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Siivoustyö on tärkeä yhteiskunnan rakenteita ylläpitävä toimiala, joka palvelee asiakkaita niin 

julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Hotellisiivoojat ovat palvelutyöntekijöitä, jotka 

antavat merkittävän panoksen hotellien operatiiviselle toiminnalle sekä taloudelliselle 

menestykselle. Tästä huolimatta hotellisiivous on matalapalkkaista, fyysisesti ja psyykkisesti 

raskasta työtä, jota leimaa alhainen status, yksitoikkoisuus ja likainen mielikuva.  

 

Hotellisiivouksesta on tehty paljon aiempaa tutkimusta. Suurin osa tutkimuksista on 

kansainvälisiä, missä määrällisten tutkimusten fokus on ollut paljolti esimerkiksi 

hotellisiivouksen tuottavuudessa. Laadullisissa tutkimuksissa puolestaan hotellisiivousta on 

tutkittu pääosin työntekijöiden näkökulmasta. Myös Suomessa on tutkittu hotellisiivoustyötä, 

mutta suurin tutkimuksista liittyy yleisimmin siivoustyöhön. Tutkielmani yleinen tavoite on 

tuoda esiin hotellisiivoustyöntekijöiden näkökulma heidän työstään Suomessa.  

 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys muodostuu prekaarista tehokkuudesta, jonka olen 

rakentanut yhdistämällä yhteen kahta työn muutokseen liittyvää teoreettista keskustelua. 

Prekariaatti viittaa palkkatyötä tekevän henkilön epävarmaan asemaan työmarkkinoilla 

työllistymisen, toimeentulon ja erilaisten työperäisten etuuksien suhteen. Se on tila, jossa 

korostuvat joustavuus, osa-aikaisuus ja epävarmuus niin työssä kuin yleisesti yksilön elämässä. 

Tehokkuusajattelu tarkoittaa tässä yhteiskunnallista ilmiötä, missä yritysten ja organisaatioiden 

pyrkimyksenä on tehostaa toimintojaan ja tuotantoprosessejaan talouden ehdoilla. Tutkielmani 

paradigma on sosiaalinen konstruktionismi. 

 

Tutkimuskohteeni on hotellisiivoustyö prekaarina tehokkuutena. Päätutkimuskysymykseni on: 

Millaista hotellisiivoustyö on prekaarina tehokkuutena hotellisiivoojien internetkeskusteluiden 

esityksissä. Osakysymykset ovat: 1. Miten tehokkuusajattelu ilmenee hotellisiivoustyötä 

käsittelevissä internetkeskusteluissa? 2. Miten prekaarius ilmenee hotellisiivoustyötä 

käsittelevistä internetkeskusteluista? 3. Mistä hotellisiivoustyön prekaari tehokkuus rakentuu 

hotellisiivoustyötä käsittelevissä internetkeskusteluissa? Aineistonani toimivat siivoustyötä 

käsittelevät internetkeskustelut, joiden analysointiin hyödynnän teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä.  

 

Tutkielmani tulosten mukaan hotellisiivoustyö prekaarina tehokkuutena on epävarmaa, 

tilapäistä ja joustavaa työtä, jossa korostuvat ongelmalliset esimiessuhteet sekä työssä koettu 

kiire ja kuormitus. Työn prekaaristi tehokas luonne tulee pitkälti tehokkuuden tavoittelusta, 

missä hotellisiivous on ulkoistettu ja kilpailutettu alalle erikoistuneille siivousyrityksille. Työn 

tehostaminen vaikuttaa tapahtuvan työntekijöiden hyvinvoinnin ja tuotetun siivouspalvelun 

laadun kustannuksella. Hotellisiivoustyötä tulisi jatkossa pyrkiä kehittämään suuntaan, missä 

huomion keskipisteenä on ensisijaisesti työntekijän hyvinvointi ja tuotetun palvelun laatu. 

 

Avainsanat: Hotellisiivoustyö, prekaari työ, matkailutyö, tehokkuusajattelu, sosiaalinen 

konstruktionismi 
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1. JOHDANTO 

 

Siivousala on merkittävä yhteiskunnan rakenteita ylläpitävä toimiala. Se palvelee asiakkaita 

suoraan, mutta myös välillisesti toimimalla jonkin organisaation tai laitoksen tiloissa. Tärkeästä 

roolistaan huolimatta siivoustyö on vähän arvostettua, matalapalkkaista sekä fyysisesti ja 

henkisesti raskasta työtä. Ilman siivoustyötä kuitenkin esimerkiksi hotellien ylläpito olisi lähes 

mahdotonta. Hotelleissa työskentelevät siivoojat ovat matkailutyöntekijöitä, jotka antavat 

tärkeän panoksen hotellin toiminnalle ja tuottavuudelle. Matkailutyötä luonnehditaan usein 

uuden työn käsitteellä, mutta siivoustyö nähdään monesti ”vanhaksi naisten työksi”. Siivoustyö 

on matkailutyötä, mutta uuden työn sijaan siivoustyössä vaikuttaisivat korostuvan erilaiset työtä 

määrittävät piirteet. Toisin kuin uudessa työssä siivoustyössä ei korostu ensisijaisesti työn 

tekeminen työntekijän persoonalla, vaan piirteet kuten epävarmuus, fyysinen vaativuus sekä 

työn tekeminen aikaa vastaan. 

 

Kun kerroin pikkuveljelleni, että tutkimusaiheeni on hotellisiivoustyö, hän oli hämillään: 

”Miten hotellisiivous liittyy matkailuun? Eikö olisi järkevämpää tutkia jotain oikeaa 

matkailutyötä?”. Nyt minä olin puolestani hämilläni. Ensinnäkään kukaan ei todennäköisesti 

kyseenalaistaisi safariopastuksen yhteyttä matkailutyöhön, mutta jostain syystä 

hotellisiivoustyö nähdään jonkinlaisena ”toisena” palvelutoimialana puhuttaessa 

matkailutyöstä. Toiseksi, vaikka hotellisiivoustyö on elintärkeää hotellien toiminnalle ja sitä 

kautta myös matkailulle, itse hotellisiivoojilta harvoin kysytään, millaista heidän työnsä on. Itse 

olen päässyt kokemaan työn hyvät ja huonot puolet työskennellessäni hotellisiivoojana monissa 

Lapin tärkeissä matkailukohteissa kuten Levillä, Ylläksellä ja Pyhätunturilla. Tuolloin 

havaitsin, että hotellisiivoojat omaavat paljon arvokasta kokemuksen kautta kertynyttä hiljaista 

tietoa matkailusta, mutta myös omasta työstään ja siitä, miten sitä tulisi kehittää. Motivaationi 

tähän tutkielmaan tulee henkilökohtaisesta taustastani hotellisiivousalalla, mutta tutkielmassa 

pyrin lähestymään hotellisiivoustyötä mahdollisimman arvoneutraalisti. Tutkielmassani tutkin 

hotellisiivoustyötä prekaarina tehokkuutena hotellisiivoojien näkökulmasta.  
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1.1 Hotellisiivoustyö 

 

Yleisesti katsoen siivoustyö on palveluammatti, jossa tuotteina ovat puhtaus, siisteys ja 

järjestys. Kaikki siivottavassa tilassa asioivat tai työskentelevät henkilöt ovat siivouspalvelun 

asiakkaita. (Ahtimo ym., 1990, s. 17.) Hotellisiivouksessa myös siivouspalvelun 

vuorovaikutteinen puoli vieraan ja siivoustyöntekijän välillä korostuu, mikä on keskeistä 

palvelutapahtuman onnistumisen kannalta (Kensbock, Jennings, Bailey & Patiar, 2014, s. 55; 

Kensbock, Jennings, Bailey, Patiar, 2016). Vaikka hotellisiivous on paljolti ”näkymättömissä” 

tapahtuvaa huoneiden siivoamista (ks. Hunter, Powell & Watson, 2006), palveluammattina 

työntekijän ja asiakkaan välinen suhde on siinä tärkeä (Ruuska & Valkonen, 2007). 

 

Hotellisiivous on fyysisesti rasittavaa ja raskasta työtä (Liladrie, 2010, s. 60). Työn ytimessä 

on hotellihuoneiden palauttaminen takaisin käyttöön (Hunter Powell & Watson, 2006, s. 297), 

toisin sanoen huoneiden siivoamista vieraiden lähdettyä uusia vieraita varten. Huoneiden 

siivous sisältää imurointia, vessojen pesua, lakanoiden vaihtamista sekä tarvikkeiden kuten 

pyyhkeiden, saippuoiden, kahvin ja joskus minibaarin täyttämistä (Liladrie, 2010, s. 60; 

McMorran, 2015, s. 88; Knox, 2011, s. 589). Hotellisiivoojan työhön kuuluu kuitenkin 

muutakin kuin pelkästään siivoamista, kuten esimerkiksi laatuvaatimusten täyttämistä, 

asiakkaille vastaamista ja päivittäisiä huoltotarkastuksia. (Hunter Powell & Watson, 2006, s. 

298)  

 

Hotellisiivoustyö voidaan jakaa Boonin (2007, s. 161–163) mukaisesti kahteen 

palveluesitykseen: ”Talon edessä” (= front of the house, FOH) ja ”talon takana” (= back of the 

house, BOH) tapahtuvaan esiintymiseen. Käytännössä tätä voi havainnollistaa siten, että kun 

vieraat ovat huoneessa, määrittyy huone FOH-tilaksi. Kun vieraat ovat lähteneet, on huone 

BOH-tila. Hotellisiivoojan tulee mukauttaa omaa esiintymistään sen mukaan, kummassa tilassa 

hän työskentelee tuottaakseen luotettavaa laatupalvelua. (Boon, 2007, s. 170). Boonin (2007) 

mukaan palveluesitys on kirjaimellisesti esitys, jossa kaikilla toimijoilla on oma rooli, ja jopa 

yleisö on mukana tässä esityksessä. Esiintyminen hotellisiivoojana on sosiaalipsykologinen 

prosessi, missä työntekijä on vuorovaikutuksessa muihin ”hotellilavalla” esiintyviin sosiaalisiin 

näyttelijöihin samalla kun hän tekee päivittäisiä töitä ja tehtäviään (Kensbock ym., 2016, s. 

114).   
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Hotellisiivoojasta ja hotellisiivouksesta, on kirjallisuudessa käytetty monia eri termejä. 

Yleisimmin näistä käytetty on room attendant (esim. Kensbock ym., 2014; Kensbock ym., 

2016; Kensbock, Jennings, Bailey & Patiar, 2013; Hunter Powell & Watson, 2006; Knox, 2011; 

Boon, 2017), joka suoraan suomennettuna tarkoittaa huonehoitajaa. Muita käytettyjä termejä 

ovat esimerkiksi hotel housekeeper (Liladrie, 2010), joka suomentuu hotellin 

taloudenhoitajaksi; room cleaner (Lee & Krause, 2002), huonesiivooja; service employee 

(Boon, 2007), palvelutyöntekijä; cleaner (McMorran, 2015), siivooja. Hotellisiivouksesta 

yleisin käytetty termi kirjallisuudessa on housekeeping (Jones & Siag, 2009, Knox, 2011, Boon, 

2007), taloudenhoito. Hotellisiivouksessa kotitalouteen liittyvät aspektit ovat vahvasti läsnä. 

Hunter Powell ja Watson (2006, s. 308) väittävät, että hotellin kontekstiin on siirretty sellaisia 

taitoja, joita kotona olevat naiset käyttävät päivittäin. He kutsuvat näitä taitoja hiljaisiksi 

taidoiksi (= tacit skills), joita naiset ovat oppineet lapsesta saakka (Hunter Powell & Watson, 

2006, s. 308). 

 

 

1.2 Hotellisiivoustyön aiempi tutkimus 

 

Aiempaa tutkimusta hotellisiivouksesta löytyy runsaasti. Suuri osa näistä on laadullisia 

tutkimuksia (esim. Lee & Krause, 2002), mutta myös määrällistä tutkimusta on tehty paljon 

(esim. Jones & Siag, 2009). Hotellisiivousta on tutkittu paljon monista eri näkökulmista 

hyödyntäen monia eri lähestymistapoja ja menetelmiä. Määrällisissä tutkimuksissa on pitkälti 

keskitytty tutkimaan hotellisiivousta tuottavuuden näkökulmasta, esimerkiksi hotellisiivouksen 

suhdetta hotellin tuottavuuteen (ks. Hsu, Ho, Tsai & Wang, 2011). Laadullisissa tutkimuksissa 

puolestaan hotellisiivousta on tutkittu pääosin hotellisiivousalan työntekijöiden näkökulmaa 

hyödyntäen (esim. Kensbock ym., 2013, 2014, 2016). Keskityn tässä esittelemään tutkielmani 

kannalta olennaisimpia tutkimuksia, jotta voin havainnollistaa sitä tutkimuskenttää, johon myös 

oma tutkielmani sijoittuu. 

 

Tutkimukset, jotka ovat hyödyntäneet hotellisiivoojan näkökulmaa tutkittaessa 

hotellisiivoustyötä, maalaavat melko negatiivisen kuvauksen työstä, jopa huolestuttavan. 

Monet näistä tutkimuksista korostavat ristiriitaa, missä hotellisiivoojat ovat tärkeitä hotellien 

toiminnalle ja tuottavuudelle, mutta saavat osakseen vain vähän arvostusta tai tunnustusta. 

Yhteistä lähes kaikille näille tutkimuksille on niiden laajempi yhteiskunnallinen pyrkimys 
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tuoda hotellisiivoojien ääntä kuuluviin sekä nostaa heidän ammatillista asemaansa niin 

hotelleissa kuin laajemmin yhteiskunnassakin.  

 

Kensbock ym. (2013, 2014, 2016) ovat tutkineet hotellisiivoustyötä hotellisiivoojien 

näkökulmasta Australian Queenslandissa. Tutkimuksissa keskityttiin tarkastelemaan 

hotellisiivoojien kokemuksia työstään ottamalla huomioon esimerkiksi stereotyypittelyn, 

hotellisiivoojien kokeman uupumuksen, heidän asemansa hotellien operatiivisen hierarkian 

alhaisimmalla tasolla ja kokemukset erottelutyön (= distinctive work) seurauksista. Tuloksista 

kävi ilmi muun muassa, että hotellisiivoojat kohtasivat aikapaineita ja fyysisesti raskaita 

tehtäviä, jotka vaikeuttivat laatuvaatimusten täyttämistä. Tutkimuksiin osallistuneet 

hotellisiivoojat kokivat hotellisiivoustyön matalapalkkaiseksi ja yksitoikkoiseksi työksi, joka 

tehdään hotellin operatiivisen hierarkian alimmalla tasolla. Hotellisiivoojat näkivät itsensä 

merkityksettömiksi, näkymättömiksi ja aliarvostetuiksi hotellin johdolle, työorganisaatiolle ja 

muille työntekijöille. Lisäksi hotellisiivoojat kokivat kiusaamista, sortoa, ostrakismia, 

tunnustuksen ja kunnioituksen puutetta, mutta työstä löydettiin myös arvokkuutta omien 

motiivien, havaintojen ja työyhteisön tuen kautta. (Kensbock ym., 2013, 2014, 2016.) 

 

Hotellisiivoojien näkökulmaa hyödyntävää tutkimusta on tehty myös muun muassa San 

Franciscossa (Lee & Krause, 2002), Torontossa (Liladrie, 2010), Walesin Cardiffissa (Hunter 

Powell & Watson, 2006) ja Japanissa (McMorran, 2015). Tutkimusten tulokset ovat 

johdonmukaisesti hyvin samankaltaisia kuin Kensbockin ym. (2013, 2014, 2016) tutkimusten 

tulokset, missä hotellisiivoustyö koettiin raskaaksi, matalapalkkaiseksi ja yksitoikkoiseksi 

työksi. Tutkimuksiin osallistuneet hotellisiivoojat kokivat aikapaineita ja kunnioituksen 

puutetta työnjohtajilta sekä huonoja työskentelyoloja, jotka johtivat lisääntyneeseen 

työrasitukseen, stressiin, kipuihin ja vammoihin. (Lee & Krause, 2002; Liladrie, 2010; Hunter 

Powell & Watson, 2006; McMorran, 2015.) 

 

Useat edellä mainituista kansainvälisistä tutkimuksista ovat päätyneet paljolti samankaltaisiin 

tuloksiin, missä hotellisiivous näyttäytyy pääpainotteisesti negatiivisessa valossa 

hotellisiivoojien näkökulmasta tarkasteltuna. Keskenään ristiriitaisia tuloksiakin kuitenkin 

löytyy. Esimerkiksi Liladrien (2010) tutkimuksesta selvisi, että hotellisiivoustyöllä on 

vahingollisia terveydellisiä vaikutuksia työntekijöille, mutta Patricia Hunter Powellin ja Diane 

Watsonin (2006) tutkimukseen osallistuneilla hotellisiivoojilla oli positiivinen kuva niin 

itsestään kuin myös työstään. Pam Tau Leen ja Niklas Krausen (2002) tutkimuksen tulokset 
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osoittavat yhteyden huonojen työskentelyolosuhteiden ja hotellisiivoojien heikentyneen 

terveyden välillä, mutta suurin osa Hunter Powellin ja Watsonin (2006) osallistuneista 

hotellisiivoojista kertoi olevansa tyytyväisiä työhönsä. 

 

Suomessa on tutkittu muun muassa maahanmuuttajatyöläisten tilannetta siivousalalla (Ollus, 

2016) sekä yleisemmin siivoustyöntekijän työhyvinvointiin vaikuttavia asioita (esim. 

Matilainen, 2013; Tarkkonen, 2010). Myös hotellisiivoustyötä hotellisiivoojien perspektiivistä 

on tutkittu jonkin verran, mutta esimerkiksi Niutasen (2015) kerroshoitajien hyvinvointia 

koskevan tutkimuksen tulokset ovat jossain määrin ristiriitaiset moniin muihin samantapaisiin 

kansainvälisiin tutkimuksiin verrattuna (vrt. Liladrie, 2010; Lee & Krause, 2002). Niutasen 

(2015) tutkimukseen osallistuneet hotellisiivoojat kuvailivat työtänsä mukavaksi ja 

monipuoliseksi. He voivat hyvin työssään, ja esimerkiksi työn fyysinen kuormittavuus nähtiin 

myönteiseksi asiaksi, hyötyliikunnaksi (Niutanen, 2015, s. 44–45). Suomessa 

siivoustyöntekijän näkökulmaa on hyödynnetty tutkittaessa yleisesti siivoustyötä (esim. 

Kiviranta, 2008), mutta samankaltaista tutkimusta nimenomaan hotellisiivoustyöstä, tarvitaan 

lisää Suomeen. 

 

Tutkielmani paikantuu matkailutyön tekemisen ja kokemisen tutkimuskentälle (ks. Veijola, 

Hakkarainen & Nousiainen, 2013, s. 173). Tutkittaessa jonkin työn tekemistä ja kokemista 

parhaita tätä hahmottamaan ovat kyseisen työn tekijät itse (ks. Veijola, 2008, s. 64). Tämän 

vuoksi haluan keskittyä juuri hotellisiivoojien tarjoamiin esityksiin ja näkökulmiin 

hotellisiivoustyöstä. Kuten olen tässä alaluvussa esittänyt, hotellisiivousta on tutkittu paljon 

tästä näkökulmasta aiemminkin. Suomessa hotellisiivousta on kuitenkin tutkittu 

hotellisiivoojien näkökulmasta verrattain vähän. Tutkielmani yleinen tavoite on nostaa esiin 

hotellisiivoojien näkökulma heidän työstänsä Suomessa.   

 

 

1.3 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkielmani teoreettinen tausta tulee prekariaatin käsitteestä sekä tehokkuusajattelusta, jota 

konkretisoimaan olen valinnut lean-ajattelun. Työmarkkinoiden ja toimialojen tehostaminen ei 

varsinaisesti ole teoria, vaan pikemminkin yhteiskunnallinen ilmiö, jossa toimintoja pyritään 

tehostamaan talouden ehdoilla (ks. Eskelinen, Harjunen, Hirvonen & Jokinen, 2017). 

Tehokkuuden tavoitteluun monet toimialat, organisaatiot ja sektorit ovat valinneet uusia 
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johtamis- ja organisaatioperiaatteita (ks. Julkunen, 2008, s. 214). Yksi suosituimmista on viime 

aikoina paljon huomiota kerännyt lean-ajattelu, jota voidaan pitää niin filosofiana, kulttuurina, 

työkaluna kuin myös johtamisjärjestelmänä (Mankki, Hirvonen & Aho, 2019, s. 264; Hirvonen, 

Mankki, Lehto & Jokinen 2020, s. 6). Keskeistä siinä on työprosessien jatkuva parantaminen, 

asiakaskeskeisyys, tuottavuuden parantaminen sekä ”vähemmällä enemmän” -mentaliteetti 

(Mankki ym., 2019, s. 263; Heinänen & Jokiniemi, 2020, s. 1224; Aho, Hirvonen, Lehto, 

Mankki & Jokinen, 2019). Prekariaatilla puolestaan viitataan työvoimaan, joka kokee alituista 

epävarmuutta toimeentulostaan, oikeuksistaan ja tulevaisuudestaan nykyaikaisen 

palkkayhteiskunnan sisällä (Julkunen, 2008, s. 112). Prekaariaatti tarkoittaa tilaa, missä ihmiset 

työskentelevät osa-aikaisissa, tilapäisissä ja muissa epävarmoissa työn muodoissa ilman 

yhteiskunnallista turvaa tai arvoa työn ulkopuolella (Standing, 2011, s. 14–15; Helsingin 

EuroMay-Day-verkosto…, 2016, s. 12).  

 

Prekariaatin voidaan katsoa tulevan prekarisaatiosta, jolla tarkoitetaan kasvavan epävarmuuden 

leimaamaa yhteiskunnallista prosessia, jonka kautta yksilöiden kyky oman elämänsä hallintaan 

heikkenee rutinoituneilla tavoilla (Venäläinen, 2015, s. 171). Prekarisaatio on myös laajempi 

termi, jolla voidaan pelkän työn ja työn epävakauden kasvamisen sijaan kuvata ja käsitteellistää 

koko yksilön elämää (Rokkonen, 2020, s. 41), nykykapitalismia ja työn muutosta (ks. 

Vähämäki, 2007, Julkusen, 2008, s. 113 mukaan) Jokinen, Venäläinen ja Vähämäki (2015) 

jakavat prekarisaation suppeaan ja laajaan prekarisaatioteesiin. Heidän mukaansa suppealla 

teesillä tarkoitetaan kapitalismin jälkiteollista käännettä ja tästä seuranneita tuotannon 

globaaleita uudelleenjärjestelyitä, jotka johtivat epäjatkuvuuksiin työmarkkinoilla (Jokinen 

ym., 2015, s. 12). Laaja teesi viittaa siihen, että prekarisaatio käsitetään työelämää laajemmassa 

merkityksessä, yhteiskuntaa läpileikkaavana prosessina, jonka keskiössä ovat sosiaalisten 

turvamekanismien rappeutuminen ja eriarvoisuuden kasvu (Rokkonen, 2020, s. 41; Jokinen 

ym., 2015, s. 12; ks. Pyöriä & Ojala, 2016, s. 46). Jokinen ym. (2015, s. 12) huomauttavat, että 

laaja ja suppea prekarisaatioteesi ovat kaksi epistemologisesti yhteismitatonta tapaa kuvata 

yhteiskunnallista muutosta, joilla on kuitenkin välttämätön suhde toisiinsa. Ne ovat 

metodologisilta sitoumuksiltaan erilaisia tapoja kuvata elämän, työn ja työelämän muutosta. 

(Jokinen ym., 2015, s. 12.) 

 

Suppean teesin kautta prekarisaatio käsitetään työn muutoksista johtuvaksi kausaalisuhteeksi 

sekä luokaksi (Rokkonen, 2020, s. 45). Standing (2013, s. 1, 2) kuitenkin tarkentaa, että vaikka 

prekariaatilla on luokan ominaisuuksia, se on vasta tekeillä oleva luokka, ei vielä luokka 
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itsessään. Suppea prekarisaatioteesi on suuntauksena sosiologinen ja työmarkkinakeskeinen, 

missä prekarisaatiota tarkastellaan työelämän laadullisena sekä rakenteellisena kysymyksenä 

(Pyöriä & Ojala, 2012, Pyöriän & Ojalan, 2016, s. 46 mukaan). Laaja prekarisaatioteesi 

puolestaan ei rajaudu ainoastaan työelämän muutosten analyysiin (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 46), 

vaan prekarisaatio ymmärretään työelämää laajemmassa merkityksessä (Rokkonen, 2020, s. 

47), missä prekaarisuus palautuu, työn ja tuotannon lisäksi, modernien instituutioiden kriisiin 

sekä muutoksiin kokemusten rakenteissa (Jokinen ym., 2015, s. 12). Pyöriän ja Ojalan (2016, 

s. 46, 59) mukaan prekariaatista on tarjolla vain vähän yleistettävää tietoa, mutta tästä 

huolimatta prekarisaatiota ei voida mieltää yhteiskuntaa läpileikkaavaksi ilmiöksi. Vaikka 

kaikki osa-aikaista työtä tekevät eivät ole prekaareja (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 55), tilapäisten 

tai osa-aikaisten työsuhteiden omaaminen voidaan nähdä vahvoiksi indikaattoreiksi yksilön 

prekariaatista tilasta (Standing, 2011, s. 14–15),  

 

Prekariaatti ja tehokkuusajattelu työmarkkinoilla liittyvät kiinteästi toisiin, vaikka niillä 

kuvataankin työtä ja työn muutosta hieman eri painottein. Prekariaatin voidaan katsoa 

syntyneen globalisaation aikakaudella (1970–2008) tapahtuneiden käytäntöjen ja 

institutionaalisten muutosten seurauksena, jolloin tavoitteena oli luoda individualismiin ja 

kilpailukykyyn perustuva globaali markkinatalous (Standing, 2011, s. 26). Myös teollisen 

tehokkuusajattelun alku sijoittuu 1970-luvulle, jolloin taylorisoitua työtä vastaan hyökättiin, 

kulutustaso nousi ja automatisaatio alkoi vähentää yksioikoisempia rutiinitöitä. Ensimmäiset 

jälkiteollisen yhteiskunnan visiot heräsivät ja esimerkiksi julkisen sektorin toimintaa haluttiin 

tehostaa. Tuolloin tehostamisen keinoiksi valikoituivat muun muassa uudet johtamistavat, joita 

lainattiin yksityiseltä sektorilta. (Yliaska, 2017, s. 33; Julkunen, 2008, s. 10.)  

 

Niin tehokkuusajattelu, prekariaatti kuin myös uudet johtamis- ja organisaatioperiaatteet ovat 

seurausta jälkiteollisella aikakaudella tapahtuneista yhteiskunnallisista muutoksista, missä uusi 

kapitalismin muoto on muodostunut teollisen kapitalismin päälle. Tätä murrosta on kutsuttu 

esimerkiksi post-fordismiksi, jälkiteolliseksi tai yksinkertaisesti vain uudeksi työksi. Lopulta 

käsitteillä viitataan ja kuvataan kokonaista kapitalismin kehitysmuotoa, kuten tuotannon, 

työvoiman, rahamarkkinoiden kulutuksen ja elämäntapojen linkittymistä toisiinsa, mutta myös 

jälkifordistista siirtymää, uuden työn luonnetta ja esimerkiksi aineettomien tuotteiden 

merkityksen kasvua tuotannossa. (Julkunen, 2008, s. 12–13, 18–19; Hirvonen ym., 2020, s. 2.)  
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Nykyään markkinaistamisesta sekä kilpailusta on tullut tavallaan itsestään selviä periaatteita 

palveluiden organisoinnissa. Toimintojen tehostaminen talouden ehdoilla on muodostunut 

luontevaksi pyrkimykseksi, ja lähes kaikkea aina palveluiden yksityistämisestä ulkoistamiseen 

perustellaan tehostamisen nimissä. (Eskelinen ym., 2017, s. 5.) Hirvonen ja Mankki (2017, s. 

115) kertovat, että tehostamalla matalapalkkaisia nais- ja maahanmuuttajavaltaisia palveluja, 

työt ovat prekarisoituneet. Vaikka esimerkiksi leanin käyttöön liittyy lupaus, että tehostaminen 

ei toteudu työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella (Aho ym., 2019), monilla työsektoreilla 

työpaineiden ja kiireen lisääntymisen kokemukset ovat kasvaneet (Järnefelt, 2002, s. 17–18; 

Hirvonen, 2019). Leanin avulla tapahtuvalla tehostamisella on mahdollista saada merkittäviä 

parannuksia työn tuottavuuteen (ks. Jokinen, 2020, s. 8), mutta siihen liittyvillä 

johtamiskäytännöillä ei ratkaista esimerkiksi hyvinvointityöhön liittyviä keskeisiä haasteita 

kuten aikapulaa, henkilöstövajetta tai näistä juontuvaa työntekijöiden kuormitusta (Aho ym., 

2019). 

 

Palvelutuotannon tehostaminen ei ole ongelmatonta. Eskelisen (2017, s. 20) mukaan yleensä 

esimerkiksi julkisten palveluiden tehostamisessa yhteismitallistetaan palvelutuotannon ja 

tavaratuotannon tuottavuuskehitys. Tällöin tehostaminen voi tuottavuuden kasvattamisen sijaan 

todellisuudessa huonontaa palvelua, koska ei ole selvää, kuinka palvelutuotannon yksikkö eli 

yksi palvelu tulisi määritellä. Palveluihin olennaisesti liittyvän sosiaalisen ulottuvuuden vuoksi 

tehostamisen pyrkimys voi muun muassa lisätä kiirettä, minkä vuoksi palvelun vuorovaikutus 

kärsii ja palvelu heikkenee. (Eskelinen, 2017, s. 21–22.) Tämä on ongelmallista myös leaniä 

soveltaessa, kuten Hirvonen (2019) kertoo: ”…kun lean viedään pois autotehtaista ja ulotetaan 

se julkisiin palveluihin, kiinnitetään helposti huomiota vääriin asioihin”. Leaniin olennaisesti 

liittyvän virtaustehokkuuden yksiköitä ovat teollisessa tavaratuotannossa tavarat tai esineet, 

mutta palvelutuotannossa ne ovat ihmisiä, kuten asiakkaita. Näin ollen leanin soveltaminen on 

yksinkertaisempaa teollisessa tuotannossa kuin palvelutuotannossa. (Hirvonen, 2019.) 

 

Siivousala on esimerkki työsektorista, johon globalisaatio sekä niin sanotut neoliberaaliset 

käytännöt ovat erityisesti vaikuttaneet (Bernstein, 1986; Herod & Aguiar, 2006, Ollusen, 2016, 

s. 25 mukaan). Kustannustehokkuuden vaatimukset ovat johtaneet alalla kasvavaan kilpailuun, 

alihankintaan ja ulkoistamiseen. Tämän seurauksena työn luonne on muuttunut jatkuvasti 

enemmän väliaikaisiin sekä joustaviin töihin. (Ollus, 2016, s. 25.) Käytännöt, kuten 

deregulaatio, työn intesifikaatio ja ulkoistaminen, ovat johtaneet siivoustyöntekijöiden 

kasvavaan prekaariuteen (Ryan & Herold, 2006, Ollusen, 2016, s. 28–29 mukaan). 
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Siivousyritysten keskeinen kilpailuetu rakentuu palkkakustannusten minimoinnista (Hirvonen 

& Mankki, 2017, s. 101), mikä näkyy työntekijöiden kohdalla huonoina palkkoina sekä 

työskentelyolosuhteina (Abbasian & Hellgren, 2012, Ollusen, 2016, s. 28 mukaan). 

Tehokkuusvaatimukset siivousalalla työntekijöitä kohtaan esimerkiksi ajankäytön suhteen ovat 

tiukentuneet ja työstä on tullut entistä teknisempää (Tarkkonen, 2010, Hirvosen & Mankin, s. 

101 mukaan). 

 

Tutkimuskohteeni on hotellisiivoustyö prekaarina tehokkuutena. Pyrin selvittämään, millaista 

hotellisiivoustyö on prekaarina tehokkuutena hotellisiivoojien internetkeskusteluiden 

esityksissä.  Tähän haen vastausta kolmen osakysymykseni avulla: 1. Miten tehokkuusajattelu 

ilmenee hotellisiivousta käsittelevissä internetkeskusteluissa 2. Miten prekaarius ilmenee 

hotellisiivousta käsittelevistä internetkeskusteluissa 3. Mistä hotellisiivoustyön prekaari 

tehokkuus rakentuu hotellisiivoustyötä käsittelevissä internetkeskusteluissa? 

 

  

1.4 Aineisto ja menetelmät 

 

Tutkielmani aineisto on kerätty internetin hotellisiivoustyötä käsitteleviltä keskustelupalstoilta. 

Verkkokeskustelut valikoituivat aineistokseni, koska internetillä on jatkuvasti yhä 

merkittävämpi rooli yhteiskuntaa ja kulttuureita rakentavana välineenä (Laaksonen, Matikainen 

& Tikka, 2013). Toisaalta verkkokeskusteluista on mahdollista saada sellaista aineistoa, jota 

muilla menetelmillä ei ehkä saisi (Hakala & Vesa, 2013). Tutkielmani analyysimenetelmä on 

laadullinen sisällönanalyysi. Se sopii kielellisen aineiston käsittelyyn, eivätkä 

verkkokeskustelut eroa juurikaan muista tekstiaineistosta, koska verkkoaineiston tyypillisin 

muoto on teksti (Laaksonen & Matikainen, 2013). Sisällönanalyysi sopii tutkielmani 

tavoitteisiin, koska tarkoitus on pyrkiä kuvaamaan aineiston sisältöä siten, että tutkittavasta 

ilmiöstä saadaan sanallinen ja selkeä kuva. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 91–108). 

 

Keräsin tutkielmani aineiston Suomi24 -sivuston keskustelupalstaosiosta, koska se on Suomen 

suurin keskustelusivusto yli 3,5 miljoonalla kuukausittaisella kävijällä (Suomi24). Lisäksi 

sivuston keskustelut ovat olleet vapaita tutkimuskäytölle vuodesta 2015 saakka (Suomi24-

keskustelut avattiin…, 2015), mikä osaltaan mahdollistaa niiden hyödyntämisen aineistona. 

Suomi24 -keskustelufoorumilta löytyy aihealue ”Siivoustyö”, joka sisältää 30 sivua 
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siivoustyötä käsitteleviä keskusteluita, joista etsin nimenomaan hotellisiivoustyötä koskevat 

keskustelut ja kommentit.  

 

 

1.5 Paradigma ja tutkielman eettinen arviointi 

 

Tutkielmani tietoteoreettinen lähestymistapa pohjautuu sosiaalisen kontstruktionismin 

paradigmaan. Sosiaalisen konstruktionismin mukaisessa ajattelussa merkitys ja tieto ovat 

kulttuurisesti ja historiallisesti konstruoitu sosiaalisessa toiminnassa sekä prosesseissa. Siinä 

ajatellaan, että psykologiset maailmat rakentuvat vuorovaikutuksen ja sosiaalisten prosessien 

kautta. (Young & Collin, 2004, s. 373, 375.) Toisin sanoen sosiaalinen todellisuus rakentuu 

kielellisessä, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

Toisin kuin sosiaalisessa konstruktivismissa – johon sosiaalisen konstruktionismin voi 

sekoittaa – sosiaalisessa konstruktionismissa ei olla kiinnostuneita yksilöllisistä kognitiivisista 

prosesseista (Young & Collin, 2004, s. 376). 

 

Sosiaalisessa konstruktionismissa kieli ja kielenkäyttö ovat merkittäviä siten, että kieli ja 

todellisuus ovat erottamattomasti yhteen kietoutuneet (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016). Kieli 

ei reflektoi todellisuutta, vaan perustaa sen (Young & Collin, 2004, s. 377). Kohteet, joista 

puhutaan tai kirjoitetaan, konstruoidaan eli merkityksellistetään kielen avulla (Jokinen ym., 

2016). Sosiaalisen konstruktionismin ontologinen asema ymmärretään antirealistiseksi (Burr, 

1995, Young & Collin, 2004, s. 376–377 mukaan) ja sen syntyyn liittyy kritiikki 

”näennäisobjektiivisuutta” kohtaan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Ajatus 

objektiivisesta totuudesta kiistetään ja positivistiset oletukset haastetaan avoimesti (Burr, 1998, 

s. 14; Young & Collin, 2004, s. 375), esimerkiksi ihmisetkin ovat vain muiden ihmisten 

rakentamia konstruktioita, eivät objektiivisia kuvauksia (Burr, 1998, s. 14). Elämästä ei ole 

lopullisia totuuksia, eikä maailmaa voi tietää suoraan (Young & Collin, 2004, s. 375). Olemassa 

olevien kertomusten ja selitystapojen avulla voi kuitenkin pyrkiä saamaan tietoa maailmasta, 

mutta myös tutkimus itsessään tulee ymmärtää kielelliseksi konstruktioksi, jonka tutkija on 

rakentanut. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 

 

Paradigmana sosiaalinen konstruktionismi sopii hyvin tutkielmaani, koska pyrkimys on 

analysoida tekstiaineistoa rakentaen kuvaa empiirisestä ilmiöstä. En ymmärrä sosiaalista 

konstruktionismia niinkään radikaalista näkökulmasta, missä ei hyväksytä minkään 
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luonnonpakkojen olemassaoloa. Suhteudun siihen pikemminkin Heiskalan (2000, s. 199) 

mukaisesti maltillisena konstruktionismina, missä tulkitulle todellisuudelle ja kulttuurisen 

vaihtelun kirjolle on löydettävissä rajat, jotka perustuvat ihmisen biologiseen olemukseen ja 

luonnonympäristön rakenteeseen. Koska ontologinen asema tässä tutkielmassa on 

relativistinen, en voi ohittaa subjektiivisuuttani merkittävänä osana tutkielman rakentumista. 

Subjektiivisuus ei ole väärin, vaan sitä edellytetään sosiaalisen konstruktionismin mukaisessa 

ajattelussa todellisuuden ja tiedon rakentumisessa. Taustani hotellisiivoojana voi tehdä tästä 

tutkielmasta minulle liian henkilökohtaisen. Välttääkseni tämän joudun kriittisesti pohtimaan 

omien arvojeni, uskomuksieni tai motiivieni vaikutuksia tutkielmaan. Pyrin arvoneutraaliin 

objektiivisuuteen tunnistamalla tiedonmuodostukseen vaikuttavat kilpailevat arvot ja 

kohtelemalla niitä tasavertaisesti (ks. Kaidesoja, 2019) Lisäksi käyn jatkuvaa vuoropuhelua 

aiempien tutkimusten sekä teoreettisen viitekehykseni kanssa, samalla pitäen mielessä 

tutkimuksen teon eettiset ohjenuorat. 

 

Tutkielmassani pyrin olemaan mahdollisimman läpinäkyvä ja rehellinen, ottaen huomioon 

tutkimusetiikan sekä reflektoiden hyvää tieteellistä käytäntöä jokaisessa tutkielman vaiheessa. 

Internetaineistoihin liittyy tiettyjä eettisiä erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon 

hyödynnettäessä niitä tutkimuksessa (ks. Laaksonen, 2018), mutta yleisesti seuraan ja noudatan 

tutkielmassani hyvän tieteellisen käytännön ohjeita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). 

Pyrin aina viittaamaan teoriaan tai aineistooni esittäessäni joitain väitteitä, noudattaen 

tieteenalani teknisiä kirjoitusohjeita sekä viittauskäytäntöjä (ks. Tutkimustekstien tekniset 

kirjoitusohjeet, 2018).  

 

1.6 Tutkielman kulku  

 

Tutkielmani jakautuu kahdeksaan eri lukuun. Toisessa luvussa esittelen hotellisiivoustyötä 

aikaisemman kirjallisuuden kautta. Havainnollistan myös sitä, miltä hotellisiivous näyttää 

matkailutyön kontekstissa. Kolmas luku on teorialuku, jossa esittelen teoreettisen 

viitekehykseni. Avaan siinä prekariaatin käsitettä ja tehokkuusajattelua sekä sitä, miltä ne 

omassa tutkielmassani näyttävät. Neljäs luku on aineisto ja menetelmät -luku, jossa esittelen 

aineistoni, analyysimenetelmäni ja tutkielmani tietoteoreettisen taustan. Arvioin myös 

tutkielmani eettisiä ulottuvuuksia sekä omaa positiotani tutkijana. Tätä seuraa kolme 

tuloslukua, joissa esittelen johtopäätökset tutkielman osakysymyksiin. Viimeisessä luvussa 
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vastaan päätutkimuskysymykseeni yhteenvedon muodossa. Lopuksi pohdin tutkielmani 

tulosten sovellettavuutta sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2. HOTELLISIIVOUSTYÖ MATKAILUTYÖNÄ 

 

 

Tutkimusaiheeni on hotellisiivoustyö. Tässä luvussa esittelen aiempien tutkimusten avulla, 

millaista hotellisiivous on ja ketkä hotellisiivoustyötä tyypillisesti tekevät. Kerron lisäksi 

matkailutyöstä ja uudesta työstä sekä siitä, millaiselta hotellisiivous matkailutyönä näyttää. 

Lopuksi havainnollistan sitä, miksi suuntaan näkökulmani omassa matkailutyön tutkielmassa 

muualle kuin uuteen työhön. 

 

2.1 Hotellisiivoustyö 

 

Useat tutkijat ovat aiemmin havainnollistaneet tutkimuksissaan sitä mielikuvaa, mikä 

hotellisiivoojista ja hotellisiivouksesta yhteiskunnassa tuntuu yleisesti vallitsevan. Tarkoittaen, 

että hotellisiivoustyötä luonnehditaan usein matalapalkkaiseksi, fyysisesti ja psyykkisesti 

raskaaksi, ammattitaidottomaksi, yksitoikkoiseksi ja likaiseksi ammatiksi, jolla on alhainen 

status ja jossa työntekijät ovat useimmiten naisia (ks. Hunter Powell & Watson, 2006, s. 298; 

Kensbock ym., 2016, s. 114; Knox, 2011, s. 589). Negatiivissävytteisestä latauksestaan 

huolimatta tämä kuvaus hotellisiivoustyöstä – sekä yleisesti siivoustyöstä – on suurimmaksi 

osaksi osuva määritelmä havainnollistamaan kyseisen työn luonnetta.  

 

Sukupuolittunut ja rodullistettu ammatti 

 

Tyypillisesti tutkimuskirjallisuudessa hotellisiivoojasta on käytetty termiä room attendant, joka 

on avoimesti sukupuoleton termi kuvaamaan työntekijää (Kensbock, 2013, s. 360). Joistakin 

kirjallisuudessa hotellisiivoojaa kuvaavista termeistä kuitenkin paljastuu hotellisiivoustyön 

sukupuolittunut luonne, kuten maid (Veijola & Jokinen, 2008), housemaid (Kensbock ym., 

2014) ja nakai (McMorran, 2015). Maid suomentuu suoraan piiaksi tai palvelustytöksi ja 

housemaid sisäköksi. Nakai on erittäin sukupuolittunut nimitys kuvaamaan hotellissa 

työskentelevää siivoojaa, suomentuen naissiivoojaksi/-tarjoilijaksi. Kyseinen nimitys tulee 

japanin kielestä/-kulttuurista ja siihen sisältyy paljon eriarvoisuutta niin merkityksellisesti kuin 

myös käytännöllisesti. Esimerkiksi tässä kontekstissa hotellissa työskentelevä mies on chef, 

joka tarkoittaa suomeksi, yksinkertaisesti miestä. (McMorran, 2015, s. 84) Vaikka siivoustyö 

on ammatillisesti naisvaltainen, työskentelee alalla myös miehiä (Knox, 2011 s. 585). 

 



18 

 

  

Kuten hotellisiivoojaa kuvaavista nimityksistä käy ilmi, hotellisiivous voidaan mieltää 

sukupuolittuneeksi ammatiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että siivous- ja hotellisiivousala on hyvin 

naisvaltainen, missä työntekijä on useimmissa tapauksissa nainen (esim. Lee & Krause, 2006, 

s. 270). Kensbock ym. (2013, s 360) mukaan hotellisiivoustyö on sosiaalisesti konstruoitu 

naisten työksi. Naisten työ on perinteisesti katsottu olevan hoiva-, huolenpito- ja palvelutyötä, 

johon sisältyy muun muassa matala palkka, turvattomuutta ja ammattitaidottomuutta (Adkins, 

2001, s. 671). Siivoustyöhön ”vanhana naisten työnä” liittyy kuitenkin paljon elementtejä 

uudesta työstä. Veijolan ja Jokisen (2008, s. 168) mukaan uudessa työssä työntekijältä 

vaaditaan taitoja, jotka liitetään usein naiseen tai naiseuteen. Työ vaatii muun muassa 

ominaisuuksia, jotka liittyvät ”naiselliseen habitukseen”, kuten huolenpitoa, tunteita, 

kommunikointia ja muita sosiaalisia sekä tunteellisia taitoja (Veijola & Jokinen, 2008, s. 168, 

176).  

 

Sukupuolittuneen luonteensa lisäksi hotellisiivoustyö voidaan katsoa myös jossain määrin 

rodullistuneeksi (= racialiced), tarkoittaen, että yhä enenevissä määrin siivoustyöhön 

palkattavat ihmiset ovat maahanmuuttajia (= migrants), etnisistä vähemmistöryhmistä, muuta 

kuin englantia pääkielenään puhuvia ja usein ”värillisiä ihmisiä” (= people of colour) (Liladrie, 

2010; Knox, 2011; Veijola & Jokinen, 2008; Lee & Krause, 2002; Hunter Powell & Watson, 

2006, s. 300). Liladrien (2010, s. 58–59) mukaan kaupunkien globalisoitumisen seurauksena 

yhä korkeampiluokkaisten ja päivitetympien hotellien kysyntä kasvaa, mikä puolestaan lisää 

näiden ylläpitoon vaadittavan reproduktiivisen työn määrää, mistä syntyy kysyntää siivoojille, 

jotka ovat usein alipalkattuja maahanmuuttajanaisia. Maahanmuuttajat ovat usein 

epäedullisimmassa asemassa ja omaavat vähiten neuvotteluvoimaa. Tämän seurauksena he 

tapaavat saada heikoimpia satunnaisia työpaikkoja, jotka ovat pitkälti osa-aikaisia, tilapäisiä ja 

matalan tulotason töitä (Gray, 2004, s. 122, Ollusen, 2016, s. 27 mukaan). Esimerkiksi 

Suomessa vuonna 2014 kaikista siivoojista 24 % oli maahanmuuttajia (Ollus, 2016, s. 27). 

 

Matalapalkkainen ammatti 

 

Suuri osa hotellisiivoojien kokemuksia, hyvinvointia tai terveyttä käsittelevistä tutkimuksista 

osoittaa, että hotellisiivoojien palkat ovat matalat. Kensbock ym., (2016, s. 112, 119) 

haastattelivat tutkimuksessaan neljääkymmentäkuutta hotellisiivoojaa Australian 

Queenslandissa sijaitsevista 5-tähden hotelleista. Haastatteluista kävi muun muassa ilmi, että 

hotellisiivoojat kokivat olonsa hyväksikäytetyksi, koska palkka ei vastannut sitä panosta, jonka 
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he antoivat työllensä. Angela Knoxin (2011) Australian Sydneyhyn sijoittuvassa 

tapaustutkimuksessa selvisi, että hotellisiivoojien palkat todellakin ovat matalat. Palkat ylittivät 

juuri vähimmäispalkkarajan, joissakin tapauksissa jopa alittivat sen ja sisälsivät monesti 

laittomia käytäntöjä (Knox, 2011). 

 

Matala palkka vaikeuttaa hotellisiivoojien taloudellista toimeentuloa arjessa, mutta se heijastuu 

myös tulevaisuuteen. Sirena Liladrien (2010) tutkimus hotellisiivoojien kokemuksista 

Torontossa paljasti, että useat tutkimukseen osallistuneet hotellisiivoojat olivat huolissaan 

tulevaisuudesta taloudellisen toimeentulemisensa suhteen, koska heidän eläkkeensä olivat 

hyvin pienet tai niitä ei ollut lainkaan. Alhainen palkka ei kuitenkaan aina tarkoita 

tyytymättömyyttä työhön. Patricia Hunter Powellin ja Diane Watsonin (2006) Walesin 

Cardiffissa tehdyssä tutkimuksessa haastateltavista hotellisiivoojista 30 % asetti palkan vasta 

toiseksi suurimmaksi menetykseksi kysyttäessä, minkä he kokisivat suurimmaksi menetykseksi 

menettäessään työnsä. Lisäksi 74 % haastateltavista kertoi olevansa tyytyväinen nykyiseen 

työhönsä (Hunter Powell & Watson, 2006, s. 306). 

 

Ammattitaidoton työ 

 

Hotellisiivoustyö vaatii työntekijältään monenlaisten taitojen osaamista, eikä sitä voida pitää 

työnä, joka ei vaadi taitoa tai ammattitaitoa. Hunter Powell ja Watsonin (2006) tutkimus 

havainnollistaa, kuinka iso osa hotellisiivoojan työstä tapahtuu näkymättömissä ihmisten 

katseilta. Hunter Powell ja Watsonin (2006, s. 308–310) argumentissa hotellisiivoustyön 

vaatimasta ammattitaidosta keskiössä ovat hiljaiset taidot. Se, että hotellisiivoustyötä pidetään 

ammattitaidottomana, johtuu Hunter Powell ja Watsonin (2006, s. 310) mukaan taitojen 

sosiaalisesta rakenteesta, eikä objektiivisesta tutkimuksesta. Heidän mukaansa 

hotellisiivoustyössä vaadittavat taidot sisältävät ominaisuuksia, jotka liittyvät vahvasti 

naiseuteen siinä mielessä, että ne ovat taitoja, joita naiset ovat opetelleet lapsuudesta saakka ja 

joita he käyttävät päivittäin kotona (Hunter Powell ja Watson 2006, s. 308). Myös Chris 

McMorran (2015, s. 95) havaitsi Japanissa sijaitseviin hotelleihin liittyvässä tutkimuksessaan, 

kuinka hotellisiivoustyön vahva assosiaatio kotitöihin tai kotiin tekee siitä näennäisesti 

epäammattimaista ja vähentää työn arvoa.  

 

Kensbock ym. (2016) havaitsivat hotellisiivoojien työtä tarkastelevassa tutkimuksessaan 

hotellisiivoojien kokevan huolta siivoukseen kouluttamisesta. Tutkimuksessa (2016, s. 120) 
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haastateltavat toivat esiin, kuinka hotellissa on korkeat laatustandardit, mutta koulutukseen 

käytetty aika on vähäistä ja epävirallista, mikä voi johtaa vahvistuneeseen käsitykseen 

hotellisiivouksen ammattitaidottomuudesta.  Hotellien operatiivisen johdon arvostus 

hotellisiivoojien ammattimaisuutta kohtaan voi olla implisiittistä. McMorranin (2015, s 91) 

haastattelemat hotellisiivoojat (= nakai) kertoivat, kuinka hotellinomistaja voi hetkessä päättää 

työsuhteen, jos työntekijä ei enää kykene suoriutumaan työssään tarpeeksi tehokkaasti. Toisin 

sanoen työnantaja tai johtaja arvostaa työntekijänsä ammattimaisuutta, mutta ei työn 

tekijyyteen liittyvää ammattimaisuutta, mikä on helposti korvattavissa uudella työntekijällä 

heti, kun vanhan työntekijän ammattitaito kärsii. 

 

Yksitoikkoisuus ja likaisuus hotellisiivouksessa 

 

Yksitoikkoisuus ja likaisuus hotellisiivouksessa assosioivat negatiivisen mielikuvan työstä. 

Tutkimukset kuitenkin osoittavat nämä kuvaukset jossain määrin tosiksi. Knoxin (2011, s. 583) 

tutkimuksesta kävi ilmi, että hotellisiivoustyö on hotellisiivoojien mukaan yksitoikkoista (= 

repetitive). Hunter Powell ja Watsonin (2006, s. 302–303) tutkimukseen osallistuneista 

hotellisiivoojista suurin osa kuvasi työtä yksitoikkoiseksi ja lähes puolet heistä vahvisti, että 

hotellisiivoustyö on likaista työtä. Samaan tapaan Kensbockin ym. (2014, s. 65) tutkimuksen 

hotellisiivoojat kuvailivat monia huoneissa tehtäviä töitä likaisiksi.  

 

Vaikka kuvaukseen likaisesta siivoustyöstä liittyy negatiivinen sävy, Hunter Powellin ja 

Watsonin (2006, s. 306) tutkimukseen osallistuneilla hotellisiivoojilla oli silti positiivinen kuva 

työstään, eikä käsitys likaisesta työstä vaikuttanut negatiivisesti osallisten minäkuvaan. 

Kensbockin ym. (2016, s. 120, 122) tutkimuksesta selvisi, että hotellisiivoojat pyrkivät 

löytämään arvokkuutta (likaiseksikin mielletystä) työstään omien havaintojen, arvojen, 

uskomusten, motiivien ja positiivisen työetiikan kautta. Myös työyhteisön tuella oli iso rooli 

arjessa jaksamiseen. Voidaan siis sanoa, että hotellisiivoustyö voi olla käytännössä likaista, 

mutta käsitykseen hotellisiivoustyöstä likaisena ei välttämättä assosioidu seikkoja, jotka 

tekisivät työntekijästä ”likaisen” tai että työn ”likaisuus” vaikuttaisi hänen itsetuntoonsa, 

käsitykseen työstään tai minäkuvaansa negatiivisesti. 
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Fyysisesti ja psyykkisesti raskas ammatti 

 

Hotellisiivoustyö on psyykkisesti ja fyysisesti raskasta työtä, josta aiheutuu monia erilaisia 

työperäisiä kipuja ja vammoja työntekijälle. Pam Tau Leen ja Niklas Krausen (2002) 

tutkimuksessa selvitettiin San Franciscon hotellisiivoojien työmäärää, terveyttä ja työntekijän 

sekä työnantajan välisiä suhteita. Tuloksista kävi ilmi, että hotellisiivoustyön fyysinen 

työmäärä on kasvanut, ja hotellisiivoojien terveydentila on huonompi kuin Yhdysvaltojen 

yleisellä väestöllä (Lee & Krause, 2002, s. 277–278). Peter Jones ja Abhijeet Siag (2009 s. 228) 

nostavat esiin olettamuksen siitä, että hotellisiivooja siivoaa 16 huonetta 8 tunnin vuorolla tai 

työpäivänä. 16 huonetta päivässä on oletusarvona iso, kun otetaan huomioon Leen ja Krausen 

(2002, s. 280) tutkimuksen tuloksista johdettu hotellisiivoustyömäärän vähentämistä koskeva 

sopimus. Sopimuksella työmäärää vähennettiin 15:stä siivottavasta huoneesta, 14:ään 

huoneeseen – joissain tapauksissa jopa 13:een huoneeseen. Leen ja Krausen (2002, s. 280) 

mukaan uusi standardi, joka syntyi alentamalla työmäärää, voi suojella hotellisiivoojien 

terveyttä maanlaajuisesti.  

 

Hotellisiivoojien suuresta työmäärästä, raskaista tehtävistä, heikoista työoloista ja eriarvoisesta 

kohtelusta johtuvat työperäiset, hyvinvointia heikentävät tekijät, eivät ole yksittäisiä tai 

satunnaisia havaintoja kirjallisuudessa. Kensbockin ym. (2016) hotellisiivoojien työtä 

koskevassa tutkimuksessa otettiin huomioon hotellisiivouksen raskaus, stereotyypittely, 

työpaikan hierarkia ja työntekijöiden kokemukset uupumuksesta. Raskas tai rasittava työ johti 

muun muassa siihen, että useat hotellisiivoojat joutuivat työskentelemään päivittäin kivuissa. 

Työn rasittavuuteen liittyi seikkoja kuten aikapaineet, laatuvaatimusten täyttäminen, 

työskentelyolot, matala palkka ja työn yksitoikkoisuus. (Kensbock ym., 2016, s. 117–120.) 

Knoxin (2011, s. 589) tutkimuksesta selvisi samankaltaisia tuloksia. Monet hotellisiivoojat 

kokivat uupumusta ja elivät työstä tulleiden kipujen kanssa. Samat havainnot löytyivät myös 

Liladrien (2010, s. 65) tutkimuksesta, missä hotellisiivouksen työperäinen stressi, kipu ja 

väsymys eivät jääneet työpaikalle, vaan vaikuttivat monille elämän osa-alueille, kuten perhe-

elämään ja arjessa jaksamiseen. 

 

Työperäiset vammat ja kivut hotellisiivouksessa johtuvat – ainakin osin – Leen ja Krausen 

(2002, s. 271, 277, 278) mukaan työn käytännöllisistä haasteista kuten, liinavaatekärryjen ja 

imureiden painosta sekä kömpelyydestä, huonekalujen asettelusta, isojen petien sijaamisesta, 

roskamäärien vaihtelusta huoneissa ja toimimattomista siivousvälineistä. Lee ja Krause (2002, 
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s. 278) huomauttavat, että työperäisiä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja ei voida selittää 

ikääntymisellä, sillä heidän tutkimuksessaan, niin nuorilla kuin vanhemmillakin työntekijöillä, 

arvot näissä olivat tasaiset. Liladrie (2010, s. 60) lisää, että työperäiset kivut, loukkaantumiset 

ja vammat olisivat estettävissä ja parannettavissa, mutta hotellisiivoojien kohdalla 

pitkäaikaiseen työtyytyväisyyteen ja terveyteen ei haluta investoida.  

 

Hotellisiivoustyön ja -työntekijän alhainen status 

 

Edellä kuvatuista hotellisiivoustyön käytännöllisistä haasteista, jotka johtavat kipuihin ja 

vammoihin, päästään tässä viimeiseen hotellisiivoojien työn kuvaukseen. Leen ja Krausen 

(2002, s. 278) esiin tuomat toimimattomat siivousvälineet sekä Liladrien (2010, s. 60) huomio 

(johdon) haluttomuudesta investoida hotellisiivoojien terveyteen ja työhyvinvointiin/-

tyytyväisyyteen indikoivat hotellien operatiivisten johtojen välinpitämättömästä 

suhtautumisesta hotellisiivoojia kohtaan. Hotellisiivoojien rooli hotellin toiminnassa sekä sen 

menestyksessä on kuitenkin merkittävä (Kensbock ym., 2013, s. 360, 366). 

Hotellisiivousammattia määrittävä alhainen status tai asema ei ole perusteeton kuvaus työstä. 

 

Kensbock ym. (2013) tutkimuksessa esitettiin (nais)hotellisiivoojien työkokemuksia ja 

näkökulmia työskenneltäessä alhaisimmalla operatiivisen hierarkian tasolla hotellissa. 

Hotellisiivoojien asema hierarkian alimmalla tasolla johti tutkimuksessa siihen, että siivoojat 

tunsivat itsensä merkityksettömiksi, näkymättömiksi ja aliarvostetuiksi hotellin johdolle, 

työorganisaatiolle ja muille työntekijöille. Tutkimukseen osallistuneet siivoojat kokivat 

kiusaamista, sortoa, voimattomuutta, toiseuttamista ja marginalisointia, mitkä tulivat ilmi muun 

muassa hotellin johdon sekä muiden työntekijöiden tunnustuksen ja kunnioituksen puutteesta 

heitä kohtaan. Lisäksi hotellisiivoojat kokivat, että heillä ei ole ”ääntä”, koska heidän tietojansa 

ei huomioitu, eikä heitä otettu mukaan päätöksentekoon. (Kensbock ym., 2013, s. 360–367). 

 

Naishotellisiivoojat kokivat Kensbockin ym. (2013, s. 363) tutkimuksessa, että tietyt 

”rooliskriptit/-käsikirjoitukset” vaativat heitä alistumaan ja nöyristymään muille. 

Samankaltainen tulos alistuvuudesta ja nöyrtymisestä on havaittavissa myös McMorranin 

(2015, s. 88) tutkimuksesta, jossa hotellisiivoojia vaadittiin hymyilemään ja kumartamaan 

asiakaskohtaamisissa sekä Liladrien (2010, s. 64) tutkimuksesta, jossa hotellisiivoojien täytyi 

hymyillen tervehtiä asiakkaita. Vielä vahvemmin tämä ilmiö käy esiin Kensbockin ym. (2014) 

tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin naishotellisiivoojien kokemuksia erottelutyön (= distinctive 
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work) vaikutuksista heihin. Tutkijat nostavat esiin, että hotelleissa on tietynlainen 

kirjoittamaton sääntö, jossa hotellisiivoojan tulee lähestyä asiakasta nöyränä, ystävällisesti ja 

asiallisesti (Kensbock ym., 2014, s. 61).  

 

Erottelutyön konsepti Kensbockin ym. tutkimuksessa (2014) tarkoittaa sitä, että 

hotellisiivoojan tulee tunnistaa vieraan ylempi luokka-asema, mikä mahdollisesti johtaa siihen, 

että hotellisiivoojia muistutetaan vieraskohtaamisissa jatkuvasti heidän alhaisesta sosiaalisesta 

statuksestansa suhteessa muihin (Kensbock ym., 2014, s. 55, 64). Tutkimukseen (2014, s. 64) 

osallistuneet hotellisiivoojat kokivat epätasa-arvoisuutta, ostrakismia ja stigmatisointia. He 

tunsivat, että heidän tulee olla kunnioittavia ja nöyristeleviä välttääkseen esimerkiksi vieraiden 

valituksia. (Kensbock ym., 2014.) Heiskanen, Korvajärvi ja Rantalaiho (2008, s. 125) selittävät 

tätä ilmiötä naistapaisella tunnetyöllä, jossa tehtävänä on kunnioittaa ja pitää arvossa maksavaa 

asiakasta. Naisten taitoja vahvistaa toisten statusta käytetään yleisesti hyväksi työelämässä 

(Heiskanen ym., 2008, s. 125). 

 

Tutkimusten mukaan hotellisiivoustyö on fyysisesti ja psyykkisesti raskas, matalapalkkainen, 

ammattitaitoa vaativa ammatti, jota leimaa yksitoikkoisuus, likaisuus ja alhainen status. 

Hotellisiivoustyöntekijä on useimmiten nainen, maahanmuuttaja (= migrant), etnisestä 

vähemmistöryhmästä tai muuta kuin englantia pääkielenään puhuva henkilö. Hän saattaa kärsiä 

työn fyysisistä vaatimuksista sekä huonoista työoloista tulleista työperäisistä kivuista ja 

vaivoista, mutta myös sortamisesta, kiusaamisesta, uupumuksesta, stressistä, 

näkymättömyydestä, tunnustuksen ja arvostuksen puutteesta työssä, jota varjostaa eriarvoisuus, 

ostrakismi ja alhainen sosiaalinen status. Hotellisiivoojalta vaaditaan kuitenkin kunnioittavaa, 

alistuvaa ja nöyrtyvää käyttäytymistä sekä laatuvaatimusten täyttämistä tiukkojen aikarajojen 

sisällä työympäristössä, jossa muut työntekijät ja asiakkaat ovat hierarkiassa häntä 

korkeammalla. Kaikesta huolimatta hotellisiivoojalla on mahdollisesti positiivinen kuva 

itsestään sekä työstään, josta hän löytää arvokkuutta työyhteisön, positiivisen työetiikan, omien 

arvojen, uskomusten ja motiivien avulla. 

 

2.2 Hotellisiivoustyö matkailutyönä 

 

Matkailutyötä koskevan tutkimuksen voi Veijolan ym. (2013, s. 173) mukaan jakaa kolmeen 

päälinjaan, jotka liittyvät matkailutyön paikallisten vaikutusten, työmarkkinoiden sekä työn 

tekemiseen ja kokemiseen liittyvään tutkimukseen. Oma tutkielmani asettuu näistä 
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jälkimmäiseen. Matkailutyön tekemisen ja kokemisen tutkimusta on aiemmin tehty laajemmin 

muun muassa Turismi työnä -tutkimusprojektissa, jossa tutkittiin matkailua niin työpaikkana, 

työnä kuin ammattinakin (Veijola & Valkonen, 2008, s. 11). Työntekijöiden näkökulmasta 

tehtyä matkailutyöntutkimusta on tehty esimerkiksi safariopastyöstä (esim. Valkonen, 2011), 

mutta myös yleisemmin huomioiden monenlaiset matkailutyöntekijät (esim. Gmelch, 2003). 

 

Matkailutyötä on usein tutkimuksissa kuvailtu uuden työn käsitteen avulla (esim. Veijola & 

Valkonen, 2008, s. 10; Lohiniva, 2020). Uusi työ on termi, jolla tarkoitetaan jälkiteollista tai 

jälkimodernia työtä (Julkunen, 2008, s. 12, 18–19), missä aineettomien tuotteiden, kuten 

palveluiden merkitys tuotannossa on kasvanut (Hirvonen ym., 2020, s. 2; ks. Heiskanen ym., 

2008, s. 110). Uusi työ liittyy vahvasti sellaisiin käsitteisiin kuin uusi talous (= new economy) 

(ks. McDowell, 2008; Adkins, 2005) ja emotionaalinen työ (= emotional labour) (ks. 

Hochcshild, 1983). Vaikka käsitteet eivät ole täysiä synonyymejä keskenään, jakavat ne monia 

yhteisiä uuden työn piirteitä, kuten joustavuus, liikkuvuus, luovuus, alhainen status sekä 

keskustelut sukupuolesta ja ruumiillisuudesta (McDowell, 2008; Adkins, 2005; Adkins, 2001; 

Julkunen, 2008, s. 19–20). Uuden työn kaltaisessa palvelutyössä työntekijän persoonalliset 

ominaisuudet ovat tärkeä osa palvelua ja sen laatua (Huilaja ja Valkonen 2012, s. 134), eikä 

työntekijän persoonaa voida enää erottaa hänen työkyvyistään (Adkins, 2005, s. 117). Tärkeitä 

taitoja ovat muun muassa sosiaaliset, esiintymiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot. 

(Huilaja ja Valkonen 2012, s. 140). Lopulta uudella työllä viitataan siihen, että työ on ajallisesti 

loputonta, tilallisesti rajatonta ja mahdollisuudet työn tekemisessä liukuvat kaikille elämän osa-

alueille (Rokkonen, 2015, s. 131). 

 

Uuteen palvelutyöhön liittyy vahvasti keskustelu sukupuolesta. Palvelutyöt nähtiin pitkään 

naisten työnä (Adkins, 2001, s. 672), mutta nykyään raja miesten ja naisten töissä on häilynyt. 

Sukupuoli nähdään vaihtoon käyväksi pääomaksi uudessa taloudessa, resurssiksi. Se voidaan 

irrottaa henkilöstä eräänlaisena kulttuurisena omaisuutena, jolloin työntekijät voivat esittää 

feminiinisyyttä, maskuliinisuutta ja muita sukupuolihybridejä monella eri tavalla palvelutyössä 

(Adkins, 2001, s. 671–674, 680). Palvelutyön taitoja voidaan rinnastaa jossain määrin kotitöissä 

vaadittaviin taitoihin. Veijola (2009, s. 112) kertookin, että kotia ja töitä ei voi enää erottaa 

toisistaan, vaan julkisissa töissä käytetään persoonallisuutta sekä kotitaitoja. Nämä ”nais-

/ihmistaidot” voidaan nähdä feministisiksi siinä mielessä, että niissä korostuvat muun muassa 

tunteelliset ja sosiaaliset taidot (Veijola & Jokinen, 2008, s. 146). Naiset ovatkin pitkään 

dominoineet julkisen sektorin hoiva- ja huolenpitoammatteja (McDowell, 2008, s. 162), mutta 
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joskus naisten aikaansaama asiakasvaikutus mielletään olevan seurausta ”luonnollisista 

eduista”, joita ei tule tunnistaa tai palkita (Adkins. 2005, s. 123–124). 

 

Uusi työ matkailutyön kontekstissa on matalapalkkaista, vähän arvostettua ja sesonkiluonteista 

työtä, jossa työntekijältä vaaditaan monialaosaamista, joustavuutta, sitoutumista ja suurta 

vastuunkantoa (Valkonen & Veijola, 2008, s. 10). Tietynlainen paradoksaalisuus on 

tunnusomaista uusille töille, koska matalaa palkkaansa vastaan työntekijä saa kannettavakseen 

lukuisia tehtäviä, jotka kuuluivat ennen työnantajaorganisaatiolle (Valkonen, 2011, s. 157–

158). Katsotaan kuitenkin, ettei uudessa työssä ole kyse siitä, että jokin ”uusi” olisi korvannut 

”vanhan”, vaan esimerkiksi matkailussa globaalisti ”vanha työ” edelleen teollisena muotona 

sekä hierarkiana kuvastaa matkailua (Veijola, 2009, s. 116). Monissa töissä yhdistyvät edelleen 

vanhan ja uuden työn piirteet, eikä kaikki työ ole muuttunut uudenlaiseksi (ks. Rokkonen, 2020, 

s. 42). Myös kehittyneessä taloudessa on edelleen työtä, joka on samanaikaisesti uutta ja 

vanhaa, rutiinimaista ja liikkuvaa sekä jälkibyrokraattista ja uusbyrokraattista. Nuo ääripäät 

eivät paikannu vain eri ammatteihin ja asemiin, vaan voivat löytyä yhdestä ja samasta työstä. 

(Julkunen, 2008, s. 268.) Voidaan kuitenkin katsoa, että uusi työ – tai abstrakti työ – liittyy 

kaikkeen muuhun työhön paitsi ”tehdastyöhön” perinteisimmillään. Koska puhtaasti perinteistä 

tehdastyötä ei periaatteessa enää ole, kyse on enemmänkin töiden abstraktiuden asteesta. 

(Jaskara, 2006, s. 36.)  

 

Siivoustyö palvelutyönä on oiva esimerkki vanhaksi mielletystä naisten työstä, johon sisältyy 

kuitenkin paljon piirteitä uudesta työstä. Siivoustyö naisvaltaisena toimialana (esim. Lee & 

Krause, 2002, s. 270) voidaan nähdä vanhaksi työksi, jossa työntekijä ”heittää aivonsa ja 

tapansa narikkaan” (Holvas & Vähämäki, 2005, s. 42) suorittaessaan työtehtäviä, jotka ovat 

päivästä toiseen samanlaisia (Kensbock ym., 2016, s. 120). Toisaalta siivoustyössä korostuu 

fyysisesti raskas ruumiillinen työ (Lee & Krause, 2002, s. 278), mutta matkailutyön tavoin, 

siivoustyössä vaaditaan vuorovaikutteisuutta ja vieraanvaraisuutta asiakkaiden suhteen 

(Gmelch, 2003, s. 25, 28), missä korostuvat ruumiilliset ihmistaidot (Veijola, 2009, s. 114) tai 

tunnetyön taidot (Hochschild, 2003, Heiskasen ym., 2008, s. 125 mukaan). Matkailutyö on 

uutta työtä (Veijola & Valkonen, 2008, s. 10), jolloin siivoustyö matkailutyönä (Pirttijärvi, 

2008, s. 124) on myös tavallaan uutta työtä. Hotellisiivoustyötä ei kuitenkaan ongelmattomasti 

– tai yksiselitteisesti – voi mieltää uudeksi työksi. Vaikka sen kuvauksesta kirjallisuudessa 

löytyykin paljon yhtymäkohtia uuteen työhön, kuten matalapalkkaisuus, ruumiillisuus ja 

alhainen status (Hunter Powell & Watson, 2006, s. 298; Kensbock ym., 2016, s. 114; Knox, 
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2011, s. 589), työn organisoinnissa ja sen kuvauksessa näkyy edelleen myös vanhoja, 

tayloristisia periaatteita ja käytäntöjä. Nämä liittyvät muun muassa työn objektivointiin, 

standardointiin ja yleisesti rajoittavan työn patologisiin piirteisiin (ks. Julkunen, 2008, s. 120, 

200). 

 

Sen sijaan että yrittäisin ”väkisin” hyödyntää uuden työn näkökulmaa omaan tutkielmaani, 

suuntaan katseeni muualle. Kuten on käynyt ilmi, on melko epäselvää, voidaanko siivoustyötä 

kuvauksensa puolesta ongelmattomasti mieltää uudeksi työksi. On selvää, että palveutyönä 

siivoustyössä korostuvat myös vuorovaikutukseen liittyvät piirteet, mutta vahvimmin työtä 

vaikuttaa määrittävän sen fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus (esim. Lee & Krause, 2002, s. 

278) sekä työn epävarmuuteen ja ajankäyttöön liittyvät seikat (Kensbock ym., 2016, s. 118; 

Ollus, 2016, s. 30–37). Lopulta näen asian niin, että siivoustyötä ei tehdä niin paljon työntekijän 

persoonallisella ruumiilla (ks. Huilaja ja Valkonen 2012, s. 134; Adkins, 2005, s. 117) kuin 

työntekijän fyysisellä ruumiilla. Kuvauksensa puolesta hotellisiivoustyö vaikuttaa todella 

negatiivissävytteiseltä työltä, mutta siinä on myös selkeitä yhtymäkohtia uuteen työhön. 

Hotellisiivoustyön tutkiminen uuden työn -viitekehyksestä käsin olisi mielenkiintoista ja 

varmasti tarpeellista. Aiemmat tutkimukset hotellisiivoustyöstä yhdessä aineistoni kanssa 

antavat kuitenkin vahvoja viitteitä sille, että tässä tutkielmassa on perusteltua valita toisenlainen 

teoreettinen viitekehys.  
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3. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu prekaarista tehokkuudesta, johon olen yhdistänyt 

prekariaatin käsitteen sekä tehokkuusajattelun teoreettista keskustelua. Tässä luvussa avaan 

teoreettisen viitekehykseni esittelemällä prekariaattiin ja tehokkuusajatteluun liittyvää 

teoreettista keskustelua ja kirjallisuutta. Tehokkuusajattelua konkretisoimaan olen valinnut 

lean-ajattelun. Lopuksi tarkastelen sitä, mitä prekaari tehokkuus omassa tutkielmassani 

tarkoittaa.  

 

3.1 Prekariaatti  

 

 

Guy Standingin (2013, s. 1) mukaan globalisaation aikakausi on johtanut kansallisen luokan 

rakenteiden sirpaloitumiseen. Kun maailma siirtyi kohti joustavia ja avoimia työmarkkinoita, 

luokka ei kadonnut, vaan sirpaloituneempi globaali luokkarakenne syntyi (Standing, 2013, s. 

1). Globalisaation aikakaudella, vuosien 1975–2008 aikana, talous oli ”irrotettu 

yhteiskunnasta”. Tuolloin rahoittajien sekä neo-liberalistiekonomistien tavoitteena oli luoda 

individualismiin ja kilpailukykyyn perustuva globaali markkinatalous. (Standing, 2011, s. 26.) 

Noiden käytäntöjen ja institutionaalisten muutosten seurauksena syntyi uusi kasvava luokka, 

prekariaatti (Standing, 2013, s. 6). Se syntyi muutoksista, jotka tapahtuivat 1970-luvulta alkaen 

työmarkkinoilla ja ihmisten elämissä, mutta kiihtyi erityisesti vuoden 2008 talouskriisin kautta 

(Haapala, 2016, s. 9; Suoranta, 2009, Rokkosen, 2020, s. 48 mukaan). Vuoden 2008–2009 

talouden romahdus kiihdytti globaalin prekariaatin kasvua asettamalla yrityksille enemmän 

painetta leikata työvoimakustannuksia joustavuustoimenpiteillä (Standing, 2011, s. 49). 

 

Käsitteenä ja teoriana prekariaatti liittyy italialaisperäiseen uuden työn teoriaan sekä siihen 

linkittyvään yhteiskunnalliseen liikkeeseen. Prekariaatti ymmärretään toisinaan tilapäistöiksi 

tai pätkätöiksi, mutta näihin sillä ei kuitenkaan ole mitään välttämätöntä yhteyttä (ks. 

Peltokoski, 2006, s. 21) Uuden työn teoria, jonka prekaariliike on kehitellyt, ei tyhjenny 

ainoastaan työn tilapäisyyteen, vaan on teoriaa koko nykykapitalismista esittäen syvällisemmän 

analyysin jälkifordistisesta siirtymästä sekä uuden työn luonteesta. Se on teoriaa työn 

muutoksesta, kuten työn älyllistymisestä, feminisoitumisesta, subjektoitumisesta, 

tietoistumisesta ja affektoitumisesta (Vähämäki, 2007, Julkusen, 2008, s. 113 mukaan). Siinä 

missä vanhaan tayloristiseen työhön voidaan katsoa liittyvän käsite proletariaatti, voidaan 

prekariaatin katsoa liittyvän uuteen työhön. Näin ollen prekariaatti rinnastuu proletariaattiin ja 

sisältää käsitteenä yhteiskuntateoreettisen väitteen. Proletariaatin sijaan prekariaatti on 
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kuitenkin noussut riistetyksi luokaksi ja dynaamiseksi voimaksi yhteiskunnallisessa 

kehityksessä. (Julkunen, 2008, s. 18–19, 112–113.) Muutosta, joka tapahtui 1970-luvulta 

lähtien työmarkkinoilla ja ihmisten elämissä, kutsutaan prekarisaatioksi (Haapala, 2016, s. 9; 

Suoranta, 2009, Rokkosen, 2020, s. 48 mukaan). Prekariaatti puolestaan viittaa Julkusen (2008, 

s. 112) mukaan työvoimaan, joka kokee alituista epävarmuutta toimeentulostaan, 

tulevaisuudestaan ja oikeuksistaan nykyisen palkkayhteiskunnan sisällä.  

 

Termillisesti prekaariaatti on kehittynyt köyhyyden huolesta laajempaan käsitykseen 

prekariaattisuudesta luokkamuodostuksessa, työssä ja uusissa tyytyväisyyden muodoissa 

(Doogan, 2016, s. 43). Prekaarin ja prekariaatin käsitteiden alkuperä tulee kreikan kielen 

käsitteestä precarius, joka viittaa muun muassa rukoilemiseen, turvattomuuteen ja 

epävarmuuteen. Englannin kielessä se puolestaan esiintyy käsitteenä precarious, jolla 

tarkoitetaan epävarmuutta ja vaarallisuutta. (Peltokoski, 2005.) Sillä on kuitenkin monia eri 

merkityksiä eri kielissä. Esimerkiksi Japanissa prekariaatti on synonyymi työskenteleville 

köyhille, Italiassa se tarkoittaa matalalla palkalla tavallisia töitä tekeviä ihmisiä ja Saksassa 

tilapäisiä työntekijöitä sekä työttömiä (Standing, 2013, s. 3). Prekariaattiin katsotaan liittyvän 

työn kontekstissa piirteitä, kuten joustavat työsuhteet, väliaikaiset työt, osa-aikaisuusuudet, 

tilapäisyydet, sijaisuudet sekä epävarmuus ja turvattomuus niin työmarkkinoilla kuin myös 

yleisesti elämässä (Standing, 2014, s. 10; Peltokoski, 2006, s. 21; Pyöriä & Ojala, 2016, s. 58; 

Purokuru & Paakkari, 2015, s. 163). 

 

Voidaan jopa katsoa, että koko yhteiskunta ja työmarkkinat ovat prekarisoituneet. Jotkut ovat 

vain prekaarimpia kuin toiset. (Helsingin EuroMayDay-verkosto…, 2006, s. 12.) Periaatteessa 

kuka vain voi kuulua prekariaattiin. Jotkut joutuvat siihen epäonnistumisten kautta, toiset 

saatetaan ajaa siihen, mutta useat myös toivovat sen olevan astinlauta jollekin muulle (Standing, 

2011, s. 59). Prekariaatti ei ole homogeeninen ryhmä. Siinä olevilla ihmisillä ei ole identtiset 

taustat, vaan vaihtelua löytyy runsaasti. Kaikki sen sisällä olevat kuitenkin jakavat saman 

käsityksen siitä, että heidän työnsä on instrumentaalista, opportunistista ja prekaaria. (Standing, 

2011, s. 13, 59, 88–89.) On haastavaa arvioida prekariaatin yleisyyttä sekä sitä, keitä siihen 

kuuluu, koska prekariaatista yleistettävää tietoa on tarjolla niukasti (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 

46). Standing (2011, s. 14) kertoo, että työ- ja taloustilastoja ei ole esitetty niin, että voitaisiin 

tarkasti arvioida ihmisten kokonaismäärää prekariaatissa. Pyöriän ja Ojalan (2016, s. 59) 

tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että ”prekarisaatiota ei voi pitää palkkayhteiskuntaa 

läpileikkaavana ilmiönä”. Karkean arvioin mukaan monissa maissa kuitenkin vähintään 
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neljännes aikuisväestöstä on prekariaatissa. Voidaan katsoa, että suurin osa sellaisista ihmisistä, 

jotka ovat tilapäisissä työsuhteissa, ovat lähellä prekariaattia tilaa. Tilapäisen työn omaaminen 

kuten myös osa-aikaiset työt toimivat vahvoina indikaattorerina prekaariudesta, (Standing, 

2011, s. 14–15, 24.) 

 

Heiskanen ym. (2008, s. 128–129) kertovat, että prekariaatti on monille niin sanottu pakkorako. 

Esimerkiksi monet opiskelijat saattavat rahoittaa elämäänsä jollain väliaikaisella 

”paskaduunilla” tai ”roskatyöllä” (ks. Gallie, 2003a, Julkusen, 2008, s. 200 mukaan), joka ei 

vastaa heidän koulutustaan (ks. Heiskanen ym., 2008, s. 128–129). Tällöin prekariaattiin 

kuuluminen on tietoinen valinta olla siinä instrumentaalisesti. Opiskelijoilla ei välttämättä ole 

edes tarkoitus tehdä uraa kyseisessä työssä, vaan toivomuksena on yksinkertaisesti saada vähän 

rahaa tai kokemusta (Sell, 2006, s. 40; Standing, 2011, s. 59). Vaarana tässä on kuitenkin se, 

että otettaessa vastaan tilapäisen työn, ei siitä pääse enää pois. Esimerkiksi Ranskassa 75 % 

kaikista nuorista aloittaa väliaikaisilla työsopimuksilla ja suurin osa pysyy niissä (Standing, 

2011, s. 65). Peltokoski (2006, s. 21) kuitenkin huomauttaa, että prekariaattikeskustelu ei ole 

pätkätyöläiskeskustelun jatkamista eri käsittein.  

 

Kaikki osa-aikaista työtä tekevät eivät ole prekaareja (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 55). Myöskään 

kaikki prekaariaatissa olevat eivät ole uhreja, vaan joillekin henkilöille voi olla vapauttavaa, 

kun ei ole esimerkiksi käyttäytymissitoumuksia, jotka määrittäisivät henkilön ammatti-

identiteetin (Standing, 2013, s. 6). Vaikka prekariaatilla viitataan epätyypillisistä työsuhteista 

juuri väliaikaisuuteen, sijaisuuksiin, osa-aikaisuuteen ja määräaikaisiin työsuhteisiin (Helsingin 

EuroMayDay-verkosto…, 2006, s. 12; Heiskanen ym., 2008, s. 128), Peltokoski (2006, s. 21) 

painottaa, että prekariaattikeskustelulla ei ole pätkätyöläisyyteen minkäänlaista tyhjentävää tai 

välttämätöntä yhteyttä. Sen sijaan hän tiivistää prekaariutta seuraavalla tavalla: ”Prekaarisuus 

viittaa sellaisiin moninaisiin elämäntilanteisiin, joissa ihmiset omasta halustaan ja/tai 

olosuhteiden pakottamina ajautuvat palkansaajan enemmistömallin sekä siihen sisältyvien 

normatiivisten odotusten ja sen tarjoaman oikeudellisen suojan rajamaille tai ulkopuolelle” 

(Peltokoski, 2006, s. 21).  

 

Prekariaatissa olevat ihmiset kokevat jatkuvaa epävarmuutta tulevaisuudesta, oikeuksista ja 

toimeentulosta palkkatyöyhteiskunnan puitteissa (Korhonen, Peltokoski & Saukkonen, 2006, s. 

379, Pyöriän & Ojalan, 2016, s. 45–56 mukaan). Standing (2014, s. 10) kertoo, että se on 

ensimmäinen työväenluokka historiassa, jonka oletetaan omaavan korkeampi koulutustaso kuin 
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työ, jota he tekevät tai hakevat. Prekarisaatiota on yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa 

hahmotettu Venäläisen (2015, s. 171) mukaan ”kasvavan epävarmuuden leimaamana 

yhteiskunnallisena prosessina, jonka myötä ihmisten kyky hallita elämäänsä rutinoituneilla 

tavoilla heikkenee”. Peltokoski (2006, s. 21) kertoo, että tilanne, jossa joukko anomalioita 

syntyy työmarkkinoille, johtaa prekariaattikeskustelun esiin nousemiseen. Rakenteellisen 

joukkotyöttömyyden kehittyminen johtaa epätavallisten työsuhteiden yleistymiseen, missä 

sijaisuudet sekä tilapäisyydet muuttuvat pysyviksi (Peltokoski, 2006, s. 21). Työvoiman on 

mukauduttava näihin epätyypillisiin työsuhteisiin, joista on tullut tyypillisiä. Näitä leimaavat 

jatkuva epäjatkuvuus, pysyvä väliaikaisuus sekä vakituiset sijaisuudet. (Helsingin 

EuroMayDay-verkosto…, 2006, s. 12.) 

 

Standingin (2014, s. 10–11) mukaan prekariaattia kuvaaviin luonteenpiirteisiin liittyy myös 

distinktiiviset suhteet valtioon sekä jakelusuhteisiin. Jälkimmäisellä hän viittaa siihen, että 

prekariaatti on menettänyt palkattomat etuudet kuten eläkkeen, sairasvakuutukset sekä 

maksetut lomat, ja hänen täytyy luottaa vahvasti rahapalkkoihin. Distinktiivinen suhde valtioon 

tulee ilmi prekariaatin menetetyistä oikeuksista – esimerkiksi työttömyysturvaan –, joita 

täysivaltaiset kansalaiset pitävät itsestäänselvyyksinä. (Standing, 2014, s. 10–11.) Standingin 

lähestymistapaa prekariaattiin voidaan katsoa edustavan yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa 

”sosiologista prekaarisuus-analyysiä” (Könönen, 2014, Pyöriän & Ojalan, 2016, s. 46 mukaan). 

Toinen lähestymistapa prekariaattiin liittyy aikalaisdiagnostiseen tarkasteluun talouden sekä 

työelämän muutoksesta (ks. Pyöriä & Ojala, 2016, s. 46). Jokinen, Venäläinen ja Vähämäki 

(2015) käyttävät tästä termejä suppea- ja laaja prekarisaatioteesi. Heidän mukaansa suppealla 

prekarisaatioteesillä viitatataan kapitalismin jälkiteollisesta käänteestä juontuviin tuotannon 

”globaaleihin uudelleenjärjestelyihin ja näistä ikään kuin kausaalisesti aiheutuneisiin 

epäjatkuvuuksiin työmarkkinoilla” (Jokinen ym., 2015, s. 12). Työnsosiologista prekariaatin 

tutkimusta, joka kallistuu suppeaan prekarisaatioteesiin, määrittää tyypillisesti sen tapa 

ymmärtää prekarisaatio työn muutoksista juontuvana luokkana ja kausaalisuhteena (Rokkonen, 

2020, s. 45). 

 

Suomessa laajalla prekarisaatioteesillä on vahvin asema (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 46). Siinä 

prekaarisuus palautuu, työn ja tuotannon lisäksi, modernien instituutioiden kriisiin sekä 

muutoksiin kokemusten rakenteissa (Jokinen ym., 2015, s. 12). Keskiössä ovat sosiaalisten 

turvamekanismien rappeutuminen sekä eriarvoisuuden kasvu. Laaja prekarisaatioteesi ei 

myöskään rajaudu pelkästään työelämän muutosten analyysiin (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 46), 
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vaan prekarisaatio ymmärretään työelämää laajemmassa merkityksessä (Rokkonen, 2020, s. 

47).  Jokinen ym. (2015, s. 12) huomauttavat, että laaja- ja suppea prekarisaatioteesi ovat 

metodologisilta sitoumuksiltaan erityyppisiä keinoja kuvata muutoksia työssä, työelämässä 

sekä yleisesti elämässä. Heidän mukaansa kyseessä ei ole ainoastaan kaksi kilpailevaa teoriaa, 

vaan kaksi epistemologisesti yhteismitatonta tapaa kuvata yhteiskunnallista muutosta, joilla on 

kuitenkin keskeinen suhde toisiinsa: ”Laaja teesi ei tule toimeen omillaan, ilman viittauksia 

työmarkkinoiden, työsuhteiden tai työn organisoinnin muutoksiin.” (Jokinen ym., 2015, s. 12.) 

 

Laajan teesin kontekstissa Jokinen ym., (2015, s. 13) nostavat esiin, että prekarisaatio on 

perustavampaa ennustamattomuutta ja haurautta, eikä pelkästään esimerkiksi huonoja tuloja tai 

huonoa oloa. Se on myös kokemusta ja mielentilaa, jotka liittyvät riittämättömyyden tunteisiin, 

toimeentulottomuuteen, olosuhteiden epäjatkuvuuteen sekä yleisesti kaiken läpitunkevaan 

kilpailuun, joka ei rajoitu vain työpaikalle, vaan leviää jokaiselle elämänalueelle (Purokuru & 

Paakkari, 2015, s. 154, 163). Jokinen (2015, s. 31) kertoo, että tunnetila prekaarissa elämässä 

manifestoituu monina eri tunnesävyinä. Esimerkiksi ihmisten kokema riittämättömyys ja 

ahdistus nykyään ei välttämättä liity mihinkään spesifiin seikkaan, vaan kohdistuu enemmänkin 

yleiseen epävarmuuteen (Purokuru & Paakkari, 2015, s. 156). Rokkosen (2015, s. 118) mukaan 

prekaareissa tilanteissa vanhat kategoriat haurastuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilö voi olla 

yhtäaikaisesti esimerkiksi opiskelija, työtön ja kotiäiti sekä liikkua verkkaisesti näiden 

kategorioiden välillä (Jakonen & Kontula, 2008, Rokkosen, 2015, s. 118 mukaan). Standing 

(2014, s. 10) tarkentaa tätä lisäämällä, että prekaarissa tilanteessa olevilla ei varsinaisesti ole 

ammatillista identiteettiä tai ammatillista narratiivia, jonka voisivat antaa elämälleen (Standing, 

2014, s. 10).  

 

Lopulta prekaariatilla viitataan siihen, että yksilön elämällä ei ole yhteiskunnallisessa 

kontekstissa turvaa tai arvoa työelämän ulkopuolella Tämä liittyy laajempaan työelämän 

muutoksen diskurssiin, missä esimerkiksi Euroopassa kehityksen on nähty jatkuvasti kulkevan 

kohti työkyvyn yhteiskuntaa – ”welfaresta” kohti ”workfarea”. (Helsingin EuroMayDay-

verkosto…, 2006, s. 12). Ihmisten arvo ja oikeus hyvinvointiin on yhä enemmän sidoksissa 

työssä suoriutumiseen ja työkyvyn osoittamiseen, mikä johtaa siihen, että yksilöitä kehotetaan 

hakeutumaan mihin tahansa työhön, millä tahansa palkalla (Peltokoski, 2006, s. 23). Tämä 

johtaa siihen, että ihmiset vastaanottavat paljon ”paskaduuneja”, joissa työolot ja työehdot ovat 

surkeita (Helsingin EuroMayDay-verkosto…, 2006, s. 13).  
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Prekariaatissa olevia ihmisiä hyväksikäytetään työssä, mutta myös sen ulkopuolella: 

Palkallisten tuntien sisällä sekä niiden ulkopuolella. (Standing, 2014, s. 10.) Työtä voi kuvailla 

Lindholmin (2006, s. 19) mukaisesti pakon vuoksi tehtäväksi työksi, missä esimerkiksi työstä 

maksettava palkka ei riitä elämiseen, työehdot ovat halventavia ja pomo saattaa alistaa 

työntekijöitään. Tämä ei ole perusteeton kuvaus, koska muun muassa Pyöriän ja Ojalan (2016, 

s. 55) tutkimuksesta selvisi, että tutkimuksessa käytetyillä mittareilla mitattuna prekaarissa 

työssä ei ole mitään heikkoa työmarkkina-asemaa kompensoivaa positiivista seikkaa. 

Kasautuvan epävarmuuden lisäksi työn kielteiset olosuhteet johtavat siihen, että prekaarin 

henkilön asema työmarkkinoilla on vaikea. Tätä ei kompensoi edes työtovereilta saatu tuki tai 

työpaikan ilmapiiri. (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 57, 59.) 

 

Prekariaattiin kuuluvien ihmisten täytyy myös tehdä paljon työtä työn eteen. Palkatonta työtä, 

jota ei lasketa työksi, kuten uusien töiden hakemista, työhön valmistautumista, verkostoitumista 

ja uudelleen kouluttautumista. (Standing, 2014, s. 10.) Tästä voi seurata elämää varjostava 

ennakoimattomuuden tuntemus, missä työelämäpolku on epävarma aiheuttaen turhaututumista, 

eikä tulevaisuutta ole helppoa suunnitella. (Pöllänen, 2015, s. 110). Prekaarin työn teoriassa 

epävarmuuden ahdistavuuteen liittyvä diskurssi on hallitseva, koska käsitteenä prekariaatti 

(precario) kuvaa työn irtoamista kaikesta paikoillaan psysyvästä, varmasta ja ”betonisoidusta” 

(Julkunen, 2008, s. 113–114). Vaikka epävarmuus nähdään keskeisenä elementtinä 

prekariaatissa, niin suppeassa kuin laajassakin näkökulmassa, Standing (2011, s. 24) 

huomauttaa, että prekariaatissa ei ole kyse pelkästään työhön liittyvästä epävarmuudesta. 

Hänen mukaansa kyse on olemisesta statuksessa, joka ei tarjoa minkäänlaista uran tai 

turvallisen ammatti-identiteetin tunnetta ja vain vähän, jos lainkaan, oikeuksia valtion ja 

yritysten etuihin (Standing, 2011, s. 24).  

 

 

3.2 Tehokkuusajattelu työssä 

 

Työmarkkinat ovat muuttuneet huomattavasti vuosien aikana. Muutamia vuosikymmeniä sitten 

maataloustyöstä siirryttiin teollisuustyöhön sekä asutuskeskuksiin. Teollisuustyöstä ollaan taas 

puolestaan siirtymässä palvelutyöhön ja -tuotantoon. (Elomaa, 2006, s. 38–39.) Tätä teollisen 

kapitalismin rinnalle – ja päälle – muodostunutta uutta kapitalismin muotoa kutsutaan 

tutkimuksissa vaihtelevasti kognitiiviseksi kapitalismiksi, post-fordismiksi tai 

biokapitalismiksi. Kaikille käsitteille on yhteistä se, että niillä tarkoitetaan aineettomien 
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tuotteiden merkityksen kasvua tuotannossa. (Hirvonen ym., 2020, s. 2.) Muutosasetelma 

entisen ja nykyisen välillä sisältää idean murroksesta tai muutoksesta. Yksittäisten 

muutostrendien luettelemisen sijaan murroksen kokonaiskuvan hahmottaminen on haastavaa, 

eikä esimerkiksi sosiologialla ole yhtä ainoaa nimeä tai tulkintaa tälle. Koska nykyisyyttä ei 

osata nimetä millään yksiselitteisellä tavalla, on tullut tavaksi käyttää erilaisia post-käsitteitä, 

kuten jälkiteollinen, jälkifordistinen tai jälkimoderni. Toinen tapa on yksinkertaisesti puhua 

vain ”uudesta työstä” ja ”uudesta taloudesta”. (Julkunen, 2008, s. 12, 18) 

 

Vaikka siirtymä vanhan ja uuden työn välillä on monimutkainen ja hidas (Hakala, Salasuo & 

Suurpää, 2006, s. 7), siitä koituvat vaikutukset ovat heijastuneet selvästi koettuun työelämään 

(esim. Järnefelt, 2002; Ollus, 2016; Kolehmainen, 2006), mutta myös yleisemmin yksilöiden 

elämään (esim. Pöllänen, 2015; Harjunen, 2017; Rokkonen & Lehto, 2017). Yksi yleisimmistä 

vaikutuksista, joka näkyy monilla työelämän sektoreilla, on ollut kiireen ja työpaineiden 

lisääntyminen (Järnefelt, 2002, s. 17). Suomalainen työelämä on näyttäytynyt negatiivisena 

ainakin 1990-luvun lamasta saakka. Ja vaikka massatyöttömyys onkin väistynyt, jäljelle ovat 

jääneet – tai sen tilalle ovat tulleet – muun muassa työpaineet, stressi, kiire ja uupumus. Tämä 

ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan kiirettä ja työn intensiteettiä koskeva evidenssi on 

hyvin vakuuttava niin Suomessa kuin myös yleisesti teollisuusmaissa. Monet empiiriset 

aineistot ovat kertoneet esimerkiksi työn haasteellisuuden, innovatiivisuuden ja 

osaamisvaatimusten kasvusta sekä yleisesti työn monipuolistumisesta, mutta samalla stressi- ja 

uupumusepidemiat ovat kasvaneet, kuten myös ymmärrys liittyen työn kovenemiseen ja sen 

huonontumiseen. (Julkunen, 2008, s. 9–10, 213–214.) 

 

Standingin (201l, s. 115) mukaan globaali talous on 24/7 toimiva koneisto, joka ei nuku tai 

rentoudu koskaan. Ihmisten fysiologiaan perustuvat ajan perinteet, kuten aikavyöhykkeet, ovat 

tälle koneistolle haittoja, jäykkyyksiä ja kaupankäynnin esteitä. Näin ollen myös yksittäisten 

valtioiden, yritysten tai yksityishenkilöiden on sopeuduttava tähän globaalin talouden 

kulttuuriin, vaikka esimerkiksi liiallinen työ olisikin haitaksi yksilön terveydelle. (Standing, 

2011, s. 115–116, 120.) Tämä asetelma globalisaatiossa on johtanut tehostuneeseen kilpailuun 

yritysten ja valtioiden välillä (Ollus, 2016, s. 27). Yliaskan (2017, s. 39) mukaan läpimurto 

kilpailutaloudellisten argumenttien kohdalla tapahtui asteittain 1970- ja 1980-luvulla. Tuolloin 

kilpailun kasvattamiseen pyrittiin kaikkialla. Se näkyi muun muassa rahoitusmarkkinoiden 

vapauttamisena, julkisten liikelaitosten yksityistämisenä ja siinä, että organisaatioita alettiin 
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johtaa tulos- ja laatujohtamisella. Kaikkea tätä perusteltiin kilpailulla ja siitä seuraavalla 

tehokkuudella. (Yliaska, 2017, s. 39.) 

 

Lama 1970-luvulla sai aikaan muutoksen, jonka kautta julkisen sektorin toimintaa tahdottiin 

tehostaa ja pienentää sen kokoa. Keinoiksi tämän toteuttamiseen valikoituivat 

markkinasignaalien simulointi julkisen sektorin sisällä, tulosten mittaaminen toiminnassa ja 

yksityiseltä sektorilta lainatut uudenlaiset johtamistavat. Tehostamisen taustalla oli toinen 

maailmansota, jolloin sotaan valmistautuvat valtiot pyrkivät saamaan itsestään kaiken irti. 

(Yliaska, 2017, s. 33). Viime vuosikymmenten aikana kehittynyttä yhteiskuntamallia tai 

järjestystä kutsutaan tehostamistaloudeksi. Yhteiskunnan kehitystä ja toimintaa ohjaavaksi 

malliksi on noussut uusliberalistinen vapaa markkinatalous, jossa toimintoja pyritään 

tehostamaan talouden ehdoilla. Tavoitteena tehostamistaloudessa on taloudellisesti mitattava 

laatu ja kustannusten pienentäminen (Eskelinen ym., 2017, s. 5.) Kustannustehokkuuden 

vaatimukset ovat johtaneet kasvavaan kilpailuun, alihankintaan ja ulkoistamiseen (Ollus, 2016, 

s. 25) sekä toimintojen ja palveluiden karsintaan, joita perustellaan tehostamisen nimissä 

(Eskelinen ym., 2017, s. 5). 

 

Tavoite tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen on kirjattu selvästi Suomen niin sanottuun 

globalisaatioraporttiin (Vnk, 2004, Lindholmin, 2006, s. 18 mukaan). 1990-luvun alusta 

esimerkiksi hyvinvointipalvelut ovat olleet monenlaisten uudelleenjärjestämisten ja -

määrittelyjen kohteina. Monia julkispalveluita on ulkoistettu, ja markkinaperiaatteita – kuten 

kilpailuttamista – on istutettu julkisen sektorin toimintaan. (Anttonen, Häikiö, & Valokivi, 

2012, s. 20.) Samalla kuitenkin työuupumuksesta ja ongelmista työssä jaksamisessa tuli 1990-

luvulla yleisesti keskusteltuja ja tunnustettuja ilmiöitä (Julkunen, 2008, s. 213). Uudet 

julkisjohtamisen iskutermit, kuten alihankinta, kilpailutus ja ulkoistaminen, merkitsivät 

julkisen sektorin pohjalla työtä tekeville henkilöille vain matalampia palkkoja, vähemmän 

turvallisuutta ja huonompia työoloja (Toynbee, 2003, s. 75, Julkusen, 2008, s. 185 mukaan). 

 

Hirvosen ja Mankin (2017, s. 116) mukaan kilpailuttamista ja kilpailua ei nähdä ainoastaan 

välineinä kustannustehokkaan kilpailun luomiseen, vaan paremminkin itse kilpailun 

syntyminen näyttäytyy julkisessa palveluntuotannossa keskeisenä tavoitteena. Kaikki muu 

tulee alisteiseksi kilpailuperiaatteen toteutumiselle, perustellusti tai ilman perusteita (Hirvonen 

& Mankki, 2017, s. 116). Vaikka päällisin puolin käsite ”tehostaminen” voi antaa kuvan, että 

mikään ei juuri muutu, todellisuudessa kaikki muuttuu (Eskelinen ym., 2017, s. 6). 
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Tuottavuuden ja tehokkuuden sovellusala on kauttaaltaan poliittinen (Eskelinen, 2017, s. 16). 

Kyseessä on tietynlainen tapa kuvata sekä arvottaa palveluita, eikä se rajaudu vain julkisten 

palveluiden organisoinnin politiikkaan, vaan ulottuu muun muassa ihmisten elämään, 

ajatteluun, moniin yhteiskunnallisiin hierarkioihin, kuten luokkaan ja sukupuoleen sekä 

palveluiden järjestämisen tapoihin. (Eskelinen ym., 2017, s. 6–7). Esimerkiksi yliopistoissa 

tehokkuuden tavoittelu näkyy muun muassa tutkintojen tavoiteaikojen kautta (Björn, Saarti & 

Pöllänen, 2017, s. 144).  

 

Pyrkimys luoda mahdollisimman tuottavia ja tehokkaita organisaatioita sekä instituutioita 

johtaa siihen, että keskeiseen rooliin valikoituvat erilaiset ”objektiiviset mittarit”, kuten 

numerot, indeksit, kustannukset ja tuotot. (Harjunen, 2017, s. 163, 167.)  Tämän 

kapitalismikoodaukseksikin kutsutun prosessin on kuitenkin havaittu aiheuttavan 

eriarvoisuuden kasvua erityisesti naisten kohdalla muun muassa akateemisissa instituutioissa 

(ks. Veijola & Jokinen, 2018). Tehokkuus ja voitto toimintaa ohjaavina tekijöinä sivuuttavat 

usein yksilölliset seikat esimerkiksi ruumiit ja ruumiilliset kokemukset sen terveydestä sekä 

hyvinvoinnista. (Harjunen, 2017, s. 163, 167.) Rokkonen ja Lehto (2017, s. 181) huomauttavat, 

että tehostamisen vaatimus ei kosketa ainoastaan taloutta ja instituutioita, vaan koko 

ihmiselämää. Tehokas ruumis on hoikka ja urheilullinen, mutta mikä tärkeintä, se on 

taloudellisesti tuottava (Rokkonen & Lehto, 2017, s. 181). 

 

Markkinoituminen ja kilpailu ovat muuttuneet julkisten palveluiden organisoinnissa tavallaan 

itsestään selviksi periaatteiksi (Eskelinen ym., 2017, s. 7) Esimerkiksi hyvinvointipalveluissa 

työn tuloksen ja laadun mittaristot ovat arkipäivää nykyään (Hirvonen ym. 2020, s. 4). 

Tehokkuusajattelu sekä pyrkimys tehokkuuteen on siis iskostunut vakituiseksi osaksi 

työmarkkinoita monilla eri sektoreilla.  Hirvonen ym. (2020, s. 1) kertovat, että yhdeksi 

vastaukseksi julkisen sektorin tehostamistarpeeseen sekä kustannuspaineisiin on tullut lean-

ajattelu. Se lupaa vähemmällä enemmän ja pyrkii työprosessien alituiseen parantamiseen 

(Hirvonen ym., 2020, s. 1; Mankki ym., 2019, s. 263). Tavoitteena siinä on saada parempi laatu 

pienemmillä kustannuksilla sillä ajatuksella, että aina on mahdollista tehdä jotain nopeammin, 

paremmin ja edullisemmin (Heinänen & Jokiniemi, 2020, s. 1224; Mustaparta, 2019, s. 7). 

Pitkässä aikajuoksussa lean lupaa vähentää organisaation aika-, tila- ja henkilöstöresurssien 

tarvetta ja näin myös kustannuksia (Hirvonen, 2018, s. 2).  
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Lean-ajattelu voidaan mieltää niin filosofiaksi, kulttuuriksi, ajatteluksi, työkaluiksi kuin myös 

johtamisjärjestelmäksi (Mankki ym., 2019, s. 264). Se on alun perin Japanissa Toyotan tehtailla 

1940-luvulla kehitetty johtamistapa, jonka amerikkalaiset liikkeenjohtokonsultit myöhemmin 

jalostivat työnjohto-opin toimintamalliksi (Hirvonen, 2018, s. 2; Hirvonen ym., 2020, s. 1; Aho 

ym., 2019; Mankki ym., 2019, s. 263). Yleiseen tietoon lean-termi tuli vuonna 1988, jolloin 

lean-kehittäminen länsimaissa nähtiin resurssien karsimisen ja tehokkuuden parantamisen 

välineenä. Nykyään lean ymmärretään kokonaisvaltaisemmin ja sen keskiössä ovat – sujuvien 

prosessien ja hukanpoistamisen lisäksi – asiakaslähtöisyys, laadun hallinta ja henkilöstön 

osallistaminen. (Heinänen & Jokiniemi, 2020, s. 1224.) Toimintamallilla pyritään 

resurssitehokkuuden sijaan virtaustehokkuuteen, jonka lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet. 

Tämä tarkoittaa sitä, että virtausyksikkö, joka voi olla esimerkiksi terveyskeskukseen saapuva 

asiakas, pyritään saattamaan hoitoprosessin läpi mahdollisimman sujuvasti ilman hukkaa, kuten 

odottelua. (Hirvonen, 2019; Hirvonen, 2018, s. 2.) 

 

Virtaustehokkuuden taustalla on pyrkimys parantaa työ- ja palveluprosesseja jatkuvalla 

kehittämisellä ja sujuvoittamisella. Tähän liittyy olennaisesti parhaiden työskentelytapojen 

vakiointi, mittaustulosten vertailu ja valikoitujen työskentelytapojen kellottaminen. Kaiken 

tämän perustana on yhteistyö tiimeissä, toiminnan kurinalaisuus ja prosessien läpinäkyvyys. 

(Aho ym., 2019.) Heinäsen ja Jokiniemen (2020, s. 1224) mukaan lean on matka, ei määränpää. 

Kyseessä ei ole projekti, vaan pysyvä kulttuurin ja ajattelutavan muutos (Heinänen & Jokinen, 

2020, s. 1224). Kulmakivenä lean-ajattelussa on jatkuva parantaminen (Holtskog, 2013, s. 575), 

joka asenteena viittaa siihen, että päivittäin pyritään parempaan suoritukseen kuin edellisenä 

päivänä (Heinänen & Jokinen, 2020, s. 1226). Jatkuva parantaminen vaatii jatkuvaa sekä 

perusteellista muutosalttiutta organisaation kulttuurin, toimintaperiaatteiden ja ajattelun 

suhteen (Mankki ym., 2019, s. 263; Hirvonen, ym., 2020, s. 6). Optimaalisessa tilanteessa lean 

tarkoittaa pitkäaikaisen oppimisen kautta rakentuvaa kulttuurin muutosta (Aho ym., 2019). 

Lean onkin kokonaisvaltainen tapa ajatella sekä johtaa toimintaa, eikä pelkästään 

kehittämismenetelmä tai työkalupakki (Heinänen & Jokiniemi, 2020, s. 1228). 

 

Lean-ajattelu ei tavallaan ole mikään täysin uusi ajattelumalli tai työnjohto-oppi, vaan 

pikemminkin sekoitus uutta ja vanhaa; vanhaa tayloristista mittaamista ja kontrollia sekä uutta 

ihmiskeskeistä systeemijohtamista, kuten työntekijöiden osallistamista (Mankki ym., 2019, s. 

265; Hirvonen, 2019). Lean nähdään johtamisen tutkimuksessa yhdeksi osaksi 

prosessijohtamisen koulukuntaa ja niin sanottujen uusien johtamismallien joukkoa. 
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Yhteiskuntapoliittisesti se ajatellaan strategisen managerialismin asiantuntijadiskurssina. 

(Koikkalainen, 2017, Hirvosen, 2019 mukaan.) Jälkimmäisellä tarkoitetaan 

markkinaperusteista liiketoiminta-ajatteluun viittaavaan työnhallinta- ja ajattelutapaa, joka 

1990-luvulla on laajentunut selvästi julkisen sektorin työn järjestäytymislogiikaksi (Mankki 

ym., 2019, s. 264). Lean voidaan tavallaan katsoa yhdeksi keinoksi hallita ammatillisen 

toimijuuden muutoksia, ollen osa hyvinvointivaltion ja -palveluiden, työmarkkinoiden sekä 

koko yhteiskunnan uudelleen muotoutumista (Hirvonen ym., 2020, s. 7). Leanista onkin tullut 

yksi viime aikojen suosituimmista johtamisopeista ja sitä sovelletaan ympäri maailmaa 

palveluiden ja työn organisoimisessa (Aho ym., 2019).  

 

Hirvosen ym. (2020, s. 6) mukaan lean näyttää olevan 2020-luvun alussa joka puolella, aina 

hallituksen kärkihankkeista sosiaalitoimistoihin. Jokinen (2020, s. 8) kertoo, että leanin 

käyttöönottamisella on mahdollista saada jopa 30–50 % parannus työn tuottavuudessa. Tämä 

houkuttelee sen käyttöönottamiseen, koska yrityksen tai organisaation näkökulmasta tuollainen 

parannus tuottavuudessa on erittäin merkittävä asia (Jokinen, 2020, s. 8). Tuottavuuden lisäksi 

leanin suosio perustuu siihen, että se on kyennyt niputtamaan yhteen asioita, joita on 2000-

luvun työelämässä pidetty merkittävinä, kuten läpinäkyvyys ja prosessien systemaattinen 

mittaaminen (Hirvonen ym., 2020, s. 10). Se on auttanut huomioimaan lähiaikojen megatrendit, 

joita ovat muun muassa asiakaskeskeisyys, tuottavuuden parantaminen ja henkilöstön 

osallistaminen (Heinänen & Jokiniemi, 2020, s. 1228). Ehkä tärkein syy leanin suosioon on 

kuitenkin sen sovellettavuus. Aho ym. (2019) kertovat, että leanin vakuutetaan toimivan 

kaikkialla. Väitetään, että se soveltuu niin julkiselle kuin yksityisellekin sektorille, kauppaan, 

tehtaaseen, siivoukseen, ylimpään johtoon, henkilöstöhallintaan, tuotantoon, logistiikkaan ja 

standardityösuhteisiin sekä aloille, joilla määrä- ja osa-aikaisuudet lisääntyvät (Aho ym., 2019). 

 

Teollisuustyöstä lean on viime vuosikymmenten kuluessa hiljalleen levinnyt myös julkiselle 

sektorille (Hirvonen, 2019). Levinneisyydestä ei ole täysin aukotonta tietoa, mutta erityisen 

vauhdikkaasti se on levinnyt Suomessa 2010-luvulla sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen 

alalle (Langabeer ym., 2009, Hirvosen, 2018, s. 2 mukaan) Esimerkiksi kaikista suomalaisista 

sairaaloista jopa 70 % käyttää tai on käyttänyt leaniä (Jorma ym., 2016, Hirvosen, 2019 

mukaan). Lean-työskentelyllä onkin saatu positiivisia tuloksia alalla muun muassa 

potilasturvallisuuteen, laatuun, kustannuksiin, tuottavuuteen sekä odotus- ja läpimenoaikoihin 

(Heinänen & Jokiniemi, 2020, s. 1224). Toisaalta on myös havaittu, että leanin käyttöönotolla 

terveydenhuolto-oloissa on suuri vaikutus rooleihin, vastuihin ja työn ominaisuuksiin 
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työntekijöille (ks. Drotz & Poksinska, 2014, s. 177). Lean odottaa, että sosiaalisesti kykenevä 

ja halukas työntekijä sulautuu osaksi organisaatiota ja omaksuu sen arvot sekä liiketoiminnan 

tajun (Hirvonen, 2019). Terveydenhuollon kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että fokus on 

siirtynyt terveydenhuollon ammattilaisista prosessien parantamiseen ja tiimityöhön. Samalla 

työntekijöiden autonomia sekä mahdollisuus päättää, kuinka suoriutua päivittäisistä työn 

tehtävistä vähenee. (Drotz & Poksinska, 2014, s. 177, 190.) 

 

Lupauksistaan sekä positiivisista vaikutuksistaan huolimatta lean ei ole ongelmaton. Aho ym. 

(2019) kertovat, että lean-ajattelun istuttaminen osaksi organisaation toimintakulttuuria ja arkea 

on vaikeaa. Leanin käyttöönotto voi tuottaa nopeasti hyviä tuloksia, mutta nämä tulokset ovat 

vain harvoin pysyviä (Aho ym., 2019). Jokisen (2020, s. 8) mukaa lean-ajattelun kompastuskivi 

on usein juuri lyhyen aikavälin tulosten asettaminen pitkän aikavälin tulosten edelle. 

Epäonnistumisia tapahtuu, kun lean hahmotetaan pelkäksi projektiksi tai yksinkertaisesti 

työkaluiksi. Lisäksi on mahdollista, että työnjohto ei vakavissaan sitoudu muutokseen tai 

valmentava johtamistapa ei toteudu tekoina. Toisaalta myös organisaation tavat toimia sekä sen 

arvot voivat olla yhteen sopimattomia leanin perusperiaatteiden kanssa. (Heinänen & 

Jokiniemi, 2020, s. 1224.) Esimerkiksi hyvinvointipalveluissa aika on hyvin niukka resurssi, 

jolloin virtaustehokkuuteen pyrkiminen on erittäin haastavaa (Hirvonen ym., 2020, s. 11).  

 

Leaniä on myös kritisoitu muun muassa siitä, että se ei tunnu ottavan huomioon ammatillisia 

hierarkioita ja eroja, jotka yhdistyvät esimerkiksi ammattiasemaan, luokkaan ja sukupuoleen 

(Hirvonen ym., 2020, s. 15; Hirvonen, 2019). Hirvosen ym. (2020) mukaan lean-

oppikirjallisuus luo universaalin työntekijän kategorian, joka ehkäisee näkemästä etuoikeuksia 

tuottavia ristikkäisiä eroja ja eriarvoisuuksia, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijän 

rodullistamiseen, sukupuolittamiseen ja ammatillisiin hierarkioihin. Toisin sanoen lean-

oppikirjat muovaavat ammatillisen toimijuuden, joka kuitenkin irtoaa kokonaan muun muassa 

sukupuolesta. Naistapaisia kykyjä ja taipumuksia kyllä vaaditaan toimijoilta, mutta nämä 

tavallaan irtoavat kantajistaan yhteiseksi virtaustehokkuuden resurssiksi organisaatiossa. 

(Hirvonen ym., 2020, s. 18.) Lean pyrkii satuloimaan koko yksilön elämän töihin (Hirvonen, 

2018, s. 3), mikä liittyy laajempaan työn arvotuotantoprosessien biokapitalistiseen muutokseen, 

missä tunteet ja suhteet ovat keskiössä (Hirvonen ym., 2020, s. 16).  

 

Aho ym. (2019) kertovat, että leanin voisi ajatella soveltuvan hyvin alalle, jossa esimerkiksi 

tunnetyön taidot ovat keskeisessä asemassa ammatillista osaamista. Naistapaisia taitoja 
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hyödynnetään lean-johtamisessa, mutta nämä taidot eivät useinkaan näyttäydy ammatillisina 

taitoina tai helposti mitattavana tehokkuutena, minkä vuoksi lean-ajattelusta kumpuava 

johtaminen ei itsestään kasvata naisvaltaisten alojen arvostusta. (Aho ym., 2019) Hirvonen 

(2019) summaa, että myönteisten vaikutusten lisäksi lean-ajattelun soveltaminen voi samalla 

ylläpitää tai mahdollisesti peräti syventää eriarvoisuutta naisenemmistöisillä aloilla, kuten 

sosiaali- ja terveydenhoitoaloilla.  

 

3.3 Prekaari tehokkuus 

 

Teoreettinen viitekehys tässä tutkielmassa rakentuu prekariaatin käsitteestä sekä 

tehokkuusajattelusta, jota raamittamaan olen valinnut lean-ajattelun. Yhdistän nämä kaksi 

käsitettä yhtenäiseksi teoriaksi, jota ei ainakaan omien selvitysteni mukaan ole aiemmin 

sellaisenaan käytetty. Prekaari tai prekariaatti ovat tavallaan uudissanoja, joita käytetään 

nykyisin yhteiskunnallisessa keskustelussa varsinkin, kun kuvaillaan post-fordistisen työn 

luonnetta (Korhonen ym., 2006, s. 379, Harjun, 2017, s. 12 mukaan). Prekarisaatio puolestaan 

voidaan katsoa teoriaksi tai tavaksi kuvata yhteiskunnallista – elämän, työn ja työelämän –

muutosta (Jokinen ym., 2015, s. 12). Koska käsitteet ovat suhteellisen tuoreita Suomessa, eikä 

muuta osuvaa suomenkielistä termiä näille ole, käsitteiden merkitykset voivat aiheuttaa 

hämmennystä. Vaikka prekaarilla ja prekariaatilla voidaan katsoa olevan hieman eri 

painotukset, niitä kohdellaan paljolti synonyymeinä keskenään. Termit pohjaavat lopulta 

yhteen alkuperäiseen käsitteeseen, minkä vuoksi ymmärrän ne myös tutkielmassani 

lähtökohtaisesti synonyymeina, joilla on hieman eri painotukset kuvaamaan samaa ilmiötä. 

Esimerkiksi Rokkosen (2020) tutkimuksen Prekaari äitiys nimessä on käsite prekaari, mutta 

tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on prekarisaation ja äitiyden suhde. 

 

Tutkielmani teoreettiseksi taustaksi valikoitui prekaari tehokkuus, koska hotellisiivoustyöstä 

tehdyt aiemmat tutkimukset sekä aineistoni yhdessä viittaavat siihen, että hotellisiivouksessa 

korostuvat sellaiset piirteet, joita voi mahdollisesti parhaiten tarkastella tästä viitekehyksestä 

käsin. Vaikka prekaaria tehokkuutta ei ole omien selvitysteni mukaan sellaisenaan aiemmin 

yhdessä käytetty, molemmat käsitteet liittyvät tavallaan kiinteästi toisiinsa. Ne ovat lopulta 

seurausta niistä muutoksista, joita työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on tapahtunut 

jälkiteollisella aikakaudella. Ne ovat termejä, joiden avulla on mahdollista kuvata ja hahmottaa 

uuden työn piirteitä sekä sen luonnetta. Samalla käsitteet kuitenkin kietoutuvat tiiviimmin 

yhteen, kun tarkastellaan työn muutoksia jälkifordistisella ajalla. Esimerkiksi 
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kustannustehokkuuden vaatimukset ovat muun muassa johtaneet kasvavaan kilpailuun, 

alihankintaan ja ulkoistamiseen, minkä seurauksena työ monilla aloilla on muovautunut 

joustaviksi ja väliaikaisiksi töiksi (Ollus, 2016, s. 25). Tehostamisen vaatimuksesta johtuvat 

käytännöt, kuten ulkoistaminen, työn intensifikaatio ja deregulaatio ovat keskeisimpiä syitä 

esimerkiksi siivoustyöntekijöiden prekariaattisuuden kasvuun (Ryan & Herold, 2006, 

Olluksen, 2016, s. 28–29 mukaan). Toisin sanoen ne käytännöt, joita tehostamisen eteen 

tehdään, vaikuttavat työntekijöihin siten, että he joutuvat kantamaan tehostamisesta koituvat 

seuraukset, jotka johtavat heidän prekaarin aseman kasvamiseen (ks. Ollus, 2016, s. 28–30). 

 

Siivousala on yksi työsektori, jonka työolosuhteisiin globalisaatio sekä niin sanotut 

neoliberaaliset käytännöt ovat erityisesti vaikuttaneet (Bernstein, 1986; Herod & Aguiar, 2006, 

Olluksen, 2016, s. 25 mukaan). Olluksen (2016, s. 38) mukaan globalisaatio sekä siihen liittyvä 

kasvava kilpailu, ulkoistaminen ja kasvaneet joustavuuden vaatimukset ovat johtaneet suuriin 

muutoksiin siivousalan työn luonteessa. Standing (2011, s. 33) kertoo, että itse asiassa 

joustavien työsuhteiden tavoittelu on ollut tärkein syy globaalin prekariaatin kasvulle. 

Joustavuuteen liittyy olennaisesti tilapäisen työn hyödyntäminen, osa-aikaisten työsuhteiden 

kasvu sekä ulkoistaminen (ks. Standing, 2011, s. 30–36). Ollus (2016, s. 25) huomauttaa, että 

tarve sekä vaatimus joustavuudelle voivat kääntyä pakotetuksi joustavuudeksi, joka 

hyväksikäyttää voimattomia ja haavoittuvia työntekijöitä, kuten maahanmuuttajia, joilla ei ole 

juuri muita vaihtoehtoja kuin työskennellä huonoilla työehdoilla. 

 

Siivousala palvelualana on kiinteästi sidottu siihen paikkaan, missä työ tapahtuu. Tästä seuraa 

se, että sitä ei voida siirtää muualle. Siivoustyötä ei voida siirtää esimerkiksi muihin maihin 

halvempien työvoimakustannusten perässä, joten se on ulkoistettu erikoistuneille 

siivousyrityksille (Ollus, 2016, s. 28). Siivous voidaan mieltää tukipalveluksi esimerkiksi 

yrityksille, jotka keskittyvät ainoastaan omiin ydintoimintoihinsa. Kaikki muu näiden yritysten 

ydintoiminnan ympärillä ulkoistetaan sekä kilpailutetaan alihankkijoilla. Tämän seurauksena 

yritysten ympärille tulee ketjutyöläisiä ja muuta palvelusväkeä, joilta vaaditaan 

henkilökohtaista sitoutumista yritykseen, mutta heitä työllistetään ainoastaan tietyn ja 

tietynmittaisen työsuorituksen hoitajiksi (Peltokoski, 2006, s. 22). Myös julkisia palveluita 

jaotellaan tuki- ja ydinpalveluihin, missä siivous nähdään yleensä tukipalveluna, ei pysyvänä 

osana kunnan ydintoimintoja. Kilpailu tukipalveluiden tuotannossa on kovaa, missä 

esimerkiksi siivousyritysten ensisijainen kilpailuetu muodostuu palkkakustannusten 

minimoinnista. (Hirvonen & Mankki, 2017, s. 101, 104.)  
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Siivousala on ruuhkainen ala, eikä siivoustyön ulkoistaminen ole ongelmatonta. Suomessa 85 

% alan kokonaisliikevaihdosta on suurten yritysten osuutta, vaikka suurin osa siivousyrityksistä 

on pieniä yhden hengen yrityksiä (ibid, Olluksen, 2016, s. 28 mukaan). Samoista tarjouksista 

kilpailee lukuisia yrityksiä, jotka luovat kilpailua hintojen asettamisen kautta. Tästä seuraa se, 

että matalin tarjous lähes aina voittaa tarjouksen, mikä johtaa usein huonoon laatuun 

siivoustyössä, mutta myös huonoihin palkkoihin sekä työskentelyolosuhteisiin siivoojille. 

(Abbasian & Hellgren, 2012, Olluksen, 2016, s. 28 mukaan.) Kun siivoustyö laitetaan 

ulkoistamiskierteeseen eli siivoustyö hankitaan tukipalveluna ulkopuolelta, sitä kilpailutetaan 

lyhyin väliajoin. Ongelmia voi syntyä, kun siivoukseen liittyvät asiat tehdään kuten ennenkin, 

mutta tehokkaammin. Tähän liittyy muun muassa monimutkaisten osaamis- ja 

varmistusjärjestelmien pilkkoontumista, mikä voi johtaa yleisen hygieniatason 

heikkenemiseen. (ks. Eskelinen, 2017, s. 27.) 

 

Työ on prekarisoitunut, kun matalapalkkaisia, nais- ja maahanmuuttajavaltaisia palveluita, 

kuten siivoustyötä on tehostettu (Hirvonen & Mankki, 2017, s. 115). Standing (2011, s. 60) 

kertoo, että oli kyse sitten syystä tai seurauksesta, naisten kasvanut työmarkkina-asema on 

sattunut samaan aikaan kuin prekariaatin kasvu. Palvelualojen tehostaminen ei ole 

ongelmatonta, eikä aina oikeudenmukaista työntekijän kannalta. Esimerkiksi Hirvonen (2019) 

kertoo, että leaniä käsittelevästä oppikirjallisuudesta on havaittavissa, että heikommat 

naisenemmistöiset professiot ovat joustava resurssi työelämässä, joka on melko vaivattomasti 

valjastettavissa lean-ajattelun soveltamiseen. Ammatillinen toimijuus, jota lean-oppaat 

rakentavat, on yksilöperusteista, mutta lopulta se irtoaa yksilöstä ja nojaa organisaation 

arvoihin, mikä asettaa vakavia kysymyksiä tämän päivän tasa-arvopolitiikalle (Hirvonen ym., 

2020, s. 19). 

 

Vaikka monilla tehostamismenetelmillä – kuten leanillä – on mahdollista saada positiivisia 

vaikutuksia aikaan, palvelualojen tehostamiseen liittyy perustavanlaatuisia ongelmia. 

Eskelinen (2017, s. 21) kertoo, että yksinkertaisimmillaan tehokkuus liittyy tuottavuuden 

kasvuun, joka on määritelty panos-tuotosanalyysin kautta. Tästä voi seurata ajatus, että 

tuottavuuden käsite, joka pohjimmiltaan viittaa tavaratuotantoon, on melko suoraan 

siirrettävissä palvelutuotannon arvioimiseen. On kuitenkin epämääräistä, miten yksi palvelu tai 

palvelutuotannon yksikkö pitäisi määritellä. Riskinä on, että yksikkö määritetään siten, että 

tuottavuuden kasvattamisen sijaan tehostamisella oikeastaan heikennetäänkin palvelun laatua. 
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Tunnusomaisin ero mille tahansa palvelulle tavaratuotantoon verrattuna tulee siitä, että 

palvelussa ovat aina kyseessä ihmisten väliset vuorovaikutukset. Palvelu ei voi 

ongelmattomasti vain vaihtaa omistajaa siirtymällä toiselle. Tehostamispyrkimykset 

palveluissa voivat heikentää palvelua merkittävästi johtuen juuri palveluiden sosiaalisesta 

luonteesta. Esimerkiksi, kun kiire lisääntyy, palvelu voi heikentyä ja tällöin vahingoitetaan 

sellaisia vuorovaikutukseen liittyviä seikkoja, joiden vuoksi palvelu olisi jo itsessään 

laadukkaampaa ja tuottavampaa. (Eskelinen, 2017, s. 20–23.) 

 

Eskelisen (2017, s. 20) mukaan esimerkiksi julkisten palveluiden vaatimus tehostamiseen 

esitetään monesti yhteismitallistamalla palveluiden ja tavaratuotannon tuottavuuskehitys. 

Ongelmana on kuitenkin aika, koska se ei voi nopeutua samalla tavalla kuin teollinen prosessi 

tehostuu. Palvelu edellyttää konkreettisemmin aikaa. (Eskelinen, 2017, s. 20.) Leanin 

soveltamisen kohdalla tämä tarkoittaa, että kun teollisessa tuotannossa virtausyksiköt ovat 

tavaroita tai esineitä, palvelutuotannossa ne ovat ihmisiä, asiakkaita ja potilaita. Siirrettäessä 

lean autotehtaista suoraan julkisiin palveluihin, huomio kiinnittyy helposti vääriin asioihin. 

(Hirvonen, 2019.) Jälkiteollisen ajan luovia-, hoiva- ja palvelutöitä ei voi objektoida 

byrokraattisiin sääntöihin, tietokoneohjelmiin tai koneisiin. Työt vaativat työntekijän 

subjektiviteettia, jossa keskeistä on muun muassa aloitteellisuus, joustavuus, tunteet ja 

motivaatio. Nämä eivät ole mahdollisia rakenteissa, jotka ovat pitkälle objektoituja, 

rutinoituneita ja ennalta annettuihin sääntöihin perustuvia. (Julkunen, 2008, s. 120.) 

 

Vaarana on, että kun palveluita tehostetaan ja unohdetaan työntekijän subjektiviteetti, 

tayloristis-fordistiset periaatteet voivat tulla tehokkuutta ohjaaviksi tekijöiksi, missä 

esimerkiksi virtaustehokkuuden sijaan fokuksen kohteeksi tulee kustannustehokkuus. 

Työntenkijän subjektiivisuudesta, kuten kyvystä ajatella, harkita ja suunnitella, tulee 

häiriötekijä, mikä voi lopulta johtaa palvelun laadun heikkenemiseen. (ks. Julkunen, 2008, s. 

34–26, 120, 165–166, 268; Eskelinen, 2017, s. 22.) Julkunen (2008, s. 214) kertookin yhdestä 

näkökulmasta, jonka mukaan jälkifordistinen työ ja sen uudet organisaatio- sekä 

johtamisperiaatteet ovat ainoastaan naamioitua taylorismia tai uustaylorismia. Tämä pätee 

myös leanin kohdalla, koska jotkut ovat arvioineet, että se muistuttaa enemmän 

”täydellisyyteen asti hiottua taylorismia kuin luovuutta ja osallisuutta kehittävää työn 

hallintamuotoa” (Hallström & Thedvall, 2015, Hirvosen ym., 2020, s. 17 mukaan). 
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Tästä voi seurata vakavia ongelmia työntekijöille. Jokinen (2020, s. 9) kertoo, että lean-

ajattelun keskiössä on ”ihmisten osaamisen jatkuva kehittäminen”. Sen tavoite on rakentaa 

puitteet vaivattomaan johtamiseen, ongelmien ratkaisemiseen, työntekijöiden taitojen 

kehittämiseen ja tulosten parantamiseen (Barnas & Addams, 2017, s. 167, Hirvosen ym., 2020, 

s. 6 mukaan), mikä parhaillaan voi luoda työhyvinvointia sekä yleisesti sitoutumista omaan 

työhön (Jokinen, 2020, s. 9). Mustaparta (2019, s. 17) kuitenkin huomauttaa, että yleensä työn 

kehittämiseen ei ole varattu resursseja, jolloin se tapahtuu perustyön ohella, mikä voi vaarantaa 

työhyvinvoinnin sekä lisätä työn kuormittavuutta. Niskasen (2019, s. 16) mukaan lean-

toimintamalli keskittyy juuri aikaan, kuinka nopeasti ideasta voi saada arvoa. Tämä tarkoittaa, 

että mikäli prosessit kyetään suorittamaan nopeammin, saadaan kustannukset putoamaan ja 

tuloksena on vähemmän virheitä, korkeampi laatu sekä vähemmän hukkaa (Niskanen, 2019, s. 

16). Aika on kuitenkin erittäin niukka resurssi esimerkiksi hyvinvointipalveluissa, jolloin 

virtaustehokkuuteen pyrkiminen on hyvin hankalaa. Palveluprosesseissa, joiden 

virtausyksikköjä ovat ihmiset, syntyy erittäin paljon virtaustehokkuutta hidastavaa vaihtelua. 

(Hirvonen ym., 2020, s. 11.)  

 

Ahon ym., (2019) mukaan on väitetty, että lean on johtamistapana työntekijää arvostava sekä 

työntekijöiden työhyvinvointia kohentava. Leanin keskeiseen ”vähemmällä enemmän” -

retoriikkaan sisältyy lupaus, että tehostaminen ei toteudu työntekijöiden hyvinvoinnin 

kustannuksella. Katsotaan, että työtahdin mekaaninen kiristäminen on lean-ajattelun vastaista, 

koska se muun muassa lisää työntekijöiden kuormittumista ja vaarantaa heidän turvallisuutensa. 

(Aho ym., 2019.) Kuitenkin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa tärkeimmät syyt lean-

hankkeiden käynnistymiselle ovat yleensä tehokkuuden parantaminen sekä nopeasti saavutetut 

taloudelliset säästöt (Hirvonen, 2018, s. 2). Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että fokus 

lean-sovelluksessa on kustannusten hallinnassa sekä sisäisessä tehokkuudessa. Leanin tärkeänä 

pitämään asiakaslähtöisyyteen kiinnitetään esimerkiksi potilaan arvon määrittelyssä vain vähän 

huomiota. (Poksinska & Engström, 2013; Radnur ym., 2012, Drotzin & Poksinska, 2014, s. 179 

mukaan.) Lean-ajattelusta organisaatio- ja johtamisperiaatteena huokuu siis verrattain paljon 

myös taylorismiin ja fordismiin linkittyvää liikkeenjohdon kontrollia työprosesseissa ja 

kustannustehokkuuden tavoittelua tuotannossa (ks. Julkunen, 2008, s.  34–37, 81, 90–94, 120, 

166) 

 

Vaikka leaniin kuuluva työntekijöiden rohkaisu, innostaminen ja mukaan ottaminen ovat 

lähtökohtaisesti kiitettäviä käytäntöjä, ne eivät ratkaise esimerkiksi hyvinvointityön aikapulaa, 
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henkilöstövajetta eikä näistä johtuvaa työntekijöiden kuormitusta (Aho ym., 2019). Monilla 

palvelualan sektoreilla, kiire hallitsee kokemuksia töissä, joihin katsotaan liittyvän lähes 

mahdottomiin olosuhteisiin sopeutumisen vaatimuksia esimerkiksi jatkuvan henkilövajauksen 

vuoksi (ks. Hirvonen, 2019). Tämä näkyy myös siivousalalla, missä työstä on tullut 

aikaisempaa teknisempää ja työntekijöihin kohdistuvat tehokkuusvaatimukset, esimerkiksi 

ajankäyttöön liittyen, ovat koventuneet (Tarkkonen, 2010, Hirvosen ja Mankkin, 2017, s. 101 

mukaan). Tehostamisen pyrkimys siivousalalla on selkeästi havaittavissa, mikä käy ilmi 

esimerkiksi siitä, että myös siivousyritykset ovat alkaneet hyödyntää leaniä (ks. Aunola) 

 

Holtskog (2013, s. 578) kertoo leanin keskeiseen jatkuvan kehittämisen retoriikkaan liittyen, 

että yksityiskohdat siitä, miten kehitys tulisi tehdä, ovat menestyksekkäimpiä, kun ne on 

päätetty niiden ihmisten toimesta, jotka tulevat toteuttamaan tämän kehityksen. Tulkitsen tämän 

siten, että juuri työntekijät ovat parhaita arvioimaan, kuinka heidän työtään olisi viisainta 

kehittää. Tämä on myös lähtökohta omassa tutkielmassani, jossa miellän lähestymistapani 

kuten Veijola (2008, s. 64) kuvailee: ”… matkailusta tietävät erityisen paljon nimenomaan he, 

jotka matkailijoista käytännössä huolehtivat ja heitä palvelevat”. Kuten aiemmasta 

kirjallisuudesta on havaittavissa, rakenteelliset muutokset työmarkkinoilla vaikuttavat 

merkittävästi myös siivousalaan. Tehokkuusvaatimukset ja tähän liittyvät käytännöt sekä näistä 

koituvat lieveilmiöt siivoustyössä vaikuttaisivat kohdistuvan juuri siivoustyöntekijöihin, minkä 

seurauksena heidän prekaarius lisääntyy. (ks. Ollus, 2016.) Tutkimuskohteeni on prekaari 

tehokkuus hotellisiivoustyössä, jota tutkin hotellisiivoojien näkökulmaa hyödyntäen.  

 

Päätutkimuskysymykseni on: Millaista hotellisiivoustyö on prekaarina tehokkuutena 

hotellisiivoojien internetkeskusteluiden esityksissä? Osakysymykset ovat: 1. Miten 

tehokkuusajattelu ilmenee hotellisiivousta käsittelevissä internetkeskusteluissa 2. Miten 

prekaarius ilmenee hotellisiivousta käsittelevistä internetkeskusteluista? 3. Mistä 

hotellisiivoustyön prekaari tehokkuus rakentuu hotellisiivoustyötä käsittelevissä 

internetkeskusteluissa? 
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4. AINEISTO JA MENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esittelen tutkielmassa hyödyntämääni aineistoa, sen analysointiin käyttämääni 

analyysimenetelmää sekä tutkielman tietoteoreettista taustaa. Aineistoni rakentuu 

hotellisiivousta käsittelevistä internetkeskusteluista, jotka keräsin Suomi24 -verkkosivuston 

keskusteluosiosta. Laadullisen aineiston analyysimenetelmänä hyödynsin teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä. Tietoteoreettinen tausta tutkielmalle tulee sosiaalisen konstruktionismin 

paradigmasta. Lopuksi pohdin myös tutkielman eettisiä ulottuvuuksia ja omaa asemaani 

tutkijana suhteessa tutkielmaani. 

 

4.1 Hotellisiivoustyötä käsittelevät internetkeskustelut 

 

Valitsin tutkielmani aineistoksi internetkeskustelut, koska verkolla eli internetillä on jatkuvasti 

tärkeämpi rooli maailmassa muun muassa yhteiskuntaa ja kulttuureita rakentavana välineenä. 

Yhä useampi ihminen varsinkin läntisessä maailmassa lukeutuu verkonkäyttäjäksi. (Laaksonen 

ym., 2013.) Toisaalta verkkokeskusteