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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3207. 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:

Rantanen, Teijo (Tampereen yliopisto): Rauman telakalta irtisanottujen metalli-
miesten haastattelut 2016 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2018-02-22). Yh-
teiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3207

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: Rauman telakalta irtisanottujen metallimiesten haastattelut 2016

Aineiston nimi englanniksi: Interviews of Male Metalworkers after Job Loss at Rauma Shi-
pyard 2016

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (22.2.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Rantanen, Teijo (Tampereen yliopisto)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Rantanen, Teijo (Tampereen yliopisto)

Aineisto luovutettu arkistoon

1.11.2017
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

hyvinvointi; irtisanominen; laivanrakennus; metallityöntekijät; miehet; sukupuoli; telakat; te-
lakkateollisuus; työntekijät; työttömyys; työttömät

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: sukupuoli ja sukupuoliroolit; työttömyys ja työttömät; yleinen terveyden-
tila ja hyvinvointi

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineistossa on haastateltu seitsemää Rauman telakalta vuonna 2014 irtisanottua metallimiestä.
Haastateltavat olivat haastatteluhetkellä joko työttömiä, eläkkeellä tai vajaatyöllistettyjä. Kaikil-
la oli takana yli 20 vuoden työura telakalla. Haastateltavia pyydettiin kertomaan omasta histo-
riastaan, ajastaan telakalla sekä työttömyysajasta ja siihen liittyvistä ajatuksista ja muutoksista.

Haastattelun teemoja olivat työhistoria, lapsuus ja perhetausta, työnteon merkitys itselle, te-
lakkalaisuuden määrittely, työyhteisö, työttömyyden alku ja tunteet irtisanomisilmoituksen jäl-
keen, arki tällä hetkellä, sosiaaliset suhteet työn menetyksen jälkeen, rahan ja omaisuuden mer-
kitys, mieliala ja terveys sekä työttömyys yleisesti Suomessa. Lopuksi haastateltavia pyydettiin
antamaan vinkkejä miehelle, joka nyt menettää työpaikkansa sekä kertomaan tulevaisuuden-
suunnitelmistaan.

Taustatietoja haastatteluissa olivat haastattelupäivämäärä, haastattelun kesto, haasteltavan ikä,
ammatti, pseudonimi ja sukupuoli. Aineistosta on tehty jatkokäyttäjälle html-versio, jonka ha-
kemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Rauma

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Rauman telakalta irtisanotut, pitkän työuran tehneet metallimiehet
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun ajankohta: kevät 2016

Kerääjät: Rantanen, Teijo (Tampereen yliopisto)

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu, Taltiointi

Keruuväline tai -ohje: Haastatteluteemat tai haastattelurunko

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Tutkija valitsi haastateltaviksi telakalta irtisanottuja metallimiehiä, jotka olivat osallistuneet
säännöllisesti irtisanotuille tarkoitetun vertaistukiryhmän toimintaan vuosina 2014-2016. Haas-
tatteluihin kutsuttiin sellaisia miehiä, jotka olivat työskennelleet telakoilla vähintään 20 vuotta
ja jotka eivät olleet vakituisessa työssä tai opiskelupaikassa irtisanomisen jälkeen.

Aineiston määrä: Aineisto sisältää seitsemän txt-muotoista datatiedostoa. Litteroitua aineistoa
on yhteensä 142 sivua. Lisäksi txt-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Tutkija on anonymisoinut aineiston karkeistamalla haastatteluissa esiintyvien henkilöiden, paik-
kakuntien ja organisaatioiden nimet Tilastokeskuksen luokitusten mukaisesti. Lisäksi erikoiset
harrastukset, sairaudet ja luottamustoimet on karkeistettu. Anonymisoinnin taso on tarkistettu
Tietoarkistossa, jossa haastateltavien ikä luokiteltiin ja muutama epäsuora tunniste anonymisoi-
tiin. Tietoarkistossa tehdyt anonymisoinnit on merkitty tekstiin [[tuplahakasulkein]].

