

perusteella. Useat keskusteluun osallistuvat käyttäjät kärsivät jollain tasolla huono-osaisuudesta, eikä 
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heillä ole tiloja tai alustoja, joiden kautta he voisivat ilmaista yhteiskunnallista kritiikkiään 

valtajulkisuudessa. (Vainikka & Harju 2019, 109, 114—115.)  

 

4.4.4 Aineiston analyysi ja analyysin vaiheet  

 

Tämä luku käsittelee oman aineistoni ja fenomenografisen analyysimenetelmän suhdetta. Luvussa 

avataan kaikki käytännössä tekemäni analyysin vaiheet sekä kerrotaan lyhyesti käyttämäni 

analyysityökalun, Atlas.ti:n hyödyntämisestä laadullisen tutkimuksen työkaluna.  

Koska fenomenografinen aineistonanalyysi on lähestymistavaltaan aineistolähtöinen 

tutkimusmetodi, tutkielman varsinainen teorianmuodostus tapahtuu itse tutkimusprosessin aikana. 

Tällöin fenomenografian valttina on se, että analyysin aikana havaitaan muitakin mahdollisuuksia 

ymmärtää tutkimuskohdetta tai ilmiötä oman tulkintansa ulkopuolelta. Teoreettisen perehtyneisyyden 

merkitystä ei voida kuitenkaan unohtaa, sillä se ohjaa ja antaa tutkijalle valmiuksia prosessiin, vaikka 

metodi pohjautuu ensisijaisesti aineistoon. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Kuvio 1.  selventää 

lukijalle fenomenografisen analyysin kulkua vaihe kerrallaan, ja sen tasot on numeroitu 

analyysivaiheita loogisesti mukaillen (kts. Kuvio 1.).   

Tässä tutkielmassa aineistona käytetyt keskustelut on saatu sosiaali- ja terveyspolitiikan professori 

Juho Saaren kautta jo valmiiksi rajattuna köyhyys-teemaisten keskusteluketjujen joukosta. 

Alkuperäinen dokumenttipankki sisältää 104 Suomi24-verkkofoorumin keskusteluketjua.   

Rajauksen big datasta Saari on suorittanut tutkija Krista Laguksen ohjauksessa. Köyhyys on teemana 

laaja ja moniulotteinen käsite, ja vaikka se tutkimusongelmaani liittyykin, oli keskusteluketjuista 

vielä rajattava tiukemmin tutkimuskysymystäni paremmin vastaavat ketjut. Tutkielmaa varten 

keskusteluketjut rajautuivat ensin otsikoiden sekä keskustelun yleisen sisällön aiheen mukaan 

ketjuihin, joissa aiheina esiintyi työttömyyttä, työpolitiikkaa, työllistämistoimenpiteitä sekä 

varsinaisia syitä sille, miksi työstä kieltäydytään. Tämän jälkeen pohdin tarkemmin 

tutkimusongelmaani vastaavia aiheita ja kysymyksiä, joihin tutkielmassani etsin vastauksia ja rajasin 

aineistoa uudelleen käyden läpi perusteluja sille, miksi työtä ei haluta tehdä ja miten käytännössä 

toimittiin, että työtä tarvitsisi tehdä vain vähän tai ei ollenkaan. Toista rajausta tehdessäni käytin 

aiheeseen liittyvien kommenttien merkityksellisyyttä. Ulkopuolelle rajautuivat näin ollen 

keskusteluketjut, joissa esiintyi vain yksittäisiä kommentteja, joiden ympärille varsinaista 

keskustelua työstä kieltäytymisestä ei syntynyt. Ketjuissa esiintyvä vastakkainen puhe ja reaktiot ovat 
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tärkeässä osassa ilmiön ymmärtämiseksi.  Näin ollen lopullinen rajaus jätti analysoitavakseni 13 eri 

pituista keskusteluketjua vuosilta 2010—2015. Yhteensä dokumentit sisälsivät tekstiä 237 sivua ja 

45 558 sanaa. Tallensin nämä 13 keskusteluketjua Atlas.ti -analyysiohjelmaan jatkoprosessia 

helpottaakseni. Atlas.ti:n avulla pystyin luomaan lausahduksissa esiintyville ilmiöille koodeja, joista 

oli mahdollista muodostaa laajempia ryhmiä. Ohjelma tarjosi vaivattoman tavan tyypitellä ja lajitella 

sekä tarkastella koodattuja merkitysyksikköjä.  

Koska verkkokeskustelu oli siirretty tavalliseen tekstinkäsittelyohjelmaan, on huomioitava, että 

esimerkiksi keskustelujen asettelu ja muotoilu vaikuttivat sivujen määrään.  Tutkielman kannalta on 

tärkeää esitellä aineisto selkeästi sekä kertoa lukijalle mihin osa-alueeseen analyysissä keskitytään ja 

mikä jätetään analyysin ulkopuolelle. Kokonaista keskusteluketjua ei kuitenkaan ollut tarkoitus 

analyysissä esittää, sillä jo lukuvaiheessa tutkijan oli tehtävä valintoja olennaisen ja 

merkityksettömän välillä (Laine 2018, 36).  Lisäksi myös selkeät provokaatiot ja niin kutsutut ”trollit” 

eli tahallaan häiriköintimielessä lähetetyt kommentit olivat osa aineiston suodattamatonta luonnetta, 

mutta niiden analyysi ei ollut tässä tutkielmassa oleellista. Suurimman osan näistä kommenteista 

erotti muusta keskustelusta esimerkiksi epäystävällisen kielenkäytön tai toisten käyttäjien 

herjaamisen perusteella. Joissain tapauksissa trolli tai provosoiva kommentti ei edes ottanut osaa 

varsinaiseen keskusteluun, mutta oli silti julkaistuna foorumilla.  Analyysin ulkopuolelle jäivät myös 

kommentit ja keskustelut muista politiikan osa-alueista esimerkiksi maahanmuutosta tai yritysten 

verottamisesta, sillä niillä ei ollut olennaista osaa teeman ja ilmiön kontekstiin nähden.  

Analyysin ensimmäinen vaihe on aineiston lukeminen ja siihen tutustuminen. Omassa 

tutkimuksessani kuvion 1. ensimmäinen vaihe tapahtui tarkemmin vasta edellä esittelemäni 

rajausprosessin jälkeen. Tämä vaihe auttaa tutkijaa hahmottamaan kokonaisuuden, ja antaa jo 

ensivaikutelman siitä, millaisiin kysymyksiin aineistolla on mahdollista vastata. Tässä vaiheessa 

tutkijan tavoitteena on käsitellä aineistoa niin alkuperäisesti kuin mahdollista ja jättää omat, 

subjektiiviset näkökulmat kauemmas siitä. Tässä vaiheessa luin aineistoani tarkemmin tarkastellen 

kommenteista hahmottuvia merkitysyksikköjä, jotka koin parhaiten tutkimusongelmaani vastaaviksi. 

(Niikko 2003, 33.) Merkitysyksikkö eli tässä tutkimuksessa tutummin koodi, tarkoittaa usein 

aineistossa toistunutta aihetta, jonka koin ilmiön kannalta merkittäväksi. Esimerkiksi, kokosin kaikki 

huonoa palkkatasoa koskevat kommentit palkkaus koetaan huonoksi -koodin alle, jolloin pystyin 

käsittelemään useammassa ketjussa esiintyneitä saman aiheen kommentteja yhtä aikaa.  Muodostin 

lukuprosessin aikana 20 erilaista koodia, jotka vastaavat alla olevan kuvion taso 1 grafiikkaa.  
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KUVIO 1. Fenomenografisen analyysin tasot Uljensia soveltaen (1989, 41) 

 

Analyysin toisessa vaiheessa pyritään tarkastelemaan aineiston sisältämien koodien, eli tärkeiksi 

määrittämieni lausahdusten välisiä suhteita alkuperäiseen tutkimusongelmaan nähden sekä jakamaan 

nämä koodit ryhmiksi (Niikko 2003, 34).  Tämän analyysivaiheen tarkoituksena on tuoda aiemmin 

luodut koodit samaan kuvaan ja havainnoida niiden välisiä sidoksia. Esitän tämän vaiheen 

mallikuvion kohdassa taso 2. Toisen vaiheen prosessi tapahtui tutkielmassani ajatustyönä, jonka tulos 

näyttäytyy vasta kolmannessa vaiheessa varsinaisena tekstinä. Toisen vaiheen työ on näin ollen 

tulevien kategorioiden hahmottelun ja yhteyksien etsimisen aikaa, mikä vaati minulta vielä syvempää 

aineistoon tutustumista.  

Kolmas analyysin vaihe muodostaa aiemmassa vaiheessa pohdituista yhteyksistä varsinaisia 

kuvauskategorioita, joita tutkija tulkitsee omalla kielellään eli rakentaa omia konstruktioitaan 

aineistosta (Niikko 2003, 36). Kuvauskategorioiden avulla pyritään ymmärtämään ihmisten ajattelua, 

siten että, kategoriat eivät suoraan edusta yksittäisen ihmisen ajattelua, vaan niissä esiintyy erilaisia 
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ajattelun tapoja yleisesti (Marton 1981, 196). Kuvauskategoriat edustavat Uljensin (1989, 41—42) 

mukaan abstraktimpaa kuvaustasoa kuin yksilötason käsitysten kuvaukset sekä ne ovat abstrakteja 

kolmessa suhteessa aiheistoon: tiivistäviä, organisoivia ja selektiivisiä. Kuvauskategoriat siis 

muodostuvat erilaisista käsityksistä työstä kieltäytymisen ilmiöön liittyen, eivätkä ne suoraan edusta 

yksittäisen käyttäjän ajattelua, vaan tuovat esiin erilaisia ajattelun tapoja yleisesti (Huusko & 

Paloniemi 2006, 166). Analyysin toisessa vaiheessa eli ajatusprosessin vaiheessa rakentuneet 

ajatuskartat muodostivat kuusi kuvauskategoriaa: heikko palkkataso, työn kielteinen vaikutus 

hyvinvointiin, elämänarvot ja ideologiat, tukien varassa tyytyväiset, porsaanreiät 

järjestelmässä ja vastapuhe.  Analyysia kirjoittaessani Atlas.ti: in koodaamani kommentit oli 

helppo avata yhtenä listana ja käydä näin läpi teemaan liittyvää keskustelua lausahdusten ympärillä. 

Jotta analyysini pysyi mahdollisimman luotettavana, tuli minun välttää irtonaisten lauseiden ja 

lainausten poimintaa aineistosta vain omien tulkintojeni tueksi. Sen vuoksi oli tärkeää tarkastella 

lainausten ympärillä ollutta vuorovaikutusta ja valita vain realistisesti käsityksiä tukevia kommentteja 

esimerkeiksi (Ahonen 1994, 154—155). Atlas. ti –ohjelmassa jaottelin koodit näiden kategorioiden 

alle, jolloin minun oli helpompi tutkia niiden välisiä yhteyksiä omana kokonaisuutenaan. 

Tutkielman varsinainen analyysiosio rakentuu näiden kategorioiden muodostamista alaluvuista.  

Analyysin edetessä jouduin usein pohtimaan ja jäsentelemään kuvauskategorioiden suhdetta toisiinsa 

päällekkäisyyksien välttämiseksi. Kolmatta vaihetta kuvataan usein aikaa vieväksi ja 

suuritöisimmäksi vaiheeksi, koska se sisältää paljon tiedon jäsentämistä ja uudelleen järjestelyä 

(Marton 1986). Tämä piti paikkaansa myös oman tutkielmani kohdalla. Kategorioiden 

muodostaminen tuntui vuorotellen palapelin kokoamiselta ja purkamiselta, kunnes loppujen lopuksi 

palaset asettuivat loogisesti analysoitaviin kokonaisuuksiin. Kuviossa 2. kuvaan visuaalisesti 

analyysin kolmannen vaiheen syntymistä.  
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KUVIO 2. Esimerkki kuvauskategorian rakentumisesta  

 

Neljännessä vaiheessa kuvauskategorioita järjestellään edelleen laajentaen niitä tulkinnoiksi ja 

yhteenvedoiksi, laajemmiksi kuvauskategorioiksi eli tulosavaruuksiksi (Niikko 2003, 37). Tässä 

vaiheessa yhteisille merkityksille pyritään löytämään rakenne, joka helpottaa aineistossa esiintyvien 

kokemusten ymmärtämistä suhteessa ilmiöön (Laine 2018, 40).  Kuvauskategorioista voidaan 

analyysin loppuvaiheessa rakentaa hierarkkinen, horisontaalinen tai vertikaalinen tulosavaruus. 

(Uljens 1989,46–51; Niikko 2003, 38–39). Hierarkkisen systeemin tulosavaruudet ovat toisiinsa 

nähden eritasoisia esimerkiksi laajuuden tai teoreettisuuden perusteella. Horisontaalisessa 

systeemissä sen sijaan tulosavaruudet ovat keskenään tasa-arvoisia, sillä niiden väliset erot ovat vain 

sisällöllisiä. Vertikaalisen systeemin vahvuutena on mahdollisuus järjestää tulosavaruudet tiettyyn 

arvojärjestykseen esimerkiksi ajan tai merkittävyyden mukaan. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) 

Omassa tutkimuksessani tulosavaruudet asettuvat horisontaalisen järjestyksen mukaan, sillä tulkitsin 

niiden olevan tasavertaisia suhteessa toisiinsa. Tulosavaruuksien kategoriat olivat sisällöllisesti niin 

erilaisia, että niitä ei voitu asettaa keskenään ennalta määrättyyn arvojärjestykseen. Vaikka 
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tulosavaruudet ovat aineiston osalta eri laajuisia, ovat ne merkitykseltään yhtä tärkeitä. Tämän vuoksi 

ei ole perusteltua asettaa niitä hierarkkisen tai vertikaalisen systeemin mukaan.  

