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Tutkimuskonteks+
• HAASTATTELUT: HH 

• 1)Taustakysymyksiä: 

- koulutus, ikä, amma9, asuinpaikka, lapsuuden perhe, vanhempien 
koulutus ja työ, ystävät, harrastukset ja työhistoria

2) Työelämä -pätkätyöläisyys
- miten vaikuDaa elämään, elämäntapaan, koulutukseen
- mitä pitää tärkeänä elämässä – mitä työ merkitsee itselle, perheelle ja 
ystäville - puhutaanko työstä kaveripiirissä
- mitkä ovat tavoiDeet työelämässä

3) Tulevaisuus
- voiko vaikuDaa tulevaisuuteensa
- minkälaista elämää haluaa elää, eroaako se nykyisestä, miten - mitä
hyvinvoinG itselle tarkoiDaa
- minkälaista elämää uskot eläväsi 5 -ja 10- v. kuluDua 

4) Työmarkkinat
- miten koet muuDuneen
miten muutokset vaikuDavat omaan elämään, elämäntapaan, 
tulevaisuuden suunniDeluun 

5) Yhteiskunnan tuki
- opintotuki, opintolaina ym…

TAUSTATUTKIMUS LAPIN 
HIIHTOKESKUKSISSA 

Tutkimusaineistona 18 – 28-vuo?aat 

Vertailuaineisto (N=20) 
hHp://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-
FSD2788 (Tampereen yliopiston 
?etoarkisto, Suomen Akatemian 
rahoiHama tutkimus 2008-2012).

(Helve, 2013, From higher educa?on
to working life: Work values of young
Finns in changing labour markets, ss 
119-137 in Helve&Evans, Youth and 
work transi?ons)

http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2788


Interpretative paradigm:

Hermeneutiikka korostaa 
miten nuoret tulkitsevat
korona -ilmiötä ja niiden 
merkityksiä 
Fenomenologia korostaa 
nuorten korona -kokemusta 
ja sen ymmärtämisen 
muodostumista.

Hermeneuttinen kehä
kr. verbi hermeneuein = 
tulkita (Husserl, Heidegger, 
Gadamer, Marcel, Sartre, 
Merley-Ponty jne.)

Filosofinen 
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?nen 
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Tutkimuskysymys:
Miten H-F 
lähestymistapa 
soveltuu 
nuorisotutkimukseen 
tutki9aessa

Nuorten aikuisten koronakokemusten tulkintaa, 
niiden merkityksiä sekä perusrakenteiden 
kuvaamista?

Miten nuoret ovat kokeneet koronan? 

Miten se on vaiku7anut heidän elämäänsä 
omassa tulkinnassa?

Entä tulevaisuuden näkymiin?



Tutkimusaineiston keruu:

Haasta%elut: N=10 (5 naista ja 
5 miestä) 18–26- vuo>asta 
nuorta huh>kuussa 2021. 

Haastateltavat tavoiteCin 
”spontaanis>” Lapin 

hiihtokeskuksissa

Haasta%elut olivat 
keskustelunomaisia avoimista 
osi%ain edellisen tutkimuksen 
aiheisiin lii%yvistä teemoista 

(semi-strukturoitu 
haasta%elurunko) 

Tavoitteena oli tilan 
antaminen nuorten 
koronakokemusten 

autenttiseen kuvailuun ja 
pohdintaan. 

