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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2426. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Leinikki, Sikke (TJS Opintokeskus): Pätkätyöläisten urakertomukset 2006 -haastattelut
[sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2009-06-29). Yhteiskuntatieteellinen tietoar-
kisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2426

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.
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Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Pätkätyöläisten urakertomukset 2006 -haastattelut

Aineiston nimi englanniksi: Occupational Identities of Fixed-Term Employees 2006

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (29.6.2009).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Leinikki, Sikke (TJS Opintokeskus)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Leinikki, Sikke (TJS Opintokeskus)

Aineisto luovutettu arkistoon

22.4.2009

Asiasanat

ammatti-identiteetti; asiantuntijuus; erikoisosaaminen; kertomukset; korkea-asteen koulutus; mi-
näkuva; narratiivisuus; pätkätyö; sosiaalinen pääoma; toimijuus; työ
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet

Muu luokitus: Työllisyys ja työllistyminen

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin 35 korkeasti koulutettua ihmistä heidän urahistorioistaan ja työlli-
syydestään, keskittyen pätkätyöläisyyteen ja määräaikaisiin työsuhteisiin ja siihen, miten pät-
kätyöläiset hahmottavat työnsä ja sen merkitykset. Haastateltavista 26 oli naisia, 9 miehiä. Am-
mattiryhmittäin jaoteltuna aineisto koostuu 13 tutkijan, 4 kätilön, 4 toimittajan, 4 sairaanhoita-
jan ja 10 projektiammattilaisen haastattelusta. Haastatteluaineistoa on yhteensä 506 sivua.

Haastatteluissa kysyttiin vastaajilta heidän pätkätyöläisyyden kokemuksistaan. Haastattelut oli-
vat kerronnallisia. Ainoa varsinainen haastattelukysymys oli "Sinulla on kokemusta pätkätyöstä,
kerrotko siitä?", jonka jälkeen haastattelu muovautui haastattelijan ja haastateltavan yhteispeli-
nä vapaamuotoisesti. Seuraavia seikkoja tuli esille useimmissa haastatteluissa: vastaajan koulu-
tushistoria, työhistoria tai elämänkulku, pätkätöiden tavoitteet, vastaajan ammatti-identiteetti ja
ammattiliittojäsenyys. Haastateltavat kertoivat myös pätkätyöläisyyden parhaista ja pahimmis-
ta puolista, pätkätyöläisen pärjäämisestä, taloudellisen epävarmuuden tunteesta, jaksamisesta,
työyhteisön suhtautumisesta pätkätyöläisiin ja siitä, mitä yhteiskunnan tulisi tehdä pätkätyöläi-
syyden suhteen.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on help-
po selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Korkeasti koulutetut, pätkätöissä olevat henkilöt

Aineistonkeruun ajankohta: joulukuu 2005 – tammikuu 2007

Kerääjät: Leinikki, Sikke (TJS Opintokeskus)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu
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1.4. Aineiston käyttö

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: osallistuja-avusteinen poimin-
ta

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Haastateltavat löydettiin lumipallomentelmällä sekä ottamalla yhteyttä ammattiyhdistysliikkeen
toimijoihin ja tutkijan ystäviin. Myös jotkut haastateltavat ehdottivat uusia haastateltavia.

Aineiston määrä: 33 rtf-tiedostoa, yhteensä n. 506 sivua. Lisäksi rtf-tiedostoista tuotetut html-
tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto toimitettu anonymisoituna.

Julkaisut

Åkerblad, Leena (2014). Epävarmuuden tuolla puolen. Muuttuvat työmarkkinat ja prekaari
toimijuus. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Social Sciences and Business
Studies; No 73. urn:isbn:978-952-61-1364-7

Anttila, Miia (2019). "Ja minä ajattelin, että minkä ihmeen takia minä tässä melkein tapan it-
seni, kun ei ole jatkosta vielä yhtään tietoa". Diskurssianalyysi korkeakoulutettujen ihmisten
pätkätyöläisyydestä. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaa-
lipsykologian kandidaatintutkielma.

Koponen, A. 2016. Hallitut tunteet? Diskurssianalyysi korkeakoulutettujen pätkätyöläisten ura-
kertomukset 2006 haastatteluaineistosta. Julkaisematon sivuainetutkielma. Yhteiskuntapolitiik-
ka. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

Lappalainen, Laura (2017). Vapaus vai epävarmuus? Pätkätyön hyvät ja huonot puolet korkeas-
ti koulutetuilla työntekijöillä. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.
Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma.

Leinikki, Sikke (2009). Pelon ja toivon välissä - pätkätyöläisen urakerronta. Helsinki: Yliopis-
topaino. TJS-työelämäjulkaisut.

Leinikki, Sikke: Mikä rasittaa pätkätyössä? Aikuiskasvatus 4/2010

Leinikki, Sikke: Pärjäämistä ja horjumista. Työelämä 1/2008

Leinikki, Sikke: Pätkätyöläisen arki. Akavalainen kevät 2006

Leinikki, Sikke: Pätkätyössä luottamus ja luovuus horjuvat. Työelämän tutkimus 3/2009.

Leinikki, Sikke: Pätkitty työ, sukupuoli ja toimijuus (työ)elämässä. Teoksessa Työtä tekee mies,
nainen. Väki Voimakas - Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran vuosikirja nro 24
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1. Aineiston kuvailu

(2011).

Leinikki, Sikke: Pelon ja toivon välissä, lektioesitelmä. Naistutkimuslehti 3/2009.

Lohilahti, Eeli (2016). Kyllä minua vituttaa, niinkun. Turvattomuus akateemisten pätkätyöläis-
ten urakertomuksissa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden laitos. Sosiologian
kandidaatintutkielma.

Perhonen, Ulla (2012). Kohti henkilökohtaista. Suomalaisen palkkatyön merkityksen muutok-
sia suurten ikäluokkien ja jälkimodernien sukupolvien välillä. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.

Petman, Jenna (2020). Kokemuksia pätkätöistä. Itseohjautuvuus korkeasti koulutettujen pätkä-
työn positiivisissa ja negatiivisissa kokemuksissa. Tampere: Tampereen yliopisto, Kasvatustie-
teiden ja kulttuurin tiedekunta. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma.

Salo, Juho (2015). Korkeakoulutettujen kokemus määräaikaisesta työstä: työn toimijuus, työhön
sitoutuminen ja jaksaminen työelämässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden
ja filosofian laitos. Sosiologian kandidaatintutkielma.

Savinainen, Anita (2019). Hyvinvointia pätkätöistä? Sisällönanalyysi terveydenhuollon työn-
tekijöiden pätkätyöstä työhön liittyvän hyvinvoinnin näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yli-
opisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiologian kandidaatintutkielma.

Ulmanen, Joni (2018) Yrittäjyyden riskeiltä turvaan työosuuskuntaan. Media- ja kulttuurialan
freelancereiden näkemyksiä työosuuskunnissa työskentelystä ratkaisuna työn epävarmuuteen.
Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalipolitiikan pro gradu -
tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2426

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Haastatteluohjeet
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FSD2426 PÄTKÄTYÖLÄISTEN URAKERTOMUKSET 2006 -HAASTATTELUT

FSD2426 OCCUPATIONAL IDENTITIES OF FIXED-TERM EMPLOYEES

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Liite 4: Haastattelurunko 

Ennen nauhurin käynnistymistä: Kerro haastateltavalle haastattelun tarkoitus 

(väitöskirjatutkimus ja myöhempi ammattiliittokäyttö) ja pyydä lupa 

nauhoittamiseen. Anna kirjalliset yhteystiedot ja lyhyt seloste tutkimuksesta. 

Selvitä haastateltavien tausta: ilman nauhuria nimi ja ikä. 

 

Sitten nauhuri päälle. 

 

Kysymys 

1. Sinulla on pätkätyöläisyydestä kokemusta, kerrotko siitä tarkemmin? 

 

Jos kerrontapyyntö ei käynnistä kertomista, kysy koulutushistoriaa, 

työhistoriaa, elämän kulkua yleisesti tai käytä seuraavia kysymyksiä: 

 

Mitä tavoitteita sinulla pätkätyössäsi? 

 

Miten olet päätynyt valitsemaasi koulutukseen ja ammattiin? Mihin kiinnität 

ammatti-identiteettisi ja mm. ammattiliittojäsenyytesi (työpaikka, koulutus, 

akateemisuus, ammattiliitto, jatkuvat projektityöt)? Voiko pätkätyöläinen 

olla identiteetti? 

 

Miten näet itsesi suhteessa työhön ja uraan? 

 

Mitkä ovat pätkätyöelämän huippuhetkiä, mitkä syvimpiä alhoja? 

 

Onko pätkätyö tuonut taloudellisen epävarmuuden tunteen? 

 

Mistä olet saanut tukea ammatillisen identiteetin etsimiseen ja mistä tukea 

jaksamiseen työpestien välillä? 

 

Miten paljon pätkätyössä pystyy keskittymään työhön ja sen kehittämiseen? 

 

Paljonko petaat työssä omaa seuraavaa työpaikkaa tai pätkäpestiä? 