Kuuden ensimmäisen tason kuvauskategorian pohjalta rakentui loppujen lopuksi kaksi laajempaa 

toisen tason tulosavaruutta, jotka nostavat käsitykset työstä kieltäytymisestä abstraktimmalle tasolle. 

Nämä tulosavaruudet jäsentävät analyysin tuloksista nousseita työstä kieltäytymiseen liittyviä 

käsityksiä. Tulosavaruus 1 pitää sisällään myönteisen puheen työstä kieltäytymisestä ja 

vapaaehtoisesta työttömyydestä ja tulosavaruus 2 selittää osaltaan ilmiön taloudellista ja moraalista 

kestämättömyyttä. Käsitykset siitä, miten työstä kieltäytyjän toiminta on mahdollista, asettuu 

tulkintani mukaan vastakkain ilmiön taloudellisen kestämättömyyden kanssa. Yksinkertaisesti 

ilmaistuna jako muodostui normin mukaisen ja normin vastaisten käsitysten eroista.  Tulosavaruudet 

integroituvat osaksi tutkielman tulokset-lukua, jossa niitä avataan lisää.   

 

5. TULOKSET  

 

Tämä luku on aineistoni varsinainen analyysi, joka sisältää tulosten lisäksi tulkintaa työstä 

kieltäytymiseen liittyvistä käsityksistä. Ensimmäiset viisi alalukua käsittelevät työstä kieltäytymisen 

motiiveja ja puolesta puhuvia argumentteja. Ne muodostavat analyysini ensimmäisen abstraktimman 

tason eli tulosavaruuden.  Sen jälkeen pohdin aineistossa esiintynyttä vasta-argumentointia ja eriäviä 

käsityksiä ilmiöön liittyen. Tämä luku vastaa osaltaan analyysini toisesta tulosavaruudesta. 

Tulosavaruusjako perustuu aineistolähtöiseen tulkintaan normista ja normin vastaisuudesta sen 

sijaan, että kyseessä olisi tutkijan mielipide.  Jokainen alaluku rakentuu siten, että alussa esitetään 

fenomenografian avulla jalostunut kuvauskategoria, jossa aineistoa avataan sekä tulkintani että 

aineistokatkelmien kautta ymmärrettäväksi. Aineistokatkelmat tukevat aineistosta tekemiäni 

tulkintoja antaen lukijalle samalla konkreettista kosketuspintaa aineistoon (Eskola & Suoranta 1998, 

157). Katkelmia lukiessa on hyvä muistaa että, ne eivät ole vuoropuhelua tai liity välittömästi 

toisiinsa, mikäli niitä esitetään peräkkäin enemmän kuin yksi.   
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5.1 Normia vastaan  

 

Seuraavien alalukujen sisältämät käsitykset työstä kieltäytymisestä muodostavat analyysini 

ensimmäisen tulosavaruuden. Aiemmin teorialuvussa avaamani käsitteet järjestelmä ja työstä 

kieltäytyminen palautuvat osaksi analyysin tuloksia. Työstä kieltäytyminen toimintana ymmärretään 

yleisesti palkkatyönormin vastaisena ja ilmiön aiheuttamat provokaatiot pyritään pitämään kurissa. 

Tämä tulosavaruus koostuu muodostamistani kuvauskategorioista ja niiden sisällön tulkinnoista. 

Keskeistä kaikissa kuvauskategorioissa ovat ihmisten tietynlaiset haaveet, toiveet sekä tarpeet, joiden 

vuoksi työstä kannattaa käyttäjien mukaan kieltäytyä tai pysytellä vapaaehtoisesti mahdollisimman 

kaukana. Luvut avaavat tutkielman lukijalle erityislaatuisen työstä kieltäytyjien maailman, jota 

värittävät kokemukset syrjäytyneisyydestä, epäoikeudenmukaisuudesta tai katkeruudesta. 

Voimakkaat tunteenpurkaukset keskusteluissa selittivät osaltaan sitä, miksi ymmärrys järjestelmän 

taloudellisesta kestämättömyydestä puuttui.   

 

5.1.1 Pieniä silakat joulukaloiksi – heikko palkkataso 

 

Tässä luvussa keskityn keskusteluketjuissa ilmenevään mielipiteeseen palkkatason riittävyydestä.  

Käyttäjien mielestä alipalkattu työ oli suomalaisen työkulttuurin suurin ongelma. Kohtuullisesta 

palkasta ja palkan vastaavuudesta koulutuksen tason kanssa keskustelua käytiin aktiivisesti varsinkin 

korkeakoulutettuina esiintyneiden käyttäjien kesken. Keskusteluketjuissa puhuttiin usein 

minimipalkasta sekä elinkustannusten kattamisesta minimipalkalla ja tämän yhtälön mielekkyydestä. 

Mielenkiintoista tässä palkkakeskustelussa oli se, että käsite ”minimipalkasta” on abstrakti ja 

käyttäjien itse luoma, sillä Suomessa ei ole käytössä yleistä vähimmäispalkkaa. Sen sijaan Suomen 

laki määrittää työehtosopimuksen puuttuessa, että työntekijälle on maksettava työstä tavanomaista ja 

kohtuullista palkkaa (Työsopimuslaki 2001/55, 2:10). Usean käyttäjän mielestä työssä vietettävä aika 

ei ollut siitä saatavan korvauksen arvoista. Yleisesti huonona palkkana keskusteluissa pidettiin alle 

2000 euron nettopalkkaa. Myös työsuhteen kestoa pohdittiin osatekijänä palkkakeskustelun 

perusteluissa. Määräaikainen, hyväpalkkainenkaan työ ei kiinnosta, sillä siitä saatava hyöty koettiin 

vähäiseksi ja byrokratian tuomat hankaluudet vaikeaksi ja epämotivoivaksi taas työttömäksi jäädessä. 

Työsuhteiden tulisi toisin sanoen olla useammin vakituisia sekä niistä saatavan nettopalkan tulisi olla 

yli 2000 euroa. Mielenkiintoinen erityispiirre analyysiini valikoituneissa koodatuissa kommenteissa 

oli se, että useimmin perustelut palkasta eivät sisältäneet kuvausta käyttäjän omasta ammatista tai 
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mikäli koulutustausta tuli ilmi, kuvailtiin sitäkin vain pintapuolisesti kertomalla jokin ammattialan 

pääkäsite esimerkiksi ”teollisuusala”.  

 

” Kyllähän sen jokainen tietää että hyvällä palkalla työnteko kannattaa, mutta kannattaako 

huonolla palkalla, siitähän tässä nyt on kysymys.”  

 

Anonyyminä ja avoimena keskustelufoorumina Suomi24 sisältäsi tyyliltään moninaista ilmaisua. 

Faktoja esitettiin usein ilman viitattua lähdettä ja monesti myös erilaisia teorioita keksittiin itse. Tämä 

ilmaistiin suoraan ja usein keskusteluketjut alkoivat harkitulla argumentoinnilla ” olen kehittänyt 

teorian, jonka mukaan…”. Näin ollen keskustelu kääntyi usein populistiseksi esimerkiksi palkkojen 

suuruudesta puhuttaessa. Populistista sävyä oli erotettavissa muun muassa poliittisten johtajien 

mielipiteistä tai jopa oletetuista mielipiteistä puhuttaessa. Lisäksi tunnepohjaisesti argumentoitujen 

kommenttien esiintyminen vahvisti keskustelun populistista sävyä. Palkkavaatimukset kuulostivat 

korkeilta ja saivat minut tutkijana ihmettelemään esimerkiksi esitettyä ”suomalaisten keskipalkkaa” 

verrattuna tilastollisiin arvoihin. Monen käyttäjän mielestä alle 2000 euron nettopalkka oli 

”kitupalkka” ja yli 3000 euron käteen jäävä kuukausitulo sen sijaan olisi summana välttävä ja riittäisi 

mukavaan elämään. Kuitenkin tilastollisesti arvoitunakaan keskiansioista käteen jäävä summa ei 

suurimmassa osassa palkansaajien tilanteita ylitä 3000 euroa (SVT Ansiotasoindeksi 2019). 

Keskustelua käytiin myös keskipalkan laskukaavoista sekä palkkoihin vaikuttavien muiden 

tekijöiden osuudesta. Esimerkkeinä aineistosta nousivat esiin merkittävimpinä palkkoihin 

vaikuttavista tekijöistä asuinpaikkakunta ja alueen työtilanne.  Suurimpana keskustelusta esiin 

nousseena havaintona voi kuitenkin pitää tietyn palkkasumman määrittämää ”kynnystä”, jonka 

ylittyessä työhön oltiin valmiita vaikka siltä seisomalta. Kynnyspalkka on tutkimuskirjallisuudessa 

määritelty käsite, joka tarkoittaa työtä vastaanotettaessa sitä palkkatasoa, jolla työhön mennessään 

rahaa on käytettävissä enemmän kuin työttömänä (Punakallio 2001). Aineistossa kynnyspalkkaa 

kuvattiin käyttäjien toimesta hyvin selkeänä ja jyrkkänä, euromääriin sovitettuna summana. Yhtä 

aikaa tämä kynnyspalkka oli sekä konkreettinen että abstrakti käsite, sillä se perustui täysin käyttäjien 

henkilökohtaisiin oletuksiin tai mielikuviin hyvästä palkasta. Kynnyspalkka tuntui vaihtelevan myös 

työnkuvasta toiseen. Useita koulutuksia tai korkeakoulun käyneet käyttäjät vaativat enemmän 

palkkaa yksinomaan koulutukseensa tai ammattitaitoonsa vedoten. Kynnyspalkan ylittyessä käyttäjät 

kokivat kärsimyksen ja vääryyden taittuvan viimein oikeudenmukaisuudeksi. Pitkä työhistoria, 

kokemus tai korkea koulutus olivat hyvän palkan todellinen väärti ja vähempään ei kannattanut 
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tyytyä. Kynnyspalkka ei koskenut pelkästään aineistossa korkeakoulutettuina esiintyneitä käyttäjiä, 

vaan myös toisen asteen koulutuksen käyneet ilmaisivat työstä saatavan ”kunnon” palkan 

merkityksen. Tämän aineistossa esiintyneen kynnyspalkan yleinen abstraktius oli mielenkiintoinen 

havainto ja se voidaan tulkita mielikuvamaisena käsitteenä, jonka varsinaista alkuperää oli hankala 

hahmottaa. 

Suomessa työehtosopimukset määrittelevät useilla aloilla palkkaukseen liittyvät aspektit kuten 

peruspalkan, palkanlisät sekä lomat (Valtioneuvosto 2016, 9). Käyttäjien mukaan työehtosopimukset 

eivät tuntuneet reiluilta, ja paremman tulotason saavutti vaivattomammin kotiin jäämällä.  Kuten jo 

aiemmin tämän luvun alussa mainitsin, ei keskustelua alakohtaisista yksityiskohdista usein käyty, 

jolloin on selvää, että ei voida tarkalleen tietää keitä nämä 3000 – 4000 euron kuukausitulojen 

kannattajat edustavat tai mikä heidän koulutustaustansa oli.  Olisi kuitenkin tutkimuseettisesti väärin 

asettaa tietynlaisia oletuksia anonyymeistä kommenteista, esimerkiksi niin että kaikki käyttäjät 

lokeroitaisiin suoraan matalapalkka-aloille kouluttautuneiksi, sillä keskustelussa vedottiin myös 

korkeakoulutukseen kieltäytymistilanteissa. Sopivaa työtä, josta saisi koulutusta vastaavaa korvausta 

tuntui käyttäjien mielestä vaikealta löytää.  

”No, luojan kiitos että minulla on korkeakoulututkinto. Voin kieltäytyä kaikista alle 3000 

euron bruttopalkan töistä. Se on parasta tällä tutkinnolla.”  

Lisäksi käyttäjät puhuivat useaan otteeseen pienen palkan aiheuttamasta katkeruudesta eli siitä, 

kuinka raskaasta työnteosta saatava palkka ei tyydyttänyt henkisesti verrattuna 

työttömyystukijärjestelmän mahdollistaman toimeentuloon ja myöhäisiin aamuherätyksiin. 

Katkeruus kuvattiin sietämättömänä tunteena, josta eroon pääsemiseksi jotkut käyttäjät suosittelivat 

muille lukijoille työstä kieltäytymistä ja kotiin jäämistä.  Toisaalta katkeruutta esiintyi usein myös 

työmyönteisten käyttäjien asenteessa työttömyysturvajärjestelmää käyttäviä ihmisiä vastaan.  
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5.1.2 Moderni masokismi - kielteiset kokemukset ja hyvinvoinnin vähentyminen 

 

Tämä luku kertoo aineistossa esiintyvistä työn kielteisistä kokemuksista koskien käyttäjien elämää 

sekä käsityksistä työnteon mielekkyydestä. Ilmapiiri keskusteluketjuissa muuttui selkeästi sitä 

suodattamattomammaksi, mitä intiimimpään aiheeseen keskustelu liittyi. Subjektiiviset kokemukset 

hyvin- ja pahoinvoinnista tulivat ilmi vahvojen vertausten, kuten ”orjuus” tai ”masokismi” kautta.  