F2F- haasta%elut; maskit, 
etäisyydet, nuorten valitsemat 

>lat – osi%ain ulkona

Haasta%elujen 
nauhoi%aminen 

ja li%eroin> (Spoken OY)



Miten Covid-19 vaiku1 haasta4eluihin 

Aineiston keruu edellyttää tutkijalta resilienssiä: yhteyksien saaminen nuoriin korona-aikana 
ennakoimatonta ja yllätyksellistä

Vaa#i tutkijalta sopeutumiskykyä, stressinsietoa ja  ongelmanratkaisukykyä, op#mis#suu6a, omien 
voimavarojen tunnistamista ja kehi6ämistä sekä kykyä pyytää ja o6aa vastaan apua toisilta tutkijoilta

Joustavuu6a nähdä uusia tutkimusnäkökulmia

Kestävyy6ä haasteelliseen aineiston keruuseen

Covid-ajan tutkimuseettisiä lähtökohtia: vapaa-ehtoisuus nuorten tavoittamisessa, miten nuoret 
kokivat tutkimuksen merkityksen – luottamuksellisuus ja yksityisyyden suojaaminen



Ee#set kysymykset 
lii,yen

- Haastateltavien rekrytoin/in:
- Etukäteisinformaa/oon: Tutkimuksen tarkoituksen 

kuvaaminen.
- Riskeihin: Tutkimuksesta ei aiheudu tutki;avina 

oleville ihmisille, yhteisöille tai muille 
tutkimuskohteille merki;äviä riskejä, vahinkoja tai 
hai;oja. 

- Anonyymisyyteen
- Lupaan haasta;elujen nauhoi;amiseen
- Tutki;avien itsemääräämisoikeuksiin ja 

vapaaehtoisuuden kunnioi;amiseen.
- Tutki;avien luo;amukseen tutkijaan ja /eteeseen. 
’(Tutkimusee,nen neuvo1elukunta (TENK), ohje 2019, 
Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eeCset 
periaa;eet ja ihmis/eteiden eeCnen 
ennakkoarvioin/ Suomessa). 



Mitä hermeneu,s-fenomenologinen tutkimus selvi5ää 

Nuorten yksilöllisiä 
kokemuksia covid-

19 pandemiasta 
kuvaillen niitä sekä 

tulkiten niitten 
merkitysten 
olennaisia 
sisältöjä.

Tulkinnat 
muodostavat 
eräänlaisen 
mind map

ajatuskartan
(Mindomo
soaware). 

Yksityiset tulkinnat 
yhdistetään 

teemoiksi, joista 
muodostuu  

merkitysrakenteita 
hermeneubsen 
lähestymistavan 

mukaises?.

Fenomenologia  kuvaa 
nuorten korona -

kokemusten yleisiä 
rakenteita tavoiHaakseen 
sen sellaisena kuin nuoret 

ovat sen yleises? 
kokeneet.

Eri haastatteluista etsitään 
yhteneväisyyksiä, joiden 
avulla voidaan ymmärtää 

koronan nuorille aiheuttamia 
erilaisia merkitysrakenteita.



Lähteitä:
• Kvale, S. , & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the

craX of qualita>ve research interviewing. Thousand Oaks, 
CA: Sage Publica>ons.

• Vandermause, R. K. (2008). The poiesis of the ques>on in 
philosophical hermeneu>cs: Ques>oning assessment
prac>ces for alcohol use disorders. Interna>onal Journal of 
Qualita>ve Studies on Health and Well-Being, 3 (2), 68–76.

Roxanne K. Vandermause and Fleming S.E. (2011) 
Philosophical Hermeneu@c Interviewing in The
Interna@onal Journal of Qualita@ve Methods 10(4)
DOI:
10.1177/160940691101000405

http://dx.doi.org/10.1177/160940691101000405


Analyysin 
kulku

• Jokaisen yksityisen haasta-elun 
tarkka lukeminen ja nauhoitusten 
kuuntelu (media player ohjelma)
• Omat muis8inpanot li-eroinneista 

ja ääni-eistä, omat havainnot
• Aineiston koodaaminen - millaisia 

vastauksia aineisto antaa 
tutkimuskysymyksiin
• Merkitysyhteyksien etsiminen ja 

teemoi-aminen  yksityisistä 
haasta-eluista
• Koko aineiston yhteisten ja 

erillisten merkitysyhteyksien 
etsiminen – paluu aina myös 
yksi-äisiin haasta-eluihin –
hermeneuBnen kehä
• Merkitysten yläteemoi-aminen ja 