Julkaisut

Rantanen, Teijo (2017) Tehtii piru hyvii laivoi. Maskuliinisen identiteetin rakentamisen dis-
kurssit irtisanottujen telakkatyömiesten selonteoissa. Pro gradu -tutkielma- Yhteiskuntatietei-
den tiedekunta/sosiologia. Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201710062547

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3207

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Rantanen, Teijo (2017) Tehtii piru hyvii laivoi. Maskuliinisen identiteetin rakentamisen dis-
kurssit irtisanottujen telakkatyömiesten selonteoissa. Pro gradu -tutkielma- Yhteiskuntatietei-
den tiedekunta/sosiologia. Tampereen yliopisto.

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
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1. Aineiston kuvailu

Käyttöoikeudet

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

Haastattelukysymykset
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FSD3207 RAUMAN TELAKALTA IRTISANOTTUJEN METALLIMIESTEN HAASTATTELUT 2016

FSD3207 INTERVIEWS OF MALE METALWORKERS AFTER JOB LOSS AT RAUMA SHIPY-
ARD 2016

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/



Teemahaastattelun runko 

 

ALUSTUS 

 Tutkimuksen aihe ja tavoite 

 Informointilomakkeen läpikäynti yhdessä 

 

TAUSTATIEDOT 

 Ikä 

 Ammatti 

 Koulutus 

 Naimissa/naimaton 

 Lapsia 

- kuinka monta?  

 Vuosia telakalla 

 Päätehtävät telakalla 

 Mikä on työtilanteesi tällä hetkellä? 

 

Teemat ja apukysymykset: 

TEEMA 1: TYÖHISTORIA 

 Koulutus 

 Miten päätyi telakalle töihin 

 Tyytyväisyys työuraan ja tehtyihin valintoihin 

TEEMA 2: LAPSUUS JA PERHETAUSTA 

 Perheen vaikutus uravalintaan 

 Vanhempien ammatti ja kasvatus 

TEEMA 3: TYÖ TELAKALLA 

 Omat työtehtävät → haastavuus 

 Mitä laivanrakentaminen tekijältään edellyttää? 

 Nautitko työstä laivanrakentajana? 

 Ylpeä urasta telakalla? 

 Enemmistö työntekijöistä miehiä – Miksi niin? 

TEEMA 4: TYÖNTEON MERKITYS ITSELLE 

 Palkka, työyhteisö vai ylipäätään tekeminen tärkeintä? 

 Pitääkö ihmisen tehdä töitä? Onko työnteko velvollisuus? 

TEEMA 5: TELAKKALAISUUS 

 Telakkalainen – mitä tulee sanasta mieleen? 

 Tyypillinen telakkalainen? → Puhetyyli, elämäntyyli, ulkonäkö, huumori jne.? 

 Onko telakalla työskentely muuttanut sinua jollain tavalla? 

 Oletko edelleen telakkalainen → miten se näkyy? 

TEEMA 6: TELAKAN TYÖYHTEISÖ 

 Kuvaile hieman → kuinka tärkeä asia? 

 Oma kaveripiiri telakalla → laajuus, samaa ammattikuntaa? 

 Puheenaiheet kaveripiirissä ja ajanvietto työpaikalla 

 Yhteyksissä myös työn ulkopuolella → mitä teitte, kuinka usein? 

 Oliko naisilla omat ryhmänsä? → minkälainen nainen pärjää telakalla? 

TEEMA 7: TYÖTTÖMYYDEN ALKU 



 Lakkauttamisesta uutisoidaan vuonna 2013 → miltä se tuntui? → oliko oikea päätös? 

 Työnteko irtisanomisilmoituksen jälkeen? 

 Ensimmäinen työttömyyspäivä → minkälainen, mitä ajatuksia silloin? 

 Miten tilanne kehittyi sen jälkeen? 

 Lähipiirin reagointi työttömyyteen 

 Työnhaun aktiivisuus 

TEEMA 8: ARKI TÄLLÄ HETKELLÄ 

 Kuvaile normaalin arkipäivän kulku 

 Harrastukset ja liikunta → löytynyt uusia? 

 Fyysisen kunnon kehitys → kuinka tärkeää? 

 Muita rutiineja → päivän rytmittyminen 

 Onko joutilasta aikaa → miten kulutat? 