Työnteko näyttäytyi epätoivoisena, vastentahtoisena ja kärsimyksen ilmiönä, jota ei oman 

terveydenkään kustannuksella kenellekään suositella. Työstä kieltäytyminen tai työstä jättäytyminen 

tässä tapauksessa säästi yksilön henkisiä ja fyysisiä voimavaroja sekä terveyttä. Työnantajien roolia 

kuvattiin nyky-yhteiskunnan orjapiiskureina, jotka määräävät säännöillään ja aikatauluillaan 

vapaiden ihmisten elämää. Lisäksi suomalaista työkulttuuria arvosteltiin kielteisten kokemusten 

kautta hyvinvointia vähentävänä tekijänä.  

Työn kerrottiin myös suoraan vähentävän hyvinvointia ja lisäävän pahoinvointia. Aikaiset aamut, 

ilkeät pomot, kiire, työpaikkakiusaaminen ja henkisen sekä fyysisen uupumuksen kokeminen 

kielteisinä tekijöinä toistuivat käyttäjien kommenteissa keskustelusta toiseen.  Työtä kuvattiin 

keskusteluissa myös epämiellyttäväksi toiminnaksi tilanteissa, joissa työntekijä ei oikeastaan 

välittänyt työn sisällöstä tai arvostanut tekemänsä työn tulosta. Ainoaksi motiiviksi työnteolle 

esitettiin raha, joka osaltaan helpotti palkkapäivän koittaessa oloa hetkellisesti.  ”Oravanpyörän” 

käsite esiintyi useassa kommentissa vain kielteisessä valossa ja siitä poishyppäämistä pohdittiin 

paljon.  Harva kommentti työstä kieltäytymisen puolesta käsitteli sitä, millaista miellyttävä työ olisi. 

Sen sijaan miellyttävät ja hyvinvointikokemusta lisäävät aktiviteetit löytyivät vapaa-ajasta ja 

velvollisuudentunnottomuudesta.  

 

”Nykyajan työmaailma on sellainen, että täytyisi olla itsetuhoinen masokisti, jotta siihen 

suostuu muuten kuin epätoivosta.”  

”Allekirjoitan kaiken ja harkitsen oravanpyörästä jättäytymistä, sillä työelämä on 

osoittautunut silmään kusemiseksi ja eläkejärjestelmä kuulostaa vitsiltä.”  

 

Mielenkiintoisena näkökulmana keskusteluketjuissa havaitsin suomalaisen yhteiskunnan, Suomen 

valtion sekä suomalaisten työntekijöiden yhtälön työn mielekkyydestä keskusteltaessa. 

Kansalaisuuden tai valtion roolia tässä keskustelussa pohdittiin usein.  Osittain keskustelu työnteolla 
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Suomessa rikastumisesta liittyi aiemmassa luvussa käsittelemääni palkkatasokeskusteluun, mutta 

tässä yhteydessä oli tärkeää tarkastella myös sitä stereotyyppistä kuvaa, joka suomalaisesta luonteesta 

keskusteluissa rakentuu. Suomalaista työntekijää kuvattiin aineistossa luonteeltaan orjuuteen 

taipuvaiseksi, miellyttäjäksi ja sinnittelijäksi, joka ei tunne omaa arvoaan. Toiset käyttäjät kokivat 

jopa suomalaisen työkulttuurin täysin heille sopimattomaksi ja olivat päättäneet suunnata 

ulkomaisille työmarkkinoille heti valmistuttuaan. Myös verotukseen liittyvät mielipiteet olivat usein 

osana tämän luvun teemaa koskevia kommentteja. Suomalaista yhteiskuntaa ylläpitävää 

verojärjestelmää ei arvostettu keskusteluissa kovin korkealle ja ajatus rikastumisesta kevyemmän 

verotuksen maissa tuntui houkuttelevammalta vaihtoehdolta. Suomi-keskustelua värittivät lisäksi 

puheenaiheet kylmästä ja pimeästä mielialaan vaikuttavasta ilmastosta, joka hävitti loputkin ilon 

aiheet elämästä. Elämää missä tahansa muualla kuin kotimaassa ajateltiin parempana. Yhtään 

kommenttia konkreettisesti ulkomaiden paremmuudesta palkkatason tai työolojen puolesta ei 

kuitenkaan esitetty. Mielikuvat aurinkoisista rannoista ja iloisista ihmisistä häivyttivät työnteon roolia 

kokonaiskuvassa. Kysymys herää silloin, olisivatko nämä käyttäjät ylipäätään kiinnostuneita 

työnteosta edes ulkomailla vai houkuttelevatko muut hyvinvointia parantavat tekijät haaveilemaan 

siitä?  

 

”En aio edes yrittää työelämään pääsyä Suomessa. Käyn nykyisen ammattikoulutukseni 

loppuun ja painelen suoraan ulkomaille työelämään. Sitä saa elantonsa helpommin 

muualla eikä tarvitse valmistua Suomeen työttömäksi. Toisinsanoen kun valmistun, nostan 

kytkintä välittömästi.” 

 

Myös verotuskysymyksiin liittyvä ristiriita kulkee teemana läpi aineiston. Verovaroin katettua 

koulutusta tai esimerkiksi terveydenhuoltoa ja muita työkykyä ylläpitäviä tekijöitä ei arvostettu kovin 

korkealle käyttäjien kommenteissa. Asioita pidettiin sen sijaan hyvin yleisesti itsestäänselvyyksinä 

sekä omantunnon tuskia verorahojen käyttämisestä ja tuottamisesta ei varsinaisesti ilmaistu 

koettavan. Myöskään työttömyysturvan kattamista verorahoilla ei nostettu esille, vaan sosiaalietuus 

koettiin itsestään selväksi etuudeksi sen pidemmälle sitä perustelematta.  Aineistoa tulkitessa 

havaittiin vääjäämätön ristiriita sosiaaliturvajärjestelmän ylläpitämisen ja yksilönvapauden välillä.  
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5.1.3 Paronina 2000 – luvulla - tukien varassa tyytyväiset 

 

Tämä luku keskittyy avaamaan aineistossa esiintyneitä näkökulmia työstä kieltäytymisen ja 

tukijärjestelmän suhteesta toisiinsa. Tukijärjestelmä viittaa tutkielmani kontekstissa kattokäsitteeseen 

erilaisista sosiaaliturvan muodoista koostuvaan järjestelmään, johon muun muassa työttömyysturva 

kuuluu. Käsitteen sisäisten erojen tekeminen esimerkiksi Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ja 

ammattiliittojen maksamaan ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ei tässä tutkielmassa ole 

olennaista, koska en ole kiinnostunut vain jompaakumpaa tukea saavien käyttäjien asioista. Sen sijaan 

etsin käsityksiä yleisen tason keskustelusta, jonka aiheena on työstä kieltäytyminen ja työttömyyteen 

liittyvät sosiaalituet. Tässä luvussa esitetty teema poikkeaa luvuista 5.1.1 ja 5.1.2 näkökulmansa 

myötä, sillä niissä vastataan kysymykseen, miksi työ on ikävää, kun taas luvussa 5.1.3 vastataan 

siihen, miksi kannattaa olla poissa työelämästä.  

Suomessa sosiaaliturvan yleinen taso koettiin käyttäjien keskuudessa riittäväksi, kunhan omat 

elintapansa osasi sopeuttaa tuloihin sopiviksi. Työn vastaanottaminen ei useassa tapauksessa 

kannattanut, koska työttömyysturvan avulla selvisi riittävästi arjen pyörittämisestä.  Moni käyttäjä oli 

laskenut kannattavuuslaskelmia kotiin jäämisen ja työssä käynnin välillä.  Työstä saatavan palkan ei 

koettu nostavan elintasoa tai motivoivan käyttäjiä hakeutumaan työhön, sillä työnteolla saattoi saada 

vain nimellisen korotuksen elintasoonsa. Mahdollista oli myös, että työn vastaanottaminen jopa 

huononsi elintasoa sen lisäksi, että työssä kulunut aika katsottiin tappiolliseksi omalle hyvinvoinnille 

ja taloudelle. Varsinkin matalapalkkaisilla aloilla käyttäjät kokivat kotiin jäämisen paremmaksi 

vaihtoehdoksi. Myös keikkatyöhön ja muiden lyhyempiin työsuhteisiin suhtauduttiin varauksella, 

sillä niiden ei koettu nostavan elintasoa toivotun mukaisesti. Usein työssäkäynnin aloittaminen vaati 

taloudellisia sijoituksia ja vastaavasti työn loppuminen oli käyttäjien mukaan riskialtista, koska 

uudestaan työttömäksi ilmoittautumisen byrokraattinen taival on hidas ja vaatii paljon henkisten 

voimavarojen resursseja. Nuorten työnhakumotivaatiota tutkineen Ylistön tulokset ovat 

samansuuntaisia (Ylistö 2015, 117). Yleensä myös lyhyiden palkkatyöjaksojen tulot kulutettiin 

patoutuneiden kulutustarpeiden tyydyttämiseen eikä näin ollen rahaa jäänyt säästöön.  

Vähävaraisimpien kohdalla tukijärjestelmä vastasi muistakin kuin palkan puuttumisesta aiheutuvista 

kuluista perustoimeentulotuen avulla. Esimerkiksi asumiskulut, terveydenhuolto- ja lääkemenot sekä 

elatusmaksujen kulut haettiin käyttäjien sanojen mukaan ilomielin sosiaalitoimesta. Tätä aineistosta 

esiin noussutta ilmiötä kutsutaan kannustinloukuksi. Kannustinloukkuja tämän luvun kontekstissa ei 
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koettu haitallisena ilmiönä, sillä käyttäjät olivat pääosin erittäin tyytyväisiä siihen, että heidän 

talousasiansa hoiti jokin muu stabiili taho kuten Kela tai kunnan sosiaalitoimi. Elämää tukien varassa 

kuvailtiin helpoksi ja mukavaksi ”kun sen oikein oivaltaa” -asenteen kautta. Samalla kun toiset 

käyttäjät ilmaisivat tyytymättömyyttään palkkatasoon sekä sosiaaliturvalla pärjäämiseen luvussa 

5.1.1, kokivat käyttäjät tämän luvun argumentoinnin perusteella asian päinvastoin, mikä itsessään on 

mielenkiintoinen havainto.  

Niukkuutta käyttäjät kuvasivat neutraalisti. Elinkustannuksista oli opittu karsimaan turhat kulut, 

tarjouksien metsästämiseen kulutettu aika nähtiin mukavana ajankuluna, terveellistä ruokaa osattiin 

valmistaa halvemmistakin ainesosista ja luonnosta nauttiminen sekä luonnossa liikkuminen nähtiin 

positiivisina ja ilmaisina harrastuksina. Isompia kulueriä tai äkillisiä menoja harmiteltiin, mutta 

selvitäkseen näistä, käyttäjät tukeutuivat sosiaalitukiin tai läheisten avustuksiin. Yleisesti 

järjestelmän suomat tuet koettiin kuitenkin riittävänä tulona, jonka eteen ei tarvinnut taistella tai 

uhrata päivästään kahdeksaa tuntia.  Eroa tukien ja palkan välillä ei nähty niin suurena motivaattorina, 

että useampi käyttäjä olisi voinut ajatella työhön hakeutumista. Omissa oloissaan oleskelua pidettiin 

yleisenä hyveenä sen sijaan, että pienituloisuudesta tai työttömyydestä olisi isompia tehty numeroa 

tuttavapiirissä tai omissa verkostoissa. Tämä osaltaan vahvistaa näkemystä siitä, että joukko näin 

ajattelevia kansalaisia sijaitsee valtaväestöön nähden syrjässä ja tietoisesti haluaa pysytellä siellä. 

Sosiaaliturvajärjestelmän kannattelema elämä näyttäytyi aineistossa todella mukavana. Tasainen 

toimeentulo ilman suuria ponnisteluja, päivittäinen runsas vapaa-aika sekä vapaus tehdä asioita 

kenenkään määräämättä olivat aineiston kommenttien perusteella parhaimpia etuja, mitä 

suomalaisessa yhteiskunnassa tukien varassa eläminen ihmiselle voi suoda. Tämän päivän työttömiä 

ja työstä kieltäytyjiä kuvailtiin voittajina ja heitä verrattiin kuninkaallisiin, joilla on valta ja vapaus 

tehdä asioita oman tahtonsa mukaan ilman, että heidän tarvitsee tehdä mitään toimeentulonsa eteen. 

Kaiken kaikkiaan moni käyttäjistä oli erittäin tyytyväinen tilanteeseensa ja aikoi jatkaa samalla 

tavalla eteenpäin. Kommenteissa pohdittiin myös kansalaispalkan eli perustulon mahdollisia 

myönteisiä vaikutuksia. Käyttäjien mielestä perustulo antaisi heidän valitsemalleen elämäntyylilleen 

enemmän yleistä arvostusta ja häiventäisi tukien varassa eläjien leimautumista ja stigmaa, byrokratian 

vähenemisestä puhumattakaan.  

”Aikana ennen hyvinvointiyhteiskuntaa pellolle menevät torpparit olivat kateellisia 

aatelisille ja kartanonväelle, joiden ei tarvinnut tehdä työtä. Ruoka tuli pöytään ilman 

selkänahasta repimistä. Tämän päivän aatelisia ja kuninkaita ovat työttömät. Oma 

elintasoni ylittää kevyesti jonkun 1800-luvun paronin elintason. On keskuslämmitys, 

sisävessa, juokseva lämmin vesi, pehmeä sänky ja untuvapeitteet ja mielin määrin 
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laadukkaita vaatteita ja hyvää ruokaa. Ja kaikki tämä ilman työntekoa tai murhetta 

oikeastaan mistään. Itse asiassa luulen, että se 1800-luvun paroni olisi minulle 

kateellinen.” 