 

Miten työyhteisö suhtautuu sinuun pätkätyöläisenä 

 

Mitä yhteiskunnan pitäisi tehdä pätkätyöläisyyden suhteen? 

 

Miten pätkätyöläisiä pitäisi tukea: tukijärjestelmiä, koulutusta vai mitä? 





Liite B

Aineistonäyte
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FSD2426 PÄTKÄTYÖLÄISTEN URAKERTOMUKSET 2006 -HAASTATTELUT

FSD2426 OCCUPATIONAL IDENTITIES OF FIXED-TERM EMPLOYEES

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastattelija: Sikke Leinikki, tutkija 

Haastateltavan nimi: Juhani 

Haastattelun päivämäärä: 3.2.2006 

Haastattelupaikka: Työpaikan neuvotteluhuone 

Haastateltavan koulutus/ammatti: FM 

Ikä: 30-39 

 

K: Sinulla on kokemusta pätkätyöstä, kerrotko siitä? 

 

H: No joo, sanotaan, että minä olen niin kun projektitutkijana, projektitutkijan statuksella 

[kolmannen sektorin työpaikka]. Siten että minulla on niin kun tuota ulkopuolinen 

rahoitus siinä, niin kun erityistä valtionosuusrahaa ja tavallaan se vapausaste on sillä 

tavalla suurempi tällä niinkun talon sisällä sitten niin kuin muilla. 

 

K: Verrattuna muihin tutkijoihin? 

 

H: Verrattuna muihin tutkijoihin, joo. Siinä tavallaan myöskin se riski on sen verran 

suurempi, silloin pitää kantaa sitä vastuuta myös. Totta kai ne pitää olla sillä tapaa, että se 

on rahoitus talon sisällä mennä läpi, pitää olla se tutkimussuunnitelma. Semmoinen, että 

se palvelee talon niin kun teolliseen käytäntöön ja teknologiseen päättelyyn.. Ettei se ihan 

semmoista kaukaa haettua on. Ja tämä kaukaa haettu on lisääntynyt niin kun voi julkaista 

tämmöistä vapaa-ajan hommaansa. Ja kyllä mitä tahansa ilmoittaa, että ei julkaista, kun 

EVO ei ole pistänyt niille varoja sitten. [K: EVO?] EVO on siis erityisvaltionosuus. 

 

K: Oletko sinä tuota väitellyt? 

 

H: Minulla on aika hankala tapaus, että minä olen julkaissut mun artikkelit väitöskirjaa 

varten, varsin hyvissäkin lehdissä. Mutta minä tahdon niin kun sisällyttää siihen myöskin 

yhden oppihistorian ja yhden bioetiikan julkaisun, jonka minä olen saanut läpi Japanissa 

ja Saksassa kahteen sarjaan. Minä sain vähän niin kun erikoisella... 

 Ja se minun kirja on - ei se nyt monografia ole - mutta se on niin kun pitkähkö 

nippuväitöskirjaksi siellä. Minun on pitänyt kamppailla aika pitkään sen väitösluvan 

kanssa. Tuota on siinä kyllä ihan omaakin syytäni tavallaan että sitä formaattia tässä nyt 



 

 

haetaan, mutta. Siinä on pieni poliittinen vastarinta, että kun ei ole tohtori, niin ei voi 

mitä tahansa sinne laittaa... Minä olisin halunnut tehdä, mutta konsepti on konsepti, että 

väittää... jää lähinnä paha maku siinä suhteessa. Minä olen tehnyt väitöskirjaa siis 

erillisinstituuttiin joka on irrallaan yliopistossa, joka ei sinänsä saa mitään rahaa siitä 

väitöskirjasta. Eihän se saa mitään muuta kuin ne artikkelit. Minä olen kuitenkin 

suorittanut ja tehnyt varsin hyvinkin silloin aikanaan. Mutta se ei... niin kun 

väitöskirjaihmisiä, se on jäänyt vähän niin kun sivuraiteille... kuitenkin suostunut, kun 

130 sivua on maksimi, muistaakseni. Mitä ei virallisesti missään esitetä selvästi, niin kun 

suositus... Sen takia minun on täytynyt tapella sen... Sitten syksyllä minä vihdoin sain 

viimeisen konra... Minä tosiaan sain ne maailmalla läpi, niin kun erillisenä... Sitten minä 

suunnittelin, siten että... korkeatasoisia oppilaskirjoja tehty... kokonaisvaltaisena läpi. 

Pitäis luonnontieteissäkin huolehtia etiikasta, se on sillä lailla humanismiin päin 

kallellaan 

 