 Kotitöiden teko 

TEEMA 9: SOSIAALISET SUHTEET 

 Lähipiiri tällä hetkellä → kuinka tärkeää? 

 Kenen kanssa vietät eniten aikaa → tilanne muuttunut? 

 Parisuhde työttömyysaikana 

 Suhteet entisiin työkavereihin → mitä heidän kanssa tehdään ja mistä puhutaan? 

TEEMA 10: RAHAN JA OMAISUUDEN MERKITYS 

 Muutokset varallisuudessa – puoliso palkkatöissä? 

 Oletko joutunut luopumaan jostain (omaisuus, harrastus) → miltä se tuntuu? 

TEEMA 11: MIELIALA JA TERVEYS 

 Minkälainen mielialasi on tällä hetkellä? Onko jotain mitä muuttaisit? 

 Mietitkö paljon menneitä? 

 Oletko sama mies kuin ennen irtisanomista → miten muuttunut? (esim. Elämänarvot) 

 Onko terveydessäsi ollut muutoksia?  

 Epäterveelliset elämäntavat (alkoholi, tupakka, vähäinen uni…) 

TEEMA 12: TYÖTTÖMÄNÄ SUOMESSA 

 Miten työttömään suhtaudutaan mielestäsi? 

 Missä tilanteissa oma työttömyys tulee konkreettisesti esille? (paikka/tilanne/seura..) 

 Paras puoli työttömyydessä? → Entä vaikeinta työttömyydessä? 

 Miesten työttömyys kasvaa Suomessa → Mitä ajatuksia herättää? 

 Työvoimapalvelut työttömälle → laadukkaita? → oletko käyttänyt? 

 

LOPUKSI: 

 Mitä neuvoja antaisit miehelle, joka nyt menettää työpaikkansa? 

 Miltä oma tulevaisuus näyttää? → töihin, eläkkeelle, muita tavoitteita? 

 Jäikö jotain tärkeää käsittelemättä? 

 

Suuret kiitokset avusta! 

 Mahdollisuus ottaa yhteyttä haastattelun jälkeen 



Liite B

Esite tutkittaville
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FSD3207 RAUMAN TELAKALTA IRTISANOTTUJEN METALLIMIESTEN HAASTATTELUT 2016

FSD3207 INTERVIEWS OF MALE METALWORKERS AFTER JOB LOSS AT RAUMA SHIPY-
ARD 2016

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/



Haastateltavan informointi -lomake 

 

KUTSU TUTKIMUSHAASTATTELUUN JA HAASTATELTAVAN INFORMOINTI 

 

 

Tutkimuksen suorittaja:   Tutkimuksen ohjaaja: 
Teijo Rantanen   Eriikka Oinonen 

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti   Sosiologian yliopistolehtori 

Tampereen yliopisto   Tampereen yliopisto 

 

 

Haastattelututkimus on Teijo Rantasen yhteiskuntatieteiden maisteriopintojen Pro Gradu -

opinnäytetyö Tampereen Yliopistolle. 
 

TUTKIMUKSEN AIHE 

Tutkimuksessa selvitetään työstään irtisanottujen miesten kokemuksia työttömyydestä ja 

työttömyyden mukanaan tuomista mahdollisista muutoksista hyvinvointiin ja identiteettiin. 

Tutkimus keskittyy 45–63 -vuotiaisiin, pitkän työuran tehneisiin telakka-alan työmiehiin. 

Tavoitteena on kerätä tilastotietoja syvällisempää aineistoa työttömyyden merkityksestä yksilölle, 

erityisesti miehelle, joka on tottunut käymään säännöllisesti töissä. Näin pyritään lisäämään 

ymmärrystä työttömyyden mekanismeista ja tuottamaan ajankohtaista tietoa niille toimijoille, jotka 

tutkivat työttömyyttä ja päättävät työttömille tarjotuista palveluista ja toimenpiteistä. 

 

TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tutkimus suoritetaan haastattelututkimuksena, johon osallistuu 8-12 samasta työpaikasta vuonna 

2014 irtisanottua miestä. Haastattelu suoritetaan yksilöhaastatteluina. Haastattelu tallennetaan 

äänitallentimelle. Äänitallenteet muunnetaan tekstiksi, jonka jälkeen ne tuhotaan. Jokainen 

haastateltava osallistuu haastatteluun vain kerran. Haastattelun kesto on noin 30–60 minuuttia, ja ne 

suoritetaan kesän 2016 aikana. 

 

Haastatteluun kutsutaan erikseen, mutta osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Kieltäytymisellä ei 

ole vaikutusta kutsun saaneen tilanteeseen tai kohteluun minkään palvelun tai viraston piirissä. 

Osallistumisesta voi kieltäytyä myös haastattelun aikana eikä kaikkiin kysymyksiin ole pakko 

vastata. 

 

YKSITYISYYDENSUOJA 

Tutkimukseen osallistuvien henkilötiedot ja muut tunnistamista helpottavat tiedot poistetaan 

aineistosta tai muutetaan eri muotoon. Jokaiselle haastateltavalle annetaan aineistossa peitenimi ja 

mahdolliset suorat lainaukset tutkimusjulkaisuissa esitetään niin, että haastateltavaa ei voida 

välittömästi tunnistaa. Myös haastatteluissa mainittujen muiden henkilöiden nimet muunnetaan 

peitenimiksi. Tutkimuksen päätyttyä tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen 

tietoarkistoon (Liite 1) myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä varten. Arkistoitava 

aineisto anonymisoidaan. 

 

Tutkimustuloksia voidaan julkaista Pro gradu -opinnäytetyön tutkimusraportin lisäksi muilla 

tieteellisillä ja julkisilla tiedotuskanavilla. 





Liite C

Aineistonäyte
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H: Juujuu. Mikä sun työtilanne tällä hetkellä? 

R: No oliski, oliski töissä ((nauraa)). Oon työtö edellee ja, no nii, no ny parhaillaa mul on pieni viritys et et 

jos koulu alkais. 

H: Joo. 

R: Et tota. 

H: Onks se omaa alaa vai? 

R: Se o ohutpeltiseppä. 

H: Okei. 

R: Ohutpeltiseppä, hommaa. Se o vähä keske se homma et, siihe tuli, se alko viime perjantai niinko 

tavallaa, eikä mittää oo. Kymmenes päivä ni se o viikko sit, kolmas päivä kesäkuuta ni, sillo lyätii, vähä 

niinku kättä pääl mut, sit maananta tuli vähä, maanantai tyäkokeilus maanantain mut se meni vähä 

mutkikkaaks sitte. Se oli kone mikä mun piti alottaa tekemää ni se meni rikki maanantaina, 

aamupäivällä, ni sit se, ööhh, kaveri soitti että ne o yhre, yhren piti lähtee sit niinku sen kans tekee töitä 

sen työkonee kans, mut sit se soitti ei nyt ei onnistu. 

H: Mjoo. 

R: Se on ny vähä ollu se kone o korjattu, saa nährä mikä o sit, aloitetaa. 

H: Juujuu. Ni työnhaku on [päällä]. 

R: [Työnhaku on päällä], kyllä. Ja, ja opiskelu sitä linja-autokoulutust sit, elokuus alkais, (taajaan asutussa 

kunnassa Länsi-Suomessa). Siihe mää oon, tuo tähdänny. 

H: Okei, joo joo. 

R: Tämmöst. 

H: Eli kaiken näköst hommaa o viritteil. 

R: Joos vaan kaikki toimeis. 

H: Nii. 

R: Mikkää, mikkää ei oo niinku natsannu täysil. Et semmost o vähän niinku kesken, sellast virittelyy, et 

pientä tyäelämä virityst kyl mä oon kattonu tyämarkkinoil ni kyl ne, ne alat mitä siält tarjotaa ni ne o aika 

kaukan siit mitä mää osaa, siis mitä täs työmarkkinoil (länsisuomalaisessa kaupunkimaisessa kunnassa), 

tuolt mollin sivuilt (länsisuomalaisessa kaupunkimaisessa kunnassa). 

H: Metalli[alaa]. 

R: [Metalliala] on aika tukos ja. Ja sit tota noi ni, toi toi, mä tein tietokonearki, käsittelin täsä päi, kurssei, 

seki o aika jumis seki tie, ala et ei oo paljo. 