 

 

 

5.1.4 Keinoja kaihtamatta – porsaanreiät järjestelmässä 

 

Tämän luvun sisältö kuvaa aineistosta esiin nousseita konkreettisia, ”järjestelmän vastaisia” keinoja 

kieltäytyä työstä ja välttää työllistyminen. Luku on selkeästi erilainen aiempiin lukuihin verrattuna. 

Tutkijana tulkitsen kuvaamaani toimintaa osittaisena huijaamisena tai porsaanreikien tietoisena 

etsimisenä järjestelmästä. Käyttäjät olivat myös kiinnostuneista käytännön vinkeistä, siitä kuinka 

päästä tiettyjen etuuksien piiriin mahdollisimman helpolla tai kuinka muuttua näkymättömäksi 

työvoimaviranomaisten listoilla. Luvussa on pohdintaa myös siitä, miksi työn tekoa ei koeta 

kiinnostavana asiana.  

Kommenteissa puhuttiin ”viraabeleista” eli niin kutsutuista sivutuloista ja pimeästä työstä, joilla 

käyttäjät rahoittivat toimeentuloaan. Suurin osa kommenteista ei kuitenkaan paljastanut millaista 

heidän tekemänsä pimeä työ oli. Rivien välistä löytyi kuitenkin muutamia viittauksia esimerkiksi 

kannabiksen kasvattamiseen ja kannabisbisnekseen yleisesti sivutulon lähteenä. Pimeää työtä 

puolustettiin argumentoimalla, että ei haluttu maksaa veroja ja osallistua yhteiskunnan pyörittämiseen 

millään tapaa. Oman itsensä tyytyväisenä pitäminen tuntui olevan monelle käyttäjälle kaikista 

tärkeintä. Aina syrjään jääminen ja kannabiksen viljely eivät erään käyttäjän mielestä kuitenkaan 

tuoneet hyvää oloa, vaan päihteen tuoma hetkellinen helpotus auttoi pääsemään yli siitä 

epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, joka juonsi juurensa yhteiskunnasta ja työelämästä 

syrjäytymisestä. Keinot eivät siis aina olleet puhtaita elämän helppouteen tähtääviä toimia, vaan 

jokapäiväiseen yksilön selviytymiseen vaadittavia tekoja.  Yhteiskunnan tasa-arvoisuus ja sen 

kyseenalaistaminen olivat selkeästi esillä tässä teemassa. Edellisen ja tulevan sukupolven elättämistä 

perinteisellä työnteolla kuvattiin kommenteissa epäoikeudenmukaisena ja epäreiluna vaatimuksena. 

Reiluutta pohdittiin myös päättäjien lompakkojen paksuuden osalta nimittäen heitä muun muassa 

”Arkadianmäen todellisiksi loisiksi”.  Esimerkiksi suuyritysten johtajat sekä valtion päättäjät eivät 
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saaneet suosiota käyttäjien kommenteissa. Tämä osaltaan kertoi sivuun jäämisen, osattomuuden sekä 

kansalaisten vallattomuuden tunteesta, jota käsittelin aiemmin tutkielmani teorialuvussa.  

”Sitten sitä voi hankkia verovapaita sivutuloja pikku viraabelilla ja yllättävän palkitsevaa 

toki monessakin mielessä ja täysin verovapaata on tiettyjen kasvien kasvattelu 

vaatehuoneessa. ” 

”Tasa-arvon nimissä en ole töihin menossa, enkä ala elättää ketään pummia työlläni enkä 

noita herroja. Mieluummin olen itsekki pummi niin kauan kun siihen suodaan 

mahdollisuus. Ainut työ mitä voin tehdä on pimee duuni.” 

 

Toisena keinona kommenteissa puhuttiin niin sanotusta ”tukien juoksuttamisesta” eli työn 

tekemisestä juuri sen minimin verran, että esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan jatkuvuus 

oli turvattu. Ansiosidonnaisen peruspäivärahan saamiseksi tulee täyttää työssäoloehto. Ehto täyttyy, 

mikäli viimeisen 28 kuukauden aikana on työskennellyt vähintään 26 kalenteriviikkoa 

(Työttömyysturvalaki 1290/2002 5:3). Lisäksi käyttäjät puhuivat suoraan työvoimaviranomaisten 

huijaamisesta. Työhön osoitukset vältettiin heikon työhakemuksen lähettämisellä, tahallisesti 

huonosti tehdyllä ansioluettelolla tai kertomalla työnantajalle suoraan haastattelussa, että kyseinen 

työtehtävä tai ylipäätään työnteko ei kiinnostanut.  Näin voitiin varmistaa työnantajan kielteinen 

vastaus, joka ei aiheuttanut työnhakijalle toimenpiteitä työttömyystuen maksun suhteen. Myös 

keinoja aktiivisuuden ylläpitämiseen työttömyysturvan maksun säilymiseksi tuotiin kommenteissa 

esille. Käyttäjät neuvoivat toisiaan käymään välillä työttömille suunnattuja kursseja, jotka osoittivat 

aktiivisuutta, mutta tosiasiassa eivät motivoineet työnhakijaa muussa kuin taloudellisessa mielessä.  

Käytännön esteisiin kuten autottomuuteen tai huonoihin kulkuyhteyksiin vetoaminen virkamiehen 

kanssa asioidessa mainittiin hyviksi keinoiksi välttää työhön osoituksia tai työtarjouksia. 

Työvoimaviranomaisten ”pompotteluun” kyllästyneimmät etsivät keskusteluketjuista neuvoja, 

kuinka päästä pelkästään sosiaalitoimen myöntämien tukien piiriin. Suoranaisesti tätä ei voinut tulkita 

työstä kieltäytymiseksi, sillä edellä mainitun mukaan toimivat käyttäjät tekivät töitä ja osallistuivat 

oman etunsa maksimoimisen verran yhteiskunnan toimintaan. Tämän kaltainen toimijuus on 

kuitenkin jollain tapaa marginaalista ja siksi sen esiin nostaminen tässä analyysissä tuntui tärkeältä.  

”Täytyy tehdä muutama kuukausi vuodessa yli 3 tonnin palkalla, sitten olenkin pitkiä 

aikoja työttömänä. Helpompaa näin kun tuet tulee yhdestä luukusta (liiton kassasta) eikä 

enää tartte salata säästöjä sossulta.” 
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Selkeänä omana teemanaan käytännön keinoista keskustelusta erottuivat kommentit terveyssyihin 

vetoamisesta. Käyttäjät jakoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan sairaaksi tekeytymisestä, oireiden 

näyttelemisestä tai jopa itsensä vahingoittamisesta työn välttämiseksi. Työkyvyttömyyden leiman 

saamisesta puhuttiin tietynlaisena vapauden virstanpylväänä, jonka toiset saavuttivat helpommin kuin 

toiset. Myös varhaisemmalle eläkkeelle pääsemiseksi kysyttiin keskustelussa usein neuvoa ja sitä 

pidettiin yleisesti hyvänä ja pitkäaikaisena ratkaisuna työstä kieltäytymiselle. Esimerkiksi eräs 

sairaseläkepäätöksen saanut käyttäjä ilmoitti kommenteissaan ilon päivän koittaneen, kun käteen jäi 

toimeentulotuen perusosaan verrattuna noin 200 euroa enemmän. Eläköitymisen jälkeen kerrottiin 

myös yleisen tilanteen selittelyn taakan helpottavan. Harvempi tuttava tai ystävä jaksoi enää 

eläköitynyttä piinata siitä, miksi työnteko ei maistu. Eläke niin ikään tuntui antavan tietynlaisen 

statuksen ja oikeuden olla tekemättä työtä ja osallistumatta yhteiskuntaan hyvän omantunnon kanssa. 

Psyykkisiin oireisiin vetoamista esitettiin yleisesti helpoksi tieksi saada masentuneen tai uupuneen 

diagnoosi, jonka avulla työstä kieltäytyminen voitiin perustella työvoimaviranomaisille 

hyväksyttävänä syynä. Kuvaillun toiminnan ei kuitenkaan arveltu olevan nopein ratkaisu työn 

välttelemiseksi, koska diagnoosien saaminen saattaa vaatia useita lääkärikäyntejä, lääkemääräyksiä 

sekä diagnooseja useammalta taholta. Loppujen lopuksi sen nähtiin silti olevan kannattava reitti 

eläkkeelle ja sitä kautta voittoon.  Toisaalta käyttäjät pohtivat psyykkisen sairauden aiheuttamaa 

leimaantumista ja stigmaa, jotka voisivat olla haitaksi yrittäjyydelle tai pimeälle työlle. Eläkkeen ja 

pimeän työn tai yrittäjyyden yhdistelmää kutsuttiin ”melkein kuin kansalaispalkaksi”.  Osa käyttäjistä 

kärsi kuvaamansa mukaan myös oikeista sairauksista ja niiden oireista. Lääkärinlausunnot eivät 

kuitenkaan puoltaneet kuvailluissa tilanteissa eläkepäätöksiä tai esimerkiksi kuntoutustukea, jolloin 

sairaslomien ketjuttaminen oli yleisempää ja työllistyminen siksi miltei mahdotonta. Tulkinnat 

työkyvystä olivat usein erilaisia käyttäjien ja sitä arvioivien ammattilaisten välillä. Työnantajan 

näkökulmasta työkyvyttömäksi itsensä kokeva työntekijä ei luonnollisestikaan ole kannattava valinta. 

Oman terveydentila koettiin osassa kommenteista myös tietynlaisena taakkana työmarkkinoita 

ajatellen ja eläkepäätös nähtiin ainoana oikeana ratkaisuna tilanteeseen.  

”Mun kaveri saa olla loppuikänsä kotona makoilemassa 3000 € kk tuloilla. Kyllästyyi 35-

v pätkätöihin ja työnsi viimeisessä pätkätyöpaikassaan kätensä puristelaitteeseen. Käsi 

meni ja olihan se kuulemma ollu tuskallista mut kaiken sen kivun väärtti kuitenkin. Enää 

ei tarvii kärsiä huonoissa työpaikoissa tai olla toisten orjana.” 
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Vuonna 2019 julkaistu kokoelmateos Työstäkieltäytyjän käsikirja sisältää muutaman anonyymin 

haastattelun, joista muun muassa ”Ranen” tarina kannabiskeksien myymisestä pimeänä avaa 

ajatusmaailmaa järjestelmän luoman normaalin ulkopuolelta. Teoksessa Rane kokee, että 

yhteiskunnan suomilla tuilla eläminen on tietynlainen ihannetila, mutta todellisuudessa pärjätäkseen 

hän tarvitsee sivutuloja. Kannabiskeksibisnes on haastateltavan mielestä verrattavissa 

pienpanimokulttuuriin veronmaksamista lukuun ottamatta. (Kankila ym. 2019, 248—255.)  

Kannabiskasvibisnekseen viittauksia löytyi myös omasta aineistostani muuta pimeää työtä enemmän, 

sillä anonymiteetti suojaa näitä käyttäjiä laittomuuksista kiinnijäämiseltä. Sen sijaan toisia käyttäjiä 

perinteinen palkkatyö ei yksinkertaisesti ollut koskaan kiinnostanut, mutta taloudellisen tasapainon 

säilyttämiseksi he olivat opetelleet keinoja minimoidakseen sen osuuden elämässään. Näin toimittiin 

muun muassa esittämällä sairasta tai lähettämällä työnantajille heikkotasoisia hakemuksia ja 

ansioluetteloita karsiutuakseen rekrytoinnissa ensimmäisten joukossa. Samasta ilmiöstä puhuu 

teoksessa haastateltu kirjailija Ossi Nyman, jonka mielestä työn välttely ei ole edes kovin vaikeaa, 

mikäli työhaastattelussa kertoo suoraan olevansa epäkiinnostunut kaikesta (em. 129). Oman itsensä 

työmarkkinoille ”brändäämistä” huonoilla hakemuksilla ja ansioluetteloilla ei koettu käyttäjien 

mukaan kovinkaan erityisenä tapana toimia, vaan sen kerrottiin pikemminkin olevan yksi 

helpoimmista keinoista aloittaa työn tietoinen välttely ja työstä kieltäytyminen.  

