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Prekarisaatio

• "Prekarisaatio on tilanne, jossa modernien yhteiskuntien keskeiset
instituutiot, kuten palkkatyö, koulu tai kansallisvaltio, eivät enää 
kykene välittämään suhdettamme maailmaan vaan jättävät meidät 
suoraan maailmasta tulevien voimien heiteltäviksi. Etualalle työntyvät 
nyt ihmislajin peruskysymykset: kuinka selvitä hengissä, kuinka nyt ihmislajin peruskysymykset: kuinka selvitä hengissä, kuinka 
rakentaa tulevaisuutta ja mistä löytää edes hetkeksi turvapaikka.”

Johdanto teoksessa ”Yrittäkää edes!” Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa (Prekarisaatio Pohjois-Karjalassa -tutkimusryhmä), Jokinen ym. 2011.
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Muisteluharjoitus (2-3 min.)

• Palauta mieleesi jokin sellainen tapahtuma elämästäsi, joka liittyy 
epävarmaan työtilanteeseen

• Tapahtuma voi liittyä työn hakemiseen tai olla työsuhteen aikana 
tapahtunut episoditapahtunut episodi

• Kirjoita ajatuksesi lyhyesti paperille
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Muistelumenetelmä (ks. esim. Haug; Hytönen 2014, Ylitapio-Mäntylä 2009)

• Pohjautuu 80-luvun feministiseen tutkimukseen: naisten ääni

• Frigga Haug keskeinen kehittäjä -> nyk. runsaasti sovelluksia

• Kokemuksellinen tieto: kokemus on aina subjektiivista, mutta myös 
kauttaaltaan kulttuurista ja sosiaalistakauttaaltaan kulttuurista ja sosiaalista

• Olennaista millaisia merkityksiä tapahtumille annetaan

• Muistelijoiden kokemukselliset kertomukset (suullinen ja/tai 
kirjallinen) -> yhteiskunnallinen tulkinta
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Muistelumenetelmä (ks. esim. Haug; Hytönen 2014, Ylitapio-Mäntylä 2009)

• Tukijan rooli julkilausuttu osallistujana

• Väljä teemoittelu, ryhmä voi osallistua teemojen kehittämiseen

• Etukäteen kirjoitetut n. 1 sivun mittaiset muistot teemasta -> 
keskustelu -> unohdetut muistot & tiedon tuottaminen yhdessä, keskustelu -> unohdetut muistot & tiedon tuottaminen yhdessä, 
muisto voi ilmetä myös ei-sanallisena

• Etäännyttäminen ”hän”-muodossa kirjoittamalla

• Usein osallistujille vapauttavia kokemuksia

• Ryhmäkoko 6-8 henkeä, useita tapaamiskertoja

• Mahdollista myös tulevaisuuden muistelu
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Prekaari työmarkkinatilanne (ks. Åkerblad 2014)

• Tarkoitetaan olosuhteita, jotka syntyvät elämän yleisestä epävarmistumisesta ja 
institutionaalisten turvaverkkojen hapertumisesta (Kakkonen & Parviainen 2006; Vasama 2004, Wilska 2006, 
ref. Åkerblad 2014)

• Epätyypillisten työsuhteiden epävarmuus:
-> työn jatkuvuus
-> työttömyyden uhka
-> toimeentulon turvattomuus-> toimeentulon turvattomuus

-> ongelmat suunnitella ja hallita elämää pitkällä aikavälillä
(Kakkonen & Parviainen 2006; Vasama 2004, Wilska 2006, ref. Åkerblad 2014)

-> työuran katkoksiin liittyvät riskit yksilön kannettaviksi
(Miettinen 2007, ref. Åkerblad 2014)

-> erilainen asema työpaikalla vakituiseen henkilöstöön verrattuna
-> kokonaisuutena tunne heikommasta asemasta työmarkkinoilla (Wilska 2005, ref. Åkerblad 2014)

• Osaaminen työstettävä työmarkkinoilla myytäväksi pääomaksi (Koivulaakso 2010)
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Prekaarisuuden vaikutuksia toimijuuteen 
(Åkerblad 2014)

• Toiminnan tavat määrittyvät suhteessa
• Aikaan
• Liikkeeseen
• Hallintaan
• Suhteeseen

