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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3321. 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:

Jakonen, Mikko (Jyväskylän yliopisto): Töissä ja köyhä -kirjoitusaineisto 2015
[sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2019-06-24). Yhteiskuntatieteellinen tietoar-
kisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3321

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: Töissä ja köyhä -kirjoitusaineisto 2015

Aineiston nimi englanniksi: Working and Poor 2015

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (24.6.2019).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Jakonen, Mikko (Jyväskylän yliopisto)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Jakonen, Mikko (Jyväskylän yliopisto)

Aineisto luovutettu arkistoon

29.1.2019

Asiasanat

elintaso; elämänlaatu; epätyypillinen työ; kokemukset; köyhyys; osa-aikatyö; palkkatyö; pieni-
tuloisuus; pätkätyö; ruumiillisuus; työelämä; työmarkkinat; vuokratyö
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1. Aineiston kuvailu

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Tasa-arvo, eriarvoisuus ja syrjäytyminen; Työolot; Yleinen terveydentila
ja hyvinvointi

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa käsitellään köyhyyden kokemuksia työssäkäyvien kes-
kuudessa. Kirjoittajat ovat henkilöitä, joiden tulotaso on jäänyt matalaksi työssäkäynnistä huo-
limatta, esimerkiksi epätyypillisten työsuhteiden tai matalapalkka-alan vuoksi. Aineiston avul-
la pyrittiin kartoittamaan köyhyyden kokemuksia työssäkäyvien suomalaisten keskuudessa se-
kä lisäämään tietoa siitä, miten ilmiö näkyy ihmisten henkisessä hyvinvoinnissa, kehossa ja
elämänlaadussa. Aineisto sisältää 135 vapaamuotoista kirjoitusta, jotka vaihtelevat pituudel-
taan. Kirjoitukset kerättiin Jyväskylän yliopiston hankkeessa Köyhä, läski ja roska - Jakautu-
van Suomen eriarvoistuvat ruumiit, johon rahoitus haettiin Koneen säätiön Jakautuuko Suomi?
-rahoitushausta.

Kirjoitukset ovat henkilökohtaisia kuvauksia pienituloisten suomalaisten arjesta. Niissä käsitel-
lään esimerkiksi mielenterveyttä, huolta rahan riittävyydestä sekä köyhyyden henkisiä ja fyy-
sisiä vaikutuksia elämään. Kirjoittajat kuvaavat arkeaan, työhistoriaansa sekä elämänlaatuaan.
Kirjoituspyynnössä vastaajia ohjeistettiin kertomaan esimerkiksi pätkätöiden ja sosiaaliturvan
yhdistämisen mahdollisuuksista sekä kuvailemaan pienituloisen arkea ja epätyypillisen työn
mahdollisia vaikutuksia perhe-elämään. Lisäksi pyydettiin kuvauksia köyhyyden ja heikkojen
työolojen ruumiillisista vaikutuksista kuten jaksamisesta, nälästä ja lihomisesta sekä köyhyyden
vaikutuksista mielialaan ja elämänhallintaan.

Taustatietoina aineistossa on kirjoittajan sukupuoli, syntymävuosi, luokiteltu asuinpaikka, sivii-
lisääty, kuukausiansiot, koulutus ja työsuhteiden lukumäärä työuran aikana. Lisäksi on kerätty
tieto siitä, onko kirjoittajalla lapsia ja mitä hän pääasiassa tekee arkisin. Aineistosta on tehty
html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö
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1.4. Aineiston käyttö

Perusjoukko/otos: Henkilöt, jotka ovat kokeneet köyhyyttä työssäkäynnistä huolimatta

Aineistonkeruun ajankohta: kesäkuu 2015

Kerääjät: Jakonen, Mikko (Jyväskylän yliopisto); Säilävaara, Jenny (Jyväskylän yliopisto)

Aineistonkeruun tekniikka: Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatu

Keruuväline tai -ohje: Aineistonkeruuohjeistus: kirjoitusohje

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyte

Kirjoituskutsu julkaistiin Jyväskylän yliopiston verkkosivuilla. Lisäksi sitä jaettiin sosiaalises-
sa mediassa. Kirjoituksista 12 kappaletta palautettiin verkkolomakkeen liitetiedostona ja muut
verkkolomakkeen tekstikenttään kirjoitettuna. Neljä kirjoitusta on palautettu sisältäen vain taus-
tatiedot.