 

 

 

5.1.5 Trendejä vai aatteita? - elämänarvot ja ideologiat 

 

Tämä luku keskittyy avaamaan aineiston sisältämää keskustelua arvoista, ideologioista ja 

elämäntapatrendeistä 2000-luvulla.  Työn rinnastamista ihmisarvon mittariksi on pohdittu pitkään 

erityisesti työttömyyteen liittyvässä keskustelussa. Työstä kieltäytymisen käsitteen osalta keskustelu 

on vielä nuorta ja monin paikoin yllättävää. Aineistona Suomi24-keskusteluketjut avasivat paljon 

suomalaisten mietteitä heidän arvoistaan sekä elämänfilosofioistaan työhön ja työstä kieltäytymiseen 

liittyen.  Lisäksi kappaleessa käsitellään rahan ja omaisuuden arvottamisen näkökulmia sekä vapaa-

ajan merkitystä hyvinvoinnin kannalta. Arvoihin liittyvät keskustelut olivat määrällisesti 

suurimmassa roolissa aineistossa, joten tämä tulosluku kuvaa osuvimmin aineiston sisältöä ja laatua. 
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Elämän tarkoitusta ja ihmisen pääasiallista tehtävää tällä planeetalla pohdittiin monen käyttäjän 

toimesta. Kommenteissa korostui muiden elämän osa-alueiden arvottaminen palkkatyötä ylemmäs 

ilman, että puhuttiin laiskottelusta tai oleilusta. Elämälle ja vapaalle ajalle annettiin positiivisia 

merkityksiä ja alisteisessa työntekijän roolissa vietettyyn aikaan suhtauduttiin kielteisesti. Yleisimpiä 

työtehtäviä luonnehdittiin pakkopullatyöksi, jota suurin osa ihmisistä on alistunut tekemään ilman, 

että työn vaikutus elintasoon on näkyvää. Intohimo tai aito tekemisestä nauttiminen eivät kuuluneet 

tavallisen duunarin yhtälöön. Vain menestyneet taiteilijat ja huippu-urheilijat lukeutuivat käyttäjien 

kommenttien mukaan intohimosta työtä tekeviin ihmisiin. Työkulttuurin vallitseva kiireinen 

oravanpyörä ei käyttäjien mielestä antanut sisällöllisesti merkitystä ihmisten elämään. Ihmiselämän 

ajateltiin olevan liian lyhyt töihin tuhlattavaksi ja ”ikuista lomaa” ylistettiin kokematta huonoa 

omatuntoa yhteiskunnan varoilla elämisestä. Lisäksi perinteisen työelämän konsepti koettiin 

vanhanaikaiseksi ja jäykäksi. 

Vapaa-ajan mahdollistamat harrastukset, omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen, toisista 

huolehtiminen sekä vapaaehtoistyöt antoivat merkitystä elämään. Harrastuksista keskusteltaessa esiin 

nousivat niiden mielekkyys, luova ajattelu sekä tuottavuus tylsään ja pakotettuun työelämään 

verrattuna. Harrastuksista kerrottiin puuttuvan kaikki työelämän kielteiset tekijät kuten deadlinet, 

paine, korkea vaatimustaso ja pomot. Vapauden tunne ja elämästä nauttimisen mahdollisuus olivat 

keskusteluketjuissa yleisimpiä argumentteja työn tekoa vastaan. Vapautta aikatauluista, säännöistä ja 

järjestelmästä kuvattiin monin kerroin hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. Käyttäjien mukaan oma 

hyvinvointi motivoi enemmän kuin yhteiskunnan hyvinvointi ja siksi valitulla polulla loppuun asti 

pysyminen tuntui heistä oikeutetulta. Monet jo pitkään vapaudesta nauttineet käyttäjät nimittäin 

kommentoivat, etteivät tahdo tilanteeseensa suurempia muutoksia.   

Keskeisiä ajatuksia aineistossa esitettiin lisäksi 2000- luvulla nousseen trendin, downshiftaamisen eli 

elämän höllentämisen, puolesta. Downshiftaamisen ilmiössä on kyse elämänlaadun parantamisesta 

tahtia hidastamalla ja kulutustottumusten muovaamisesta sekä niiden kohdentamisesta ei-

materialistisiin hyvinvoinnin tekijöihin (Koistinen 2014, 50). Hektisen oravanpyörän vaatimukset, 

jatkuva kuluttaminen sekä työn aiheuttama kova stressi haluttiin vähentää minimiin ja aikaa elämästä 

nauttimiseen haluttiin lisätä. Onnellisuuden perusteltiin syntyvän sosiaalisista suhteista ja 

perusasioiden toimivuudesta. Terveys, perhe ja ystävät asetettiin etusijalle rahaan ja statukseen 

nähden. Käyttäjät kertoivat, että kyse on elämänasenteen muutoksesta ja sitä kautta elämänlaadun 

parantamisesta.  Downshiftauksesta puhuneet käyttäjät eivät tulkintani mukaan kuitenkaan tuoneet 

esille sosiaaliturvajärjestelmän tai -tukien merkitystä elämässään toisin kuin muista syistä työstä 

kieltäytymistä puoltaneet kommentoijat. Myöskään toimeentulon lähdettä ei käsitelty heidän 
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kommenteissaan ollenkaan, mikä erottaa heidät vahvimmin tämän uudenlaisen elämänasenteen tai – 

filosofian kannattajiksi. Näin ollen voidaan tulkita, että näissä keskusteluissa korostuivat muut kuin 

taloudelliset kysymykset. Downshiftaamisen valittua vaatimattomuuden periaatetta ilmenee myös 

tutkimuksien mukaan eniten keskiluokkaisten joukossa (Schor 1999). Mielenkiintoista näiden 

käyttäjien kohdalla on se, että analysoimani verkkokeskustelut oli haravoitu kokonaisaineistosta ja 

lajiteltu köyhyys -teeman alle.  Käyttäjät olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että tavallisen palkkatyön 

kehyksen ulkopuolelle jättäytyvien yksilöiden kokema häpeä ja stigma tulisi unohtaa kokonaan.  

Epäonnistujan leima kulkee työstä kieltäytyjien harteilla heidän mukaansa liian pitkään. Käyttäjien 

mukaan oma positiivinen asenne ihmetytti heidän tuttaviaan, jotka kummastelivat erilaista 

elämäntapaa. Yleinen käsitys siitä, että vain normaali palkkatyö tuottaa onnellisuutta ja tasapainoa 

elämään, halutaan murtaa. Tasapaino ja onnellisuus löytyivät käyttäjien mielestä juuri vapaudesta 

tehdä asioita ilman ulkopuolista painostusta ja tulosvastuuta. 

”Vahinko ettei harrastuksista makseta palkkaa vaikka tällainen vapaamuotoinen toiminta 

olisi varmasti hedelmällisempää ihmiskunnalle kuin tämä wanhanaikainen kivettynyt 

jäykkä ja rasittava pakkotyöelämä. ” 

”Olen ajatellut että elämä on liian lyhyt töissä vietettäväksi ja siksi olen valinnut kyseisen 

elämäntapani, koska en kaipaa rahaa enkä mammonaa, sopii tämä elämä minulle kuin 

valettu :)” 

 

Niukkuutta ei koettu ongelmana, koska taloudellisten rajojen tuomaan elintasoon oli totuttu ja siihen 

oltiin pääosin hyvin tyytyväisiä. Rahan arvo painoi joidenkin käyttäjien vaakakupissa selkeästi 

vähemmän kuin vastapainona oleva vapaa-aika ja henkinen vapauden tunne. Oleellista ajateltiin 

olevan sen, onko itse omaan elämäänsä tyytyväinen. Rahan ja omaisuuden ei nähty tuovan onnea tai 

lisäarvoa elämälle. Vaatteet yllä, ruoka pöydässä ja katto pään päällä riittivät hyvään ja onnelliseen 

elämään. Työllä ansaittavan palkan ei koettu tuovan suurta muutosta taloudelliseen tilanteeseen vaan 

päinvastoin. Samoin esimerkiksi suurempaa tai hienompaa asuntoa varten otettava asuntolaina ei 

houkutellut ”velkavankeuden” ja ”pankin orjuuden” varjolla. Ulkopuolelta asenteet heijastelevat 

kommenttien mukaan ennakkoluuloja masentuneisuudesta, köyhyydestä ja katkeruudesta. 

Sosiaalisesti hyväksyttävämpää tuntui käyttäjien mukaan olevan pienipalkkaisessa työsuhteessa 

roikkuminen kahdeksan tuntia päivässä kuin omasta elämästään vapaasti nauttiminen noin 14 tuntia 

päivässä. Vapauden vaihtaminen rahaan tai korkeampaan elintasoon työn avulla ei tuntunut 

käyttäjistä rationaaliselta ratkaisulta.  
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”Meiltä ei puutu mitään, ei ruokaa pöydästä eikä vaatteita päältä. En yksinkertaisesti keksi 

yhtään syytä, miksi menisin töihin? En kuitenkaan koskaan saavuttaisi, edes keskituloa 

korkeammalla palkalla perheelleni yhtään parempaa elämää. Toki suurella pankkilainalla 

voisin saada "hienomman" kämpän hankittua, mutta velkavankeus ja pankin orjuus ei 

totisesti ole minun ratkaisuni.” 

 

Myös työntekoon tai sen tekemättömyyteen liittyvä statuskysymys oli yksi keskustelluimmista 

aiheista käyttäjien kesken. Nyky-yhteiskunnan työorientoitunut mentaliteetti arvotti aineistossa esiin 

nousseiden ajatusten mukaan ihmistä työ edellä. Työ oli usein yksilölle elämän tarkoitus ja tavoiteltu 

asia, jonka kautta omaa itseä voi representoida muulle maailmalle. Tämän myötä monelle 

keskusteluketjua kommentoineelle ulkoapäin saatu kohtelu työn tekemättömyydestä oli yllättävää, 

vaikka heillä olisi ollut omassa arjessaan kaikki tarvitsemansa asiat. Oikeus omasta elämästään 

päättämiseen koettiin rajoitettuna. Muiden huoli omasta asemasta työelämän ulkopuolella hämmensi 

ja osittain kuumensi käyttäjien tunteita. Koettiin, että käyttäjien omia valintoja ei tulisi sosiaalisen 

paineen takia joutua perustelemaan, vaan jokaisella olisi oikeus päättää millaista elämää haluaa elää. 

Opiskelu ja lapset nimettiin ulkopuolisten hyväksymiksi syiksi jättäytyä työelämästä tai kieltäytyä 

työstä. Osa käyttäjistä koki hankalaksi selittää vaikkapa entisille työkavereilleen miksi halusi jäädä 

pois työelämästä tai olla tekemättä työtä, koska kummastelu ja säälivät katseet totuuden tullessa ilmi 

häiritsivät.   

”Nyky-yhteiskunta määrittää ihmisen erittäin pitkälle työstatuksen kautta ja siksi taitaa 

monelle (tästä asiasta välittävälle) olla sekä itselleen, että sivustakatsojille ns. kauhistus, 

jos tällaista statusta ei ole esittää.” 

 

Näkemykset työstä kieltäytymisestä esitettiin eräässä keskusteluketjussa ”vapaaherruuteen” vedoten. 

”Vapaaherruutta” kutsuttiin vaihtoehtoiseksi elämäntavaksi, jonka tarkoituksena on hyödyntää 

sosiaalitukijärjestelmää olemalla vapaaehtoisesti työtön ja kehittää vapaa- ajallaan itseään älykkäästi. 

Tavoitteekseen ajatuksen kannattajat kertoivat täydellisen ”sossupummiuden”. Vapaaherruus 

kuvattiin keskivertoa kyvykkäämpien yksilöiden toimintana ja filosofian kerrottiin olevan peräisin jo 

kuuluisien yleisnerojen kuten Leonardo da Vincin ajoilta. Ajatusta puoltavat käyttäjät korostivat, että 

kyse ei ole laiskottelusta vaan jatkuvasta luovasta joutenolosta. Näissä kommenteissa pohdittiin 

enemmänkin filosofisia kysymyksiä muun muassa työstä. Työn käsite ymmärrettiin itsessään 

abstraktina käsitteenä ja ajateltiin, että työ voi olla mitä tahansa toimintaa, joskin kaikki sitä tekevät 
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eivät jaksa kirjautua ammattilaisiksi asti. Vapaaherroiksi itseään kutsuneet käyttäjät kokivat 

joukkonsa vielä marginaaliseksi eivätkä liioin toivoneetkaan kaikkien ryhtyvän saman filosofian 

toteuttajiksi, mutta kehottivat muita aidosti pohtimaan mahdollisuutta elää toisella tapaa. Heidän 

mukaansa muutaman vapaaherran elättäminen yhteiskunnan varoista ei tule kovinkaan kalliiksi ja 

kokivat oman älykkyytensä olevan hyödyksi paitsi itselleen, myös koko yhteiskunnalle. Konkreettisia 

esimerkkejä näistä hyödyistä sen sijaan ei esitetty. Ehkä tästä syystä juuri tämä keskusteluketju sisälsi 

kaikista eniten vastakkainasettelua verrattuna muihin analysoimiini ketjuihin. Käyttäjien tyyli 

kirjoittaa vapaaherruuden puolesta tulkittiin vastakommenteissa provokatiiviseksi utopiaksi, jonka 

olemassaoloon tai toimivuuteen ei uskottu. Työelämän alistava muotti ei käyttäjien mielestä ollut 

ihmistä varten. Elämäntapansa valinneet korostivat itsenäistä ja luovaa ajattelua, joiden avulla he 

kuvasivat näkevänsä tavallista paremmin ”laatikon ulkopuolelle”. Käyttäjät tekivät käsitteellisen eron 

vapaiden yksilöiden ja työssäkäyvien välille nimittämällä vapaaherroja ihmiskunnan ”leijoniksi” ja 

työssäkäyviä ”lampaiksi”. Leijonien tehtävä yhteiskunnassa oli paimentaa ”katkeria lampaita”, jotka 

laumoina vaeltavat päivästä toiseen töihin ja takaisin eläen merkityksetöntä elämää. Tähän viitaten 

keskusteluketjuissa mietittiin myös ”kollektiivisen hulluuden alkuperää”, joka ajaa ihmiset ”sorvin 

ääreen”.    

Toinen huomionarvoinen analyysin tulos oli selkeä kahtiajako sukupuolittuneen puheen perusteella. 