yhteisten alamerkitysten luominen



Aineiston )ivistämisen 
haasteita
• Tärkeää aineiston 

monimuotoisuuden säily7äminen
• Etsiä yhteneväisyyksiä
• Teemojen muodostaminen soveltaen 

hermeneu<sta kehää
• Kokonaisuuden hahmo7aminen
• Tulkintaprosessi on dynaaminen 

kehä (yksi7äisten haasta7elujen ja 
kokonaisuuden tarkastelu vuoron 
perään.



Töitä riittää Vähäinen merkitys omaan elämään

Introvertille hyvää aikaa miettiä
arvoja ja mitä haluaa tulevaisuudelta

Kotimaan matkailun kasvu

Palvelut luonnossa ja liikunta

Vapaus

Luontoharrastukset
Liikuntaharrastukset

Halu muuttaa maailmaa

Turvaton tulevaisuus
Ilmaston muutos
Töiden riittävyys
Uudelleen kouluttautuminen

Tulevaisuuden dysfobiaskenaariot
Luonnon tuhoutuminen
Ei matkustelua lentäen
Ei kulutusta

Ravintolat kiinni

Arkiset ilot poissa kuten 
Joukkueurheilu

Yksinäisyys

Pelot isovanhempien ja omaisten puolesta

Korona kokemuksia
- teemoja



Koko aineiston
läpileikkaavat yläteemat:

• Vähäinen koronan merkitys omaan
elämään

• Epävarmuus ja turvaton tulevaisuus

• Yksinäisyys



• Onhan se nyt ehkä vähän rajo0anu liikkumista ja on lai0anu
mie5mään, e0ä milloin lähtee minnekin. Mu0a mää nyt en 
oo sillai ollu tavallaan liesussa olevaa sor5a, e0ä en oo paljoo
käyny ulkosalla sillä lailla, tehny mitään ihmeellisiä 
muutenkaan, e0ä ei suurta merkitystä loppupeleissä. Mää on 
aika lailla pystyny jatkamaan omia hommiani koronasta 
huolima0a, e0ä mulla ei oo sillai [tarvinu mitenkään? 
00:01:15] [?? 00:01:16] lähteä minnekään sillä lailla 
hakemaan mitään.

• Haasta0elija 1 [00:03:24]: Onks ketään sun lähipiirissä saanu
tätä koronaa?

• Puhuja 1 [00:03:30]: Ei oo itse asiassa. Mulla on ollu sillai, on 
se lähellä käyny, mu0a ei oo kenelläkään. Ite en oo ollu
karanteenissa, isä oli karanteenissa, mu0a hänellä ei tullu
mitään, ei tode0u mitään, e0ä oli sillai. Ja ei muuten oo ollu
sillai kyllä mitään.

• Haasta0elija 1 [00:03:52]: Nii, e0ä elämä on menny sun
suunnitelmien mukaan?

• Puhuja 1 [00:03:58]: Kyllä. Eikä se nyt oo sillai, jos ois tullu, nii 
en mä nyt usko, et se ois vaiku0anu mitenkään, e0ä maailma 
jatkuu, ja mulla on sillai kaikki hanskassa, e0ä...

Puhuja 1 [00:06:34]: Tai siis me lähetään 
kesäkuussa, muutetaan pois. MuHa kyllä tässä nyt 
on töitä riiHänyt sen, minkä on vaan kerennyt 
tehdä. Kyllä tuon koronan myötä, sanotaanko, eHä 
se on tehny jopa hyvää tälle ko?maan matkailulle, 
eHä kyllä tässä kesästä as? on saanu tehä töitä sen, 
minkä vaan on jaksanut. 

…jos miebi, miten korona on vaikuHanut tähän 
paikkaan, niin onhan se ?etenkin, nyt kun ravintolat 
oli kiinni ja varsinkin kun oli pääsiäisen kiinni, niin 
kyllähän se paikallisiin ravintolayrityksiin vaikub 
varmas? nega?ivises?. MuHa mekin siHen taas, kun 
tarjotaan eri palveluita luontoon ja liikkumiseen, 
niin meihin se on taas vaikuHanut ehkä jopa 
posi?ivises?, koska ihmiset on ruvennut liikkumaan 
ja hoksannut sen ko?maan matkailun, eHä ei aina 
tarvi lomilla lähteä ulkomaille. Kesäkin oli, sen 
huomas kesällä ehkä eniten jopa. 

Nuorten koronakokemuksia



Miten korona on vaiku-anut 
nuorten tulevaisuuteen nuorten 
omassa tulkinnassa ja niiden 
merkityksiä

• No, varmaan eniten töiden kannalta, et kaikki on tosi 
epävarmaa. Ikinä ei Gedä millon ravintolat menee kiinni. Sit
mie9i just sitä, eDä pitääkö uudelleenkouluDautua
esimerkiks, eDä riiDääks tällä alalla töitä jatkossa. Vaikka 
itelle tosi tärkee ala, tykkään tehdä tätä työtä, muDa siDen 
taas se eDä onko siDen tulevaisuudennäkymiä enää itellä
tällä alalla.

• HaastaDelija 1 [00:01:38]: EDä sä oisit valmis 
kouluDautumaan lisääkin?

• Puhuja 1 [00:01:42]: Kyllä, eri alalle. Melkein pakko siDen 
turvata oma tulevaisuus….niin se vois olla siDen sellanen
toinen urapolku mitä lähGs kulkemaan.

• HaastaDelija 1 [00:03:26]: Miten se on vaikuDanut tää
korona sun sosiaaliseen elämään?

• Puhuja 1 [00:03:31]: No, esimerkiks mun vanhemmat asuu 
etelässä, niin sit aina pitää mie9ä voiko sinne nyt lähteä ja 
yleensä käydään aina koronatesGssä ennen kun lähdetään 
käymään missään pidemmällä matkalla. Se on aina vähän 
enemmän järjestelemistä, eDä pystyy näkemään kavereita. 
Aika GiviisG me ollaan ton meidän työporukan kanssa siDen 
vapaa-ajalla, kun kuitenkin pyöritään samoissa piireissä 
muutenkin. Mut siDen jos sen kuplan ulkopuolelle menee, 
niin sit pitää mie9ä näitä rajoituksia ja muita, eDä ei siDen 
riskeeraa toisten terveyDä.

No siis, ihan lähitulevaisuuteen silleen, et 
oon päättänyt et oon kesän Helsingissä 
missä on kaikki kaverit ja perheet, et en lähe
kesällä turhaan …- mä tiedän, et mä oisin
siellä aika yksin kuitenkin. 

Sitten taas kaukaisempaan tulevaisuuteen, 
niin kyl tää on saanut mut tosi paljon 
realistisemmin miettii esimerkiks mun alan 
valintaa. Et kun mä koen et jos ois ollut 
normaalivuosi, niin mä oon semmonen
ihminen, joka oisin tosi vahvasti 
integroitunut siihen opiskelijakulttuuriin, 
varsinkin... Mut …oisin ihan hyvin saattanut 
opiskella viis vuotta miettimättä yhtään sitä, 
että onks tää mulle oikee ala. Ja nyt taas kun 
ei oo mitään sitä kulttuurii ollut, niin mä
oon käyttäny tosi paljon aikaa siihen et mä
oon miettiny, et onks tää mulle oikee ala ja 
onks tää niinkun opinnot sitä, mistä 
tykkään. 



Kokemus:
Yksinäisyys • Elellään itsekseen, kun mäkin sanoin, et 

tosiaan yksin elelen täällä, niin eihän se 
sinänsä vaikuta mitään. Samallailla mä
oon aikasemmin ollu omissa oloissani. 
• Puhuja 1 [00:06:35]: No mä oon aina ollu

vähän semmonen tyyppi, eAä mä oon
tykänny muutenkin vähän istua tai 
semmonen vähä introverCtyylinen, niin 
pakko myöntää, eAä ku ihmiset on, eAä 
seinät kaatuu päälle ja ei kestä 
tommosta, niin mä oon ihan toAunu
elämään tällee, eAä ei... Karanteeniki, se 
pätkä, niin meni ihan siitä vaan, ei mitään 
ongelmaa. 
•

Et tosi vaihtelevas>, et ei silleen 
niinkun suoraan ehdi tulla 
yksinäinen olo, kun asuu 
kämppiselämää. Et se on siis tosi 
huikee mahdollisuus kans, e%ä kyllä 
mä, jos mä … oisin nyt... Mä siis 
si%en laitoin vuokrasopparin... 
Mulla oli yksiö …, niin sen mä laitoin 
puihin, et jos mä siellä oisin vielä 
yksin mun pienessä boksissa, niin 
kyl se ois vielä huoma%avas> 
rankempaa. Ja on silleen kavereita, 
jotka on... Tekee just sitä, e%ä on 
yksin ollut koko vuoden … yksiössä, 
niin on se ollut aika raskasta niille.



Nuorten 
selviytymistulkintoja ja 
koronalle annettuja 
merkityksiä

• No, onhan sitä oppinut arvostaa eri 
asioita siAen, et kun on vaikka ollut 
enemmän yksin ja selkeesG lähipiiri 
pienentynyt ihan superpaljon, niin Getää 
ketkä on ne  merkiAävät ihmiset 
elämässä ja kenen kanssa haluaa oikeesG
vieAää aikaa ja mitkä on sit semmosia
juAuja, mille haluaa löytää omassa 
arjessa aikaa, kun... No, vaikka on joku 
tärkeä harrastus mitä ei voinut tehdä 
koronan takia, niin siAen on oikeasG 
tajunnut sen merkityksen 
mielenterveydelle jo ja... Niin, just silleen 
eAä on päässyt oikeesG konkreGsoimaan 
omaa arvopohjaa ...

SelkeäsC monilla nuorilla ja 
varsinki semmosilla, jotka 
opiskelee, on varmasC aika 
paljon paineita ja vaikeuksia 
suori7aa koulua ja e7ä on  
paljon yksinään vaikka 
kotonaan, niin somen kau7a 
jaetaan paljon sisältöä, e7ä 
ole armollinen itsellesi ja koita 
o7aa välillä rennosC. 



Krii3nen pohdinta: Miten hermeneu3s-
fenomenologinen tulkitseva paradigma sopii 
nuorisotutkimukseen?
• Onko analyysi sensitiivinen kontekstille? 
• Onko tutkijan kiinnostus haastateltavien 

henkilökohtaisista kokemuksista aito? 
• Onko tutkijalla tutkittaviin

auktoriteettiasema?
• Osoittaako tutkimus siihen sitoutumista ja 

tarkkuutta 
• Onko aineisto riIttävän syvällistä?
• Onko tutkimus kuvattu läpinäkyvästi ja 

johdonmukaisesti?
• Onko vältetty ylitulkintaa?
• Onko tavoitettu covid-19 nuorten 

kokemusten vaikutukset ja merkitykset?

Tulkinnan apuna:
• Hiihtokeskusten sosio-kul%uurisen 

ympäristön tuntemus
• Aiemmat haasta%elut
• Tutki%avat olivat hiihtokeskusten kul%uurissa 

kiinni työhön/opiskeluun lii%yen
• Aiemman nuorisotutkimuksen ja 

tutkimuskirjallisuuden tuntemus



KIITOS!