Aineiston määrä: 135 txt-tiedostoa. Lisäksi txt-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Alkuperäinen aineisto sisälsi 170 vastausta. Kirjoittajista 136 on antanut luvan arkistointiin.
Tietoarkistossa aineistosta on poistettu yksi kirjoitus, joka oli palautettu kaksi kertaa.

Tutkija on korvannut taustatiedoista kirjoittajan nimen muotoon "Alias". Tietoarkistossa kirjoi-
tuksista on tunnisteellisuussyistä poistettu kaikki suorat tunnisteet kuten nimet ja yhteystiedot.
Lisäksi on tarvittaessa karkeistettu tai poistettu muita harvinaisia tai yksityiskohtaisia tietoja
kuten tarkkoja työpaikkoja, diagnooseja sekä paikkakuntia. Poistot on tehty sekä kirjoittajaan
että kolmansiin henkilöihin liittyen. Tietoarkiston aineistoon tekemät merkinnät on merkitty
hakasulkein.

Julkaisut

Hasu, Anna (2020) Köyhyys ja ihmissuhteet työssäkäyvien köyhien kokemina. Pro gradu -
tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen yliopisto.

Hippi, Niina (2020) Epätyypillinen työ, köyhyys ja arjen hyvinvointi - Mitä merkitsee olla työs-
säkäyvä köyhä? Pro gradu-tutkielma. Yhteiskuntatieteiden laitos. Itä-Suomen yliopisto.

Jakonen, M. (2018). Kun palkka ei riitä elämiseen : työssäkäyvät köyhät valitsevat mieluummin
epäsäännölisen työn työttömyyden sijaan. Demokraatti, p. 54.

Jakonen, M. (2019). Työssäkäyvän köyhän elämä vaatii jokapäiväistä rohkeutta. In I. Hetemä-
ki, H. Koskinen, T. Pulkkinen, & E. Väliverronen (Eds.), Kaikenlaista rohkeutta (pp. 97-114).
Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Järvinen, Mari (2020) Prekaarissa työmarkkina-asemassa työskentelevien naisten kokemukset
köyhyydestä. Pro Gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Kinnunen, Anne (2021). Köyhyys yksineläjänaisten kertomuksissa. Köyhyys rajoittaa siis mo-
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1. Aineiston kuvailu

nella tapaa omaa elämistä, olemista, jopa persoonaa. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Kokkolan
yliopistokeskus Chydenius. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityön mais-
terintutkielma.

Kukkonen, Kiira (2020). Köyhä ja korkeakoulutettu. Sisällönanalyysi työssäkäyvien korkea-
koulutettujen kokemasta köyhyydestä. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan kandidaa-
tintutkielma.

Lähteenmäki, Sanna (2021). Työssäkäyvien köyhien osallisuus. Yhteiskuntatieteiden pro gradu
-tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202102272303

Leinonen, Jere. Syyt, seuraukset ja selviytymisstrategiat suomalaisten työssäkäyvien miesten
kertomuksissa. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityön tutkinto-ohjelma. Tampereen yliopisto. Jou-
lukuu 2020.

Leino, Outi (2020) Pienituloisten lapsiperheiden huoltajien kokemuksia lapsiperheköyhyydestä.
Kandidaatin tutkielma. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto.

Lindgren, Johanna (2021) Prekaari työ, köyhyys ja identiteetti: Narratiivinen tutkimus nuorten
aikuisten köyhyyskertomuksista. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tam-
pereen yliopisto.