”Vapaaherrat” ja ”herrasmiehet” toistivat usein kommenteissaan omaa miehisyyttään sen sijaan, että 

kukaan käyttäjistä olisi suoraan tuonut esille naissukupuoltaan. Herruuteen liitettiin myös erillisyys 

tavallisista, rahvaanomaisista toimista, joita ei tarvinnut tehdä, koska aika kului muun itseään 

kehittävän toiminnan parissa. Miehillä usein myös armeijakokemukset nousivat esiin kommenteissa, 

joissa varusmiespalvelusaikaa kuvattiin kärsimyksenä ja suuren ponnistuksen suorittamisena. 

Käyttäjien mielestä tätä ponnistusta ei arvostettu esimerkiksi työmarkkinoilla tai yhteiskunnassa 

yleisesti tarpeeksi.  Citizen Mindscapes – tutkimushankkeen aikana toteutettu Suomi24-foorumin 

käyttäjäkysely paljasti niin ikään foorumin peruskäyttäjätyypin, joka on kaupungissa asuva keski-

ikäinen mies. Myös jakauma kyselyyn vastanneista jatkaa samaa sukupuolittunutta linjaa, sillä 

yhteensä vajaasta 1 400 vastaajasta 63 prosenttia oli miehiä ja 36 prosenttia oli naisia. 

Käyttäjäkyselyn raportin mukaan miesten osuus foorumilla korostui erityisesti kirjoittajissa, samalla 

kun kyselyyn vastanneista naisista vain reilu 30 prosenttia sanoi osallistuvansa keskusteluihin. (Harju 

2017.) Tämä ei siis itsessään tarkoita, että työstä kieltäytyjät olisivat useimmiten miehiä, mutta tuo 

esiin sen tosiasian, että Suomi24-foorumilla miehiä aiheesta kirjoittaminen kiinnostaa selkeästi 

enemmän kuin naisia.  Lisäksi kiinnostava huomio sukupuolittuneisuuteen liittyen oli, että lapsilla tai 
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lastenhoidolla ei kommenteissa ollut suurta roolia. Näin voidaan ajatella, että käyttäjien joukko on 

jokseenkin elämäntilanteiltaan homogeeninen ja vastaa osittain peruskäyttäjätyypin ominaisuuksia.  

”Me vapaat herrasmiehet olemme päättäneet ottaa joutenolon tavoitteeksemme. 

Sossupummius on suorasanainen päämäärämme. Lisääntyneen vapaa ajan käytämme 

lammasmaisen työn sijasta itsemme kehittämiseen. Harrastamme aktiivista liikuntaa, 

sivistämme itseämme, luomme taidetta eli seuraamme suoranaisesti Leonardo da Vincin 

jalanjälkiä.” 

 

Suomalaistutkijoiden Martti Kortteisen ja Hannu Tuomikosken tutkimus pitkäaikaistyöttömien 

selviytymisestä (1998) on ollut osaltaan kaatamassa työttömyyteen liittyviä myyttejä. Tutkimus avasi 

työttömien omaa puhetta ja tulkintaa heidän selviytymiskeinoistaan ja voimavaroistaan sekä vähensi 

niin kutsutun kurjistumispuheen määrää teeman ympärillä. Koistinen muistuttaa, että 

työttömyystutkimukset johtavat usein perusteettomiin myytteihin ja yleistyksiin työttömyydestä 

kielteisenä tilana. Tämä johtuu siitä, että yksilöllisten ja yhteisöllisten tekijöiden sekä ajan ja paikan 

vaikutusta ei huomioida tutkimuksessa tarpeeksi. (Koistinen 2014, 233.) Kuten tämän analyysin 

perusteella voidaan huomata, eivät kaikki työn ulkopuolella olevat yksilöt kärsi sairauksista, 

masennuksesta tai heikoista tukiverkostoista. Tilanteiden yksilöllisyys laajentaa perinteistä kuvaa 

työttömyydestä, jota kuvataan esimerkiksi mediassa yleensä kielteissävytteisesti. Median roolista 

sosiaalisen epävarmuuden tuottajana on kirjoittanut myös Pasi Pyöriä, jonka mukaan 

tutkimustuloksia ja tilastoja esitetään julkisuudessa yksinkertaistettuina ja popularisoituneemmin 

kuin tieteellisen käytännön mukaan olisi hyvä. (Pyöriä 2017, 8.)  

Yhteiskunnallista työtä kuten informaalia hoiva- ja vapaaehtoistyötä voidaan tulkita keskeisinä 

edellytyksinä palkkatyölle ja esimerkiksi yrittämiselle. Täysipainoinen palkkatyöhön keskittyminen 

ei olisi käytännössä mahdollista, mikäli joku ei ottaisi hoitaakseen lapsia, sairaita tai vanhuksia. Myös 

esimerkiksi harrastusten, taiteen ja kulttuurin puute rajoittaisi yksilöiden mahdollisuuksia kehittää 

omia kykyjään ja taitojaan. Muun muassa näiden syiden perusteella yhteiskunnallinen työ ja sen eri 

muodot tulisi ottaa paremmin huomioon yhteiskunnan tilaa tarkasteltaessa. (Koistinen 2014, 87—

88.) Voisi siis ajatella, että aineistossa esiintyneillä argumenteilla hoivatyön ja vapaaehtoistöiden 

puolesta on oma paikkansa kokonaiskuvassa.  
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5.2 Niin kuin kunnon kansalaiset  

 

Analyysini toinen tulosavaruus käsittelee normin mukaisuutta, eli palkkatyöyhteiskunnan sääntöjen 

noudattamista sekä työnteolla paikkansa ja leipänsä ansaitsemista. Työstä kieltäytymistä vastaan 

esitetyt käsitykset puolsivat vallalla olevaa käsitystä normaalista toiminnasta sekä jo muodostuneesta 

palkkatyön sosiaalisesta konstruktiosta.  Verkkokeskustelu toimii kuin mikä tahansa keskustelu ja 

vastavuoroisuus on siten tärkeä osa sen syntymistä. Työstä kieltäytyminen, yhteiskunnan varoilla 

loisiminen ja ”sossupummaus” nähtiin järjenvastaisina toimintoina valtiontalouden kestävyydelle. 

Verorahoja ei kerry ilman Suomessa tehtävää työtä ja jollei työtä tehdä, ei verorahoja riitä esimerkiksi 

työttömyysturvan tason ylläpitämiseen. Käsityksistä huokui tunteiden kautta suuri vääryyden 

kokemus sekä tahto taistella koetun oikeudenmukaisuuden ja lain puolesta. 

 

 

5.2.1 Hyvinvointiyhteiskunnan alamäki – vastapuhe  

 

Keskustelua ei synny koskaan ilman vuorovaikutusta ja vastakeskustelijaa. Näin ollen tämäkin 

aineisto sisältää paljon kommentteja ja mielipiteitä sekä työstä kieltäytymisen ilmiön puolesta että 

vastaan. Analyysin tavoite on rakentaa tiivis kuvaus työstä kieltäytymisen ilmiöön kohdistuvista 

käsityksistä. Siksi on perusteltua analysoida myös niin kutsuttua vastapuhetta ja luoda keskusteluun 

toinenkin näkökulma. Tässä alaluvussa keskitytään aineistossa esiintyneen vasta-argumentoinnin 

käsityksiin. Lopuksi luvussa käsitellään aineiston sisältämän vastakkaisen näkökulman ja nykypäivän 

työpolitiikan ja keskustelujen yhtäläisyyksiä.   

Suurin osa vasta-argumenteista koski sosiaaliturvajärjestelmään nojautumisen kokemista epäreiluksi 

asetelmaksi. Käyttäjien mielestä toisten kustannuksella eläminen oli väärin ja suoranaisesti 

verovarojen hukkaan heittämistä turhien tulonsiirtojen mukana. He näkivät yhteiskunnan pilarien 

hitaan mutta varman murenemisen olevan edessä, jos yhä useampi yksilö kieltäytyy työstä ja nojautuu 

pelkästään valtion kassaan. Työstä kieltäytyminen ja vapaaehtoinen työttömyys nähtiin käyttäjien 

silmissä järjestelmän vastaisina ja järjestelmää hajottavina tekijöinä. Idea hyvinvointiyhteiskunnasta 

muuttuu käyttäjien mielestä oleskeluyhteiskunnaksi. Kommenteissa puollettiin sitä, että työ tulisi 

nähdä ensisijaisesti mahdollisuutena vaikuttaa yhteiseen hyvinvointiin. Työn merkitys ja arvo olivat 

vasta-argumentoineelle käyttäjäjoukolle selkeästi suurempia. Työn ajateltiin olevan symbolisesti 
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kunnon kansalaisen merkki, vaikka työ itsessään ei aina ollut mukavaa tai ammatillisesti tyydyttävää. 

Pieni kärsimys oli kuitenkin aina palkan väärti. Toimeentuloon ja elämiseen käytettävä raha tuli 

ensisijaisesti ansaita rehellisellä työllä. Myös pelkoa ilmiön periytyvyydestä jälkipolville pohdittiin 

hyvinvointiyhteiskunnan tuhoon ajavana tekijänä. Lapsille annettava työstä kieltäytyjän roolimalli ei 

käyttäjien mukaan ole hyväksyttävää. Keskustelussa hyvinvointi tai terveys eivät juuri nousseet esiin. 

Ainoastaan todellisesti työkyvyttömät, esimerkiksi pitkäaikaissairaat yksilöt olivat käyttäjien 

mielestä oikeutettuja työn ulkopuolelle jääviksi. Sen sijaan yleisesti henkisiä terveyden resursseja tai 

niiden vähyyttä ei nostettu esiin argumenteissa.  

”Lapsesi mahtavat olla ylpeitä isästään... Toivottavasti tuo ei ole periytyvää.” 

 

Työstä kieltäytyminen nähtiin ensisijaisesti laiskuutena ja osallistumattomuutena yhteiskunnan 

pyörittämiseen. Oletuksena pidettiin sitä, että kotona ollessaan työstä kieltäytyneet tai vapaaehtoisesti 

työttömät makasivat päivät pitkät tekemättä mitään ja nostivat valtion rahoja jokaisesta mahdollisesta 

”luukusta”. Toinen vahva oletus liittyi siihen, että kotona ollessaan ihminen väkisin muuttuu 

mieleltään passiiviseksi ja aikaansaamattomaksi. Lisäksi huonot elintavat ja esimerkiksi 

päihdeongelmat liitettiin automaattisesti kotona oleskelun perusyhtälöön. Myös mielenterveyden 

kerrottiin pettävän, mikäli kotona makaaminen jatkuu liian pitkään. Usein kommentit nojasivat 

käyttäjien omiin kokemuksiin työttömyysajasta. Huomionarvoista tässä on kuitenkin erottaa 

vapaaehtoisen työstä kieltäytymisen ja työttömyyden välinen keskustelu. Jotkut käyttäjät olivat sitä 

mieltä, että joka tapauksessa työnteko oli parempi vaihtoehto kuin tukien varassa eläminen. Palkalla 

tai toimeentulolla ei heidän mukaansa ollut väliä, sillä he korostivat ensisijaisesti työn sosiaalista 

roolia kansalaisuuden osana. Heidän mukaansa pääasia oli toteuttaa kunnon veronmaksajan tehtävää 

ja tehdä työtä sekä pyrkiä etsimään sitä, mikäli työttömyys uhkasi.  

Downshiftaaminen puolestaan nähtiin ennen kaikkea elitistisenä oleskelun muotona, johon 

esimerkiksi haastava perhetilanne, kuten useamman lapsen yksinhuoltajuus ei antanut saumaa. 

Käytännössä tämä argumentti tukee aiemmin esitettyä käsitystä downshiftauksesta, sillä palkkatyöllä 

ansaitulla rahalla ei ollut suurta merkitystä kyseisessä toiminnassa. Rikkaan puolison tai mittavien 

pääomatulojen varassa eläminen ei suoranaisesti liity kiisteltyyn tukikeskusteluun, vaan ilmiön 

kirvoittamat kriittiset kommentit koskivat eniten epäreiluuden ja kateuden tunteita. Jännittävää oli 

kuitenkin huomata, että puolin ja toisin varakkaista tuttavista ja ystävistä puhuttiin mukavaan sävyyn 

ilman kritisointia. Olennainen ero tähän puhetapaan tulkintani mukaan on, että varakkaat ystävät 

olivat omalla työnteollaan saavuttaneet korkeamman tulotason, joten he olivat ikään kuin rahansa 



 

55 
 

ansainneet. Ilman konkreettista työntekoa kertynyt omaisuus miellettiin vuorostaan elitistiseksi ja 

tuhlailevaksi elämäntyyliksi.  

Mahdollisuutta aktiivisuuteen millään elämän osa-alueella ei nähty ilman työssä olevan statusta. 

Nämä oletukset saavat kannatusta stereotypioista, joita esimerkiksi media tuo vahvemmin esille. 

Työttömyydestä ja työn ulkopuolella olevista yksilöistä uutisointi on omien havaintojeni mukaan 

usein hyvin yksipuolista ja marginaalista luoden tietynlaista, tunnistettavaa narratiivia. Tähän 

narratiiviin samaistuminen on helppoa, mikäli yksilö arvottaa itseään enemmän työn tekemisen kuin 

muiden saavutusten tai pelkän olemisen kautta. Narratiivia vahvistivat myös käyttäjien kertomukset 

henkilökohtaisista kokemuksistaan kotona vietetystä ajasta työttömyyden aikana. Argumentteja 

tarkastellessa on huomionarvoista muistaa, että ilmiön puolesta ja vastaan puhujien arvot saattavat 

erota radikaalisti toisistaan. Jälleen työttömyys ja vapaaehtoinen työstä kieltäytyminen erottivat nämä 

kaksi käyttäjäkuntaa, jolloin keskustelussa ei liene tarkoituskaan löytää yhteistä säveltä tai ymmärtää 

vastapuolta täydellisesti.  