• Tulevaisuuden ennakointi ja varmistelu• Tulevaisuuden ennakointi ja varmistelu
• Vaikea keskittyä: levottomuus
• Sitoutuminen mahdotonta: jatkuvat muutokset & työttömyyden huoli
• Aikaperspektiivin lyhentyminen, luovutaan pyrkimyksestä hallita elämää
• Omat halut vs. työelämän realiteetit -> etsiminen toiminnan tapana, 

eksyminen ellei suhteutus onnistu
• Toimijuus: yrittäminen, sietäminen, kestäminen

8



Ikäsyrjintä (ks. Viitasalo 2013)

= ikään perustuvaa eriarvoista kohtelua

1) Suora syrjintä

2) Piilevä syrjintä (ageismi): institutionaaliset rakenteet ja käytännöt

• Esiintyy tyypillisimmin rekrytointitilanteissa sekä mahdollisuuksissa • Esiintyy tyypillisimmin rekrytointitilanteissa sekä mahdollisuuksissa 
ammatillisessa etenemisessä 

• Naisilla kahdenkertainen ulossuljetuksi tulemisen riski: 1) ikä 2) 
sukupuoli (Kosonen 2003)

• Ikääntyvä: 45-54 v. (Kosonen 2003)
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Naisten työn erityispiirteitä

• Usein matalapalkka-aloilla

• Pirstoutuu: määräaikaisuudet, perhevapaat

• Kodin ulkopuoliset hoivavastuut 
(Koskinen 2012)(Koskinen 2012)

• Esim. Prekaarisuus Pohjois-Karjalassa: hoiva oletettuna naisen 
ominaisuutena (Jokinen ym. 2011, ks. myös Precarias a la´Deriva)

• Epävakaiden työsuhteiden ja työttömyyden naisistuminen laman 
jälkeen (Happonen 2002)
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Teoreettista taustaa (aineistolähtöinen / teoriaohjaava 
lähestymistapa)

Paulo Freire (1921-1997) (Sorrettujen 
pedagogiikka)

• Sorto: ”estää toisen pyrkimyksen tulla 
enemmän ihmiseksi”

• YHTEISKUNNAN VALTARAKENTEET(myös 
sisäistetyt käsitykset paremmuudesta ja 

Bell hooks (Vapauttava kasvatus)

• Minuus ja identiteetti suhteessa 
poliittisiin olosuhteisiin (Freire)

• Naisten kokemukset eivät ole yhtenäisiä, 
mm. rotu- ja luokkatausta vaikuttavat -> 
dialogisuus kokemustiedon vaihtamiseksi sisäistetyt käsitykset paremmuudesta ja 

huonommuudesta), ERIARVOISUUS, 
KÖYHYYS

• Tässä kiinnostuksen kohteena epäsuorat 
sorron rakenteet:

• MYYTIT
• MANIPULOINTI
• AUTTAVA TOIMINTA
• VALISTUKSEN JAKAMINEN

dialogisuus kokemustiedon vaihtamiseksi 
-> äänen antaminen

• Essentialismin tai identiteettipolitiikan 
synnyttämät ennakkoluulot

• Näennäismuutokset sortavassa 
toiminnassa

• (Koulutuksen ei-vapauttavuus)
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Tutkielman sidos yhteiskunnalliseen 
tilanteeseen
• Sosiaalipoliittiset uudistukset

->Eläkeuudistus:

eläkeiän nosto <-> työelämän epävarmistuminen <-> ageismi

• Pienituloisuuden ja köyhyyden lisääntyminen• Pienituloisuuden ja köyhyyden lisääntyminen
• Erityisesti lapsiperheiden köyhyys ja eläkeläisten köyhyys

• Köyhyysrasisimi: häpeä, stigmatisoituminen, eristäytyminen, eristäminen

• (Uusliberalistinen eetos)

• (Koulutususko)
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Prekaari 
työmarkkinatilanne
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Pohdittavaksi:

• Miten oma kokemuksesi suhteutuu edellä esitettyyn?

• Mitä kokemus kertoo yhteiskuntamme muutoksesta?

• Mitä on tärkeää tietää prekaarisuuden vaikutuksista?

• Miten sosiaalipedagogisella työllä voidaan helpottaa prekaarisuudesta • Miten sosiaalipedagogisella työllä voidaan helpottaa prekaarisuudesta 
seuraavia olosuhteita?

• Poliittinen vaikuttaminen?
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