Mattila, Mari (2020). Ilon läsnäolo vaikeissa elämäntilanteissa - analyysi köyhyyden kirjoituk-
sista. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto. http://urn.fi/
URN:NBN:fi:hulib-202012285626

Paldanius, Sanna (2020). "Voi, kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla": kor-
keakoulutettujen köyhyyskokemuksia prekarisoituvilla työmarkkinoilla. Kandidaatin tutkielma.
Yhteiskuntapolitiikka. Jyväskylän yliopisto.

Puranen, Minna (2021) Köyhien epätyypillistä työtä tekevien naisten toimijuutta tukevat ja hei-
kentävät tekijät. Aikuiskasvatustieteen kandidaatintutkielma. Kavatustieteiden laitos, Jyväsky-
län yliopisto.

Tamminen, Satu (2021). Työssäkäyvien köyhien kokemuksia arjesta Suomessa köyhien itsensä
kuvaamana. Tampere: Tampereen yliopisto. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma.urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-
202102252264

Valtonen, Ripsa (2021) Työlle annetut merkitykset ja niihin kiinnittyvät identiteetit työssäkäy-
vien köyhien kirjoituksissa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tampereen
yliopisto.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3321

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

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

Kirjoitusohjeet
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FSD3321 TÖISSÄ JA KÖYHÄ -KIRJOITUSAINEISTO 2015

FSD3321 WORKING AND POOR 2015

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/



Kirjoituspyyntö: Töissä ja köyhä! 

Keräämme Töissä ja köyhä! –kirjoituspyynnöllä tutkimusaineistoa Jyväskylän yliopiston 

yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toimivalle Työssäkäyvät köyhät ja 

ruumiillisuus –tutkimusprojektille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mistä 

yhteiskunnassamme lisääntyvässä työssäkäyvien köyhien ilmiössä on todella kysymys ja 

kuinka se näkyy ja tuntuu ihmisten arjessa ja kehossa. 

Suomessa on noin 330 000 työtöntä, ja kun työllistämistoimenpiteissä mukana olevat 

lasketaan mukaan, luku nousee 480 000 henkilöön. Lisäksi erilaisissa määräaikaisissa, osa-

aikaisissa ja pätkä- ja vuokratöissä on yli 600 000 ihmistä. Työmarkkinoilla on siis 

satojatuhansia pienituloisia ihmisiä. Osa heistä elää kohtuullisesti, mutta moni elää ja elättää 

perhettään köyhyysrajan alapuolella. Suomessa lasketaan olevan kokonaisuudessaan 700 

0000 - 900 000 köyhää. Köyhyys ei kuitenkaan välttämättä ole vuosikausia jatkuva tilanne, ja 

köyhyyttä voi kohdata monissa erilaisissa elämänvaiheissa. 

Tutkimme lisääntyykö köyhyys erilaisissa pätkä-, vuokra-, ja osa-aikatöissä työskentelevillä, 

ja kuinka esimerkiksi työllistämistöissä työskentelevät ihmiset pärjäävät taloudellisesti. 

Kysymme miten sosiaaliturvaa ja pätkätöitä on mahdollista käytännössä yhdistää? Kuinka 

erilaiset perhe- ja muut sosiaaliset suhteet muuttuvat pätkittäisen työelämän seurauksena? 

Millaista on pienituloisen arjen pyörittäminen ja millaisia riskejä, unelmia, toiveita ja pelkoja 

siihen liittyy? 

Koettu köyhyys jättää jälkensä myös kehoon. Olemme kiinnostuneita työssäkäyvien köyhien 

kokemuksista ja köyhyyden ruumiillisista vaikutuksista: miltä työskentely huonoilla palkoilla 

ja epämääräisillä työehdoilla tuntuu, kuinka se vaikuttaa jaksamiseen, terveyteen, lihomiseen, 

nälän tunteeseen, ruokailutottumuksiin tai väsymiseen. Entä kuinka nämä tekijät vaikuttavat 

mielialaan ja elämänhallintaan. 