”-- Noh, työttömyys on helvetin tylsää ja tekee todella laiskaksi ja apaattiseksi mieleltään 

ja kehokin muokkautuu sitä mukaa kun istuu ja makaa. En väittäisi että elät pitempään kun 

työssäkäyvät jotka ovat aktiivisia.” 

 

Pidin aineistossa esiintynyttä kritiikkiä tukijärjestelmää kohtaan sosiaalipoliittisesta näkökulmasta 

mielenkiintoisena ja myös nykytilanteen kannalta ajankohtaisena. Keskustelu tukijärjestelmän 

uudistamisesta kävi vilkkaana. Tukien varassa elämisestä tahdottiin tehdä niin niukkaa, että työteko 

alkaisi kiinnostamaan. Vastikkeellisesta työttömyysturvasta ei haluttu päästää irti, päinvastoin 

vastikkeellisuutta tuli viedä pidemmälle tai vaihtoehtoisesti tukien määrää pienentää radikaalisti. 

Käyttäjät kuvasivat usein tukien varaista niukkaa elämää kärsimykseksi ja kurjuudeksi, josta kukaan 

ei nauti, saati selviä Suomessa hengissä. Vasta-argumentointi koski myös kansalaispalkkaa eli 

perustuloa, jota ei nähty tilanteessa ratkaisuksi.  Perustulo nähtiin ennemminkin huonossa valossa 

laiskottelua entisestään lisäävänä tekijänä kuin mahdollisuuksien antajana.  

”-- Minusta enemmin kannattais pienentää sosiaalitukee, kun sossupummi saa saman 

verran rahaa suunnillee, kun paska duuneja tekevät. Saattais alkaa paremmin ne 

paskaduunitkin maistumaa jos ei sossusta niin paljon rahaa sais.” 
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Tulkitsin ilmiön herättämiä vasta-argumentteja useimmiten enemmän tunne- kuin faktapitoisina 

kommentteina. Sävyltään keskustelu saattoi muuttua nopeasti hyvinkin aggressiiviseksi kinasteluksi 

puolin ja toisin.  Analyysini ensimmäisessä luvussa mainitsemani katkeruuden tunne ja siitä 

puhuminen olivat esillä myös vastapuheen kommenteissa läpi aineiston. Koen, että roolini ei ole 

esittää arviota siitä, kuka on eniten katkera ja kenelle, mutta voimakkaan tunnelatauksen 

tunnistaminen kommunikaatiosta oli oleellista.  

Vaikka aineistoni sijoittuu ajallisesti jo hieman kauemmas nykyhetkestä, toistaa se hyvin ilmiöön 

liittyvien kommenttien piirteitä. Esimerkkinä parin vuoden takainen uutisointi ”ideologisesta 

työttömästä” Ossi Nymanista, joka kertoi mediassa avoimesti olevansa vapaaehtoisesti työtön ja 

kyseenalaisti ulostulollaan järjestelmän määrittämän työnteon merkityksen (Helsingin Sanomat 

2017).  Myöhemmin Nyman on haastatteluissaan kertonut saavansa alun aggressiivisen palautteen 

jälkeen myös paljon kannustusta ja saman mielisiä kansalaisia taakseen (Kankila ym. 2019, 130). 

Ossi Nymanin ulostulo ensimmäisenä ”virallisena” työstä kieltäytyjänä nostatti vastakkaisia 

mielipiteitä myös poliitikoilta. Esimerkiksi kansanedustaja Ben Zyskowicz reagoi uutiseen tekemällä 

Nymanista pilavideon omalle YouTube-kanavalleen vuonna 2017 (Kankila ym. 2019, 139). 

Zyskowiczin mielipide työstä kieltäytymisestä on tuomitseva, sillä veronmaksajien rahat menevät 

Nymanin tapauksessa Zyskowiczin mielestä hukkaan (Ben TV, 2017). Myös tasavallan presidentti 

Sauli Niinistö kommentoi ilmiötä kritisoiden (Kankila ym. 2019, 139).  Kohun ympärille syntynyttä 

vuorovaikutusta voidaan näin ollen pitää poliittisesti merkittävänä tapahtumana ja 

keskustelunavaajana muutokselle. Kuten tutkielmani aineisto todistaa, keskustelua työstä 

kieltäytymisestä on anonyymisti verkossa käyty jo paljon ennen Ossi Nymanin ulostuloa mediassa. 

Siksi koen tärkeänä Suomi24-keskustelufoorumin avaamisen tutkimuskäyttöön teeman osalta. 

Tutkielma löytää toivottavasti tiensä myös työstä kieltäytymisen teemasta kiinnostuneiden käsiin.  
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

  

 

Selvitin tässä tutkielmassa sitä, millaisia käsityksiä työstä kieltäytymisestä on olemassa ja miten sitä 

perustellaan. Lähdeaineistonani käytin Suomi24-verkkofoorumin keskusteluja vuosien 2010 ja 2015 

väliltä. Analysoin verkkokeskusteluun osallistuneiden käyttäjien käsityksiä fenomenografian avulla 

sisällönanalyyttisesti. Fenomenografisen analyysimenetelmän lopputulemana esitin kaksi 

tulosavaruutta, jotka koostuvat tutkielmani keskeisistä havainnoista ja tuloksista. Analysoimieni 

keskustelujen kautta esiin nousi tässä tutkielmassa keskeisenä mainittu arjen hiljaisen vastarinnan 

käsite, jonka kautta jäsensin lopullisia tulkintojani. Esittelen seuraavaksi tutkimukseni keskeiset 

tulokset ja päätelmät. 

 
Erilaiset käsitykset työstä kieltäytymisestä jäsentyivät analyysissani kuudeksi kuvauskategoriaksi: 

heikko palkkataso, työn kielteinen vaikutus hyvinvointiin, elämänarvot ja ideologiat, tukien varassa 

tyytyväiset, porsaanreiät järjestelmässä ja vastapuhe. Nämä kuvauskategoriat asettuivat kahden 

tulosavaruuden alle analyysin lopussa seuraavasti: ensimmäiset viisi luokittelin 

palkkatyöyhteiskunnan normin vastaisiksi käsityksiksi sekä toiminnoiksi ja viimeinen 

kuvauskategoria muodostui käsityksistä palkkatyöyhteiskunnan normin mukaisina. Käytännössä 

nämä tulosavaruudet siis esittivät vastakkaisia käsityksiä ja mielipiteitä toisiinsa nähden.  

Palkkatasokeskustelussa käyttäjien kommenteissa esiin vahvasti nousivat mielipiteet palkkatason 

suoranaisesta huonoudesta.  Töistä ei maksettu tarpeeksi motivoivaa korvausta, jolloin parempana 

vaihtoehtona nähtiin kotiin jääminen ja työstä kieltäytyminen. Motivoivalla korvauksella tarkoitan 

aineistoissa esiintyviä ilmauksia tietynlaisen elintason saavuttamisesta, mukavasti toimeen 

tulemisesta ja taloudellisen turvallisuuden tunteesta. Töihin oltiin valmiita menemään, mikäli siitä 

maksettava korvaus olisi tyydyttävä. Edellä mainitsemani ilmaukset olivat hyvin subjektiivisia ja 

tarkoittivat näin ollen eri ihmisille eri asioita. Yleisempänä määrittelynä voidaan sen sijaan kertoa, 

että mukavasti toimeen tuleminen tarkoitti aineiston perusteella esimerkiksi asumiskulujen 

kattamista, laskujen maksamista, terveellisten elintarvikkeiden ostamista, matkailua tai uuden 

vaatteen ostamista ilman, että tilin saldoa tarvitsee tarkkailla erikseen.  

Työn kielteisistä vaikutuksista yksilön hyvinvointiin keskusteltiin paljon. Epämiellyttävät ja 

kuormittavat tilanteet työelämässä näkyivät huonovointisuuden kokemuksina. Myös työn suoraa 

vaikutusta onnellisuuden kokemiseen peilattiin usein. Monen käyttäjän mielestä työ ei voinut tehdä 
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onnelliseksi ja kaikki siihen liittyvä vain lisäsi kärsimystä ja haittasi hyvinvointia. Työn 

epämiellyttäväksi kokeminen ja työnantajien tahtoon taipuminen osoitti suoraa tyytymättömyyttä 

yhteiskunnan tilaan. Ilmaisen koulutuksen kautta saatu ammattitaito haluttiin hyödyntää muualla kuin 

Suomessa ja mukavampaa elämää ei ilman oravanpyörästä irrottautumista ollut luvassa.  Tekemäni 

havainnot olivat yhteydessä Suomi24-keskustelufoorumin aineistoksi koostaneen Citizen 

Mindscapes –tutkijakollektiivin teettämään Suomi24-käyttäjäkyselyyn. Vuonna 2016 toteutettu 

verkkokysely paljasti, että 40 % vastaajista koki olevansa erittäin tyytymättömiä suomalaisen 

yhteiskunnan nykytilaan (Harju 2017).  Vaikka kysely ei suoraan kohdistunut tutkimani aineiston 

käyttäjiin, oli osuus mielestäni huolestuttavan suuri. Käyttäjien kuvailemissa tilanteissa oli 

huomionarvoista, että esimerkiksi ammattiliittojen roolia työoloissa tai -ehdoissa ei tuotu esiin 

vahvasti.  Työssä viihtymisen ja jaksamisen merkitys oli kuitenkin tärkeää yhteiskunnan 

kokonaiskuvan kannalta. Myös erään Kansalaisbarometri-tutkimuksen mukaan tyytyväisyys 

työllisyyden ja osallisuuden kohdalla oli heikompaa kuin tyytyväisyys elämän muihin perusasioihin 

yleisesti (Siltaniemi ym. 2011, 29). Mielenkiintoista samaisessa Kansalaisbarometri-tutkimuksessa 

oli myös se, että usko oikeudenmukaisuuden toteutumiseen oli huomattavan heikkoa. Yli 40 

prosenttia kyselyyn vastanneista ei uskonut oikeudenmukaisuuden toteutumiseen Suomessa (em. 

133). Vaikka oman tutkielmani kohdalla ei voida todistaa kaikkien keskustelufoorumilla 

kommentoineiden työttömyyttä tai pienituloisuutta, oli kuitenkin perusteltua olettaa, että aiheesta 

kiinnostuneilla käyttäjillä oli omaa kokemusta tai kosketuspintaa näihin aiheisiin.  

Elämänarvoista käyty keskustelu viittasi analysoimistani käsityksistä eniten 

palkkatyöyhteiskuntakriittiseen toimintaan. Elämälle annettiin useasti laajempia merkityksiä kuin 

työnteko ja vapauden merkitys korostui vahvasti. Työntekijän rooli nähtiin orjamaisena ja näin ollen 

ristiriitaisuutta luovana tekijänä itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden näkökulmasta. 

Ajatuksia vapaudesta ja luovan vapaa-ajan merkityksistä nostettiin esiin selkeästi muita kategorioita 

enemmän. Tiukka taloustilanne oli ajanut käyttäjät esimerkiksi sinnittelemään mieluummin vanhoilla 

silmälaseilla kuin tinkimään lasten ulkovaatteista. Silti onnellisuus perheen kanssa vietetystä ajasta 

oli suurempaa kuin rahan tuoma onni. Kaiken kaikkiaan työnteolle ja siihen käytetylle ajalle aineiston 

mukaan löytyi paljon vaihtoehtoista tekemistä. Laiskottelulle tai muussa mielessä negatiiviselle 

joutenololle ei löytynyt sijaa.  Perhe, sivistävät harrastukset, luonto ja liikunta rakensivat yksilölle 

mieleisen päivärytmin, joka ei vaatinut suurta taloudellista pääomaa.  Omia elämänvalintoja työhön 

ja työntekoon liittyen ei toivottu arvosteltavan tai ihmisarvoa mitattavan sillä, ansaitsiko tulonsa työn 

teolla vai muilla keinoin. Keskusteluista Suomi24-foorumin ketjuissa löytyi mielestäni useita 

tarttumapintoja nykyhetken ajankohtaiseen mediakeskusteluun. Muun muassa Sitran tulevaisuuden 
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tutkija Mikko Dufva kertoi eräässä haastattelussaan tutkimusvälineenä käytettävän signaalikartan 

toimintaperiaatteista. Kartalla esiintyy heikkona signaalina myös Työstäkieltäytyjäliitto, jolla oli 

tämän tutkielman kannalta tärkeä rooli aiheen tutkimisen inspiraationa (YLE 2018).  Heikolla 

signaalilla tarkoitettiin ensioiretta muutoksesta tai ilmiöstä, jolla voi tulevaisuudessa olla merkittävä 

vaikutus (Dufva 2019, 4). Tähän mennessä kyseinen liitto on kuvannut työstä kieltäytymistä 

uudenlaisena mahdollisuutena tarkastella elämää avoimemmin toisin elämisen ja uudenlaisen työn 

näkökulmista. Tämä edellyttäisi yksilön irtaantumista normatiivisesta yhteiskunnan 

tuottavuusajattelusta ja alistumisesta ympäristöstä heijastuviin vaatimuksiin. (Kankila ym. 2019, 17.)  

 

Tukijärjestelmäkeskustelussa on vuosia puhuttu kannustinloukuista ja vastikkeellisen sosiaaliturvan 

tehokkuudesta.  Keskeisenä havaintona aineistosta nousi esiin yhteiskunnan varassa elämisen 

helppous ja siitä rakennettu normaali, joka ilmeni käyttäjien välisessä vuorovaikutuksessa 

mielipiteiden tukemisena tai oman kokemuksen jakamisena.  Yllättävyys keskustelussa syntyi 

mielestäni käyttäjien ajatuksista ja kokemuksista liittyen heidän tyytyväisyyteensä.  Säästeliäät 

elintavat, ilmaiset harrastukset ja vapaa-ajan käyttäminen vain mielekkäiden asioiden puuhasteluun 

antoivat mielikuvan elämästä, jossa kaikki on paremmin ja helpompaa. Niukkuus ei käyttäjille 

tarkoittanut syömättä olemista, harrastusten puutetta tai huono-osaisuutta. On vain erilaisia linssejä, 

joiden läpi elämää tuli katsoa, mikäli tukijärjestelmän hedelmistä halusi nauttia. Toisille 

tukijärjestelmä näyttäytyi kitsaana ja epäreiluna, kun taas toiset olivat täydellisen tyytyväisiä siihen 

mitä heille annettiin. Tiivistetysti sosiaaliturvajärjestelmään tasoon ja riittävyyteen suhtauduttiin 

aineistossa ristiriitaisesti. Osa keskustelijoista koki sen riittämättömäksi ja osa hyvinkin riittäväksi.  

Porsaanreikien kategoriassa epäoikeudenmukaisuuden kokemus tuntui purkautuvan voimakkaasti 

samoin kuin viranomaisten vaatimusten välttely. Tilastollisesti huijaamista tai porsaanreikien 

kaivamista lienee mahdoton tutkia, sillä ihmiset eivät mielellään jaa tietoa toiminnastaan virallisille 

tahoille luottamuksen puutteen takia. Useat laittomin keinoin toimivat käyttäjät eivät kokeneet 

toiminnastaan huonoa omatuntoa, vaan olivat ennemminkin tyytyväisiä siihen, että tulivat toimeen 

ilman viranomaistahoja tai työnantajia. Laittomista toimista kuten kannabiskaupasta tai pimeästä 

työstä anonyymisti verkkoon kertominen ei nähtävästi kuitenkaan pelottanut käyttäjiä. Tässä 

kategoriassa töitä saatettiin hyvinkin tehdä, mutta vain sen verran että esimerkiksi ansiosidonnaisen 

työttömyysturvan maksimointi laskelmoitiin tarkkaan. Myös pimeä työ on laskettavissa työksi niin 

pitkään kuin siitä saadaan palkkaa. Näin ollen kategorian käyttäjät eivät lukeutuneet varsinaisesti 

työstä kieltäytyjiin. Yksikään järjestelmästä porsaanreikiä tietoisesti etsinyt tai niitä löytänyt käyttäjä 

ei tuntunut katuvan tekojaan ja piti omaa toimintaansa hyväksyttävinä vedoten tasa-arvoon tai 
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itsemääräämisoikeuteensa. Osa käyttäjistä kuvasi mahdollisimman varhaista eläkettä palkkiona 

työelämässä koetusta kuormittavuudesta tai epätasa-arvosta. Heitä yhdisti ajatus tai toive siitä, että 

virkavalta jättäisi heidät rauhaan, koska hekin ovat jättäneet ”oikeat työpaikat” niitä tosissaan 

haluaville.  

Vastapuheen kategoriassa keskeisintä olivat havainnot voimakkaista tunnelatauksista työstä 

kieltäytymisen käsityksiin liittyen. Työstä kieltäytyjien järjellisyyttä tai älykkyyttä kyseenalaistettiin 

sekä heitä arvosteltiin laiskoiksi ja välinpitämättömiksi yhteiskunnan ”romuttajiksi”. Aineistosta 

nousseen ajatuksen mukaan normin noudattaminen tässä kohtaa olisi käyttäjien mielestä kaikkien etu, 

ja sitä vastaan kapinoivat kansalaiset eivät tuntuneet ymmärtävän sitä. Myös kritiikki normien 

vastaisia tekoja kohtaan liittyi samaistumisen jakamiseen ja ajatukseen siitä, että olemme yhdessä 

taloudellisessa vastuussa yhteiskunnan toiminnan kannalta. Työstä maksettavat verovarat olisivat 

yhteisen hyvän ja järjestelmän normin mukaan hyvä käyttää kaikkien tasa-arvoisuutta ja hyvinvointia 

lisääviin kohteisiin. Tässä kohtaa päättäjien, kuten kansanedustaja Ben Zyskowiczin ja presidentti 

Sauli Niinistön kommentointi ilmiötä koskien oli huomionarvoista siinä mielessä, että heillä on 

merkittävät valta-asemat. Heidän reaktionsa vahvisti myös sen, mitä tutkielmani analyysin toinen 

tulosavaruus haluaa sanoa.  Heidän reaktionsa oli myös asenne-esimerkki, johon oli yleisesti 

hyväksyttyä yhtyä. Ymmärrys siitä, miten järjestelmä toimii ja mistä raha ylipäätään tulee, on liitetty 

heidän argumentointiinsa ja agendaansa hyvin vahvasti. 

Hiljainen vastarinta oli Nurmen ja Salmenniemen (2019) käsitteen tulkinnan mukaan löydettävissä 

tässä tutkielmassa käytetyssä verkkoaineistossa. Kysymys kuitenkin kuuluu, mitä tai ketä vastaan 

työstä kieltäytyjien toiminta oli suunnattu? Kokonaisvaltaista vastausta ei ollut tarkoitus keksiä, mutta 

perustelen tulkintoja omien havaintojeni valossa. Vastarintaa edustivat käytännön toimet, kuten 

työtarjouksista kieltäytyminen tai sairaslomien ketjuttaminen, olivat konkreettista työhönmenoa 

vaikeuttavia toimia. Toisaalta vastarintaa esiintyi myös ajattelutavoissa, joiden mukaan työnteon ei 

tulisi olla pakkoon perustuvaa tai toisen tahtoon alistumisen kautta rakennettu sopimus. Tällaisen 

vastarinnan voi ajatella kohdistuvan ensisijaisesti yleisemmän tason rakenteisiin sekä olevan osa 

palkkatyöyhteiskunnan kritiikkiä. Edellä mainitsemani vastarinnan muodot eivät olleet täysin 

irrallisia toisistaan vaan liittyvät usein toisiinsa.  

Vastarinnan olemassaolo kertoi yhteiskuntamme asettamista rajoista, joiden ulkopuolelle työstä 

kieltäytyjät kokivat jäävänsä. Tietyllä tapaa palaamme jälleen kysymykseen siitä, mitä on hyvä työ 

ja kenellä on valtaa määritellä se. Tutkielmassani havaitsin alkuperäisen työstä kieltäytymisen 

määritelmän lisäksi vapaaehtoista työttömyyttä, pakotettua työttömyyttä, vapaaehtoista 

kieltäytymistä sekä pakotettua työllisyyttä. Syyt vaihtelivat henkilökohtaisista haasteista aina 
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toimeentulo- ja terveyskysymyksiin. Tilanteita oli lähes yhtä monta kuin yksilöitäkin. Tämä tekee 

tasavertaisen elämän järjestämisen haastavaksi yhteiskunnassa. Rajojen purkamisen sijaan tarvitaan 

esimerkiksi joustavampia ja turvallisempia mahdollisuuksia tehdä työtä sekä yksilöistä huolehtimista 

ja matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä toimia esimerkiksi jo koulutuspolulla, mikäli työstä halutaan 

tehdä motivoivampaa.    

Hiljainen vastarinta kohtasi verkossa vastapuheen, jonka asetin analyysini toiseksi tulosavaruudeksi. 

Puhe työstä kieltäytymisen puolesta oli vastapuheen tylystä tyylistä huolimatta vahvaa. Ennen 

kaikkea se toimi voimaannuttavana vertaistukena samanmielisille tai samanlaisia kokemuksia 

omaaville käyttäjille.  

Toimivan sosiaalipolitiikan näkökulmasta tutkielma avasi erilaisen tason työ- ja 

työttömyyskeskusteluun. Tulosavaruuksina esitetyt normin mukaisuus ja normin vastaisuus 

heijastuvat tulosta vahvistavana tutkielman alussa avattuihin työstä kieltäytymisen ja järjestelmän 

käsitteisiin. Sen sijaan tulosavaruuksien välisten jännitteiden purkaminen ja pohtiminen voisi nähdä 

mahdollisina keinoina viedä politiikkaa eteenpäin tai eri suuntaan kuin aiemmin. Normit tuskin 

tulevat muuttuvat kovinkaan nopeasti, mutta niitä voidaan teoriassa muovata vähemmän 

vastakkaisiksi laajentamalla työn käsitteen merkitystä sekä esimerkiksi hyväksymällä uudenlaisia 

työn muotoja.   

 

 

7. POHDINTA  

 

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää työstä kieltäytymiseen liittyvien käsitysten kirjoa verkkomedia 

Suomi24:n keskusteluketjujen perusteella. Fenomenografinen analyysiote mahdollisti käsitysten 

moninaisen tutkimisen ja hallitun subjektiivisuuden idea puolestaan auttoi tutkimuksen 

luotettavuuden säilyttämisessä. Tässä luvussa pohditaan tulosten merkitystä ja luotettavuutta sekä 

käsitellään yhteiskunnan tulevaisuutta työn uudelleen käsittämisestä. Aineisto oli kokonaisuudessaan 

täynnä erilaisia ristiriitoja, jotka heijastelevat tutkimani ilmiön monimuotoisuutta. Lisäksi tavoitteena 

oli haastaa tutkielman lukijaa ajattelemaan ilmiötä mahdollisista uusista perspektiiveistä ja kannustaa 

muita tieteentekijöitä uudenlaisten aineistomateriaalien käyttöön.   

Fenomenografinen analyysitapa antoi mahdollisuuden tulkita aineistoa syvällisesti ja monipuolisesti. 

Tutkielmani merkittävimpänä päätuloksena voidaan pitää sitä, kuinka moniulotteisia käsityksiä ja 
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erilaisia toimintatapoja aineistoni paljasti. Aineiston sisältämiä käsityksiä jäsentäessä selvisi, että 

jatkuvasti korostamani työstä kieltäytymisen ilmiö oli paljon muutakin kuin kieltäytymistä sanan 

varsinaisessa merkityksessä.  Osa verkkokeskustelussa ajatuksiaan jakaneista käyttäjistä voitaisiin 

luokitella kirjoitustensa perusteella esimerkiksi vapaaehtoisiksi työttömiksi tai pakotetuiksi 

työttömiksi, jotka eivät ole suoranaisesti kieltäytyneet työstä. Toisaalta myös tietynlaiset valittuun 

työllisyyteen viittaavat käsitykset kertoivat palkkatyöyhteiskuntanormin hallitsevuudesta.  

Vastaus tutkielmani otsikkona olleeseen kysymykseen on, että sekä työstä kieltäytyjiä että 

vapaaehtoisesti työttömiä yhdistävät ensimmäisen tulosavaruuteni käsitykset. Eli molempia 

käsitteisiin liittyviä käsityksiä löytyy. Sen sijaan tilanteiden laaja variaatio normin vastaisen 

toiminnan sisällä muistuttaa siitä, että jossain hetkessä esimerkiksi tahto selviytyä taloudellisesti ei 

kerro välttämättä aatteellisuudesta tai palkkayhteiskunnan kritiikistä. Toisaalta tutkielmani myös 

valottaa käsityksiä työstä kieltäytymisen ideologioista, joista kirjoittaessaan foorumin käyttäjät 

haluavat tuoda esiin henkilökohtaisia kokemuksiaan vallitsevan normin tilassa. Osaltaan vastapuheen 

näkökulmasta otsikkoni käsitteet asettuvat molemmat normia vastaan.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee muistaa fenomenografisen analyysin mahdollistama 

ilmiöiden ja käsitysten monitulkintaisuus. Sen avulla tuotetut tutkimukset ja saadut tulokset kertovat 

lähtökohtaisesti aina jotain tutkijan omista intresseistä. Samasta aineistosta samalla 

kysymyksenasettelulla olisi mahdollista saada myös erilaisia tuloksia ja havaintoja. Objektiivisuuteen 

pyrkiminen ja hyvän tutkimusetiikan periaatteiden noudattaminen kuitenkin osoittivat haluni 

saavuttaa tutkielmassani luotettavaa tutkimustietoa.  

Jatkona tälle tutkielmalle voisi esittää kansalaisten käyttäytymisen havainnoinnin tärkeyttä 

suurempien linjojen, kuten esimerkiksi työpolitiikan kehyksessä. Myös erilaisten 

havainnointikanavien osalta tämä tutkimus osoittaa, että siellä missä on kansalaisia, on myös 

poliittista toimintaa. Nykyaikana kansalaisuus on myös enenevissä määrin verkossa tai mobiilissa, 

mikä on mielestäni tutkielmani tärkein anti tulevalle laadulliselle tutkimukselle. Vaikuttamisen 

muodot ovat jo osittain siirtyneet verkkoon, jolloin poliittisia ilmiöitä ja kansalaisuutta tutkiessa 

niiden ympärillä tapahtuvaa viestintää on osattava hahmottaa erityisen laajasti myös verkossa. 

Erityisen tärkeänä lopputulemana näen myös sen, että marginaaliryhmiä tutkittaessa on mentävä 

mahdollisimman lähelle tutkimuskohdetta ja kuunneltava inhimillisellä tasolla, mitä toisella on 

sanottavaa.  
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