Entä millaisia mahdollisuuksia elämä pienituloisena perinteisten palkkatyösuhteiden 

ulkopuolella voi tarjota? Onko enemmän aikaa esimerkiksi ystäville, harrastuksille ja 

läheisille? Onko pysyvä palkkatyö siis tavoittelemisen arvoinen asia, vai onko elämä itse 

asiassa mukavampaa ilman sitä. 

Kirjoita meille kokemuksistasi. Kirjoitus voi olla lyhyt kuvaus yksittäisestä arjen tilanteesta 

tai sattumuksesta tai se voi olla laajempi omaa elämää ja työhistoriaa kartoittava teksti. Voit 

yhdistellä kirjoituksessasi köyhyyden, työn ja kehollisuuden teemoja vapaasti haluamallasi 

tavalla. Pyydämme kaikkia kirjoittajia täyttämään myös esitietolomakkeen, jossa selvitetään 

tutkimukselle tärkeitä taustatietoja. Kirjoituksen voi palauttaa esitietolomakkeen liitteenä tai 

vaihtoehtoisesti kokemuksistaan voi kirjoittaa myös lomakkeen kirjoitustilaan. 

Kirjoitukset arkistoidaan myös myöhäisempää tutkimusta varten, jos kirjoittaja antaa siihen 

luvan. Lisätietoja Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta täältä.  

Hankkeen johtajana toimii professori Tiina Silvasti ja tämän aineistonkeruun vastuullinen 

tutkija on tutkijatohtori Mikko Jakonen. 

 





Liite B

Vastauslomake
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FSD3321 TÖISSÄ JA KÖYHÄ -KIRJOITUSAINEISTO 2015

FSD3321 WORKING AND POOR 2015

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/



Kirjoituspyyntölomake 

Nimi / Nimimerkki    

 

Sukupuoli    

Nainen  

Mies  

 

Syntymävuosi    

 

Asuinpaikka    

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa)  

Muu kaupunki  

Maaseutu  

 

Siviilisääty    

Sinkku  

Parisuhteessa  

Avoliitossa  

Avioliitossa  

Rekisteröidyssä parisuhteessa  

Eronnut  

Leski  

 

 

Onko sinulla lapsia?  

Kyllä  

Ei  

 

 

Kuukausiansiot (ennen veroja)    



Alle 500 € kuukaudessa  

500-1000 € kuukaudessa  

1000-1500 € kuukaudessa  

1500-2000 € kuukaudessa  

2000-2500 € kuukaudessa  

2500-3000 € kuukaudessa  

yli 3000 € kuukaudessa  

 

Kuinka monta työsuhdetta sinulla on ollut työurallasi (sama tai vaihtuva työnantaja)    

1-5  

6-10  

11-15  

16-20  

yli 20  

 

Millainen koulutus sinulla on?  

Perus- tai kansakoulu  

Ammattikoulu  

Ylioppilas  

Opisto- tai muu toisen asteen koulutus  

AMK-tutkinto  

Kandidaatin tutkinto  

Masterin tutkinto  

Tohtorin tutkinto  

Mitä teet pääasiassa arkisin?    

Kokoaikaisessa työssä  

Osa-aikatyössä  

Pätkätyössä  

Työllistämistyössä (esim. TE-keskuksen kautta)  



Työtön/työnhakija  

Opiskelen  

Eläkkeellä  

 

Kirjoitus liitteenä (doc, pdf, otd)  

Comments    

 

Kirjoita kokemuksistasi tähän tai lisää kirjoitus liitteenä. (Kirjoituksen pituutta ei ole rajattu)  

 

Kirjoitukseni saa arkistoida tietoarkistoon opetusta, opiskelua ja tutkimusta varten 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto)  

Kyllä  

Ei  

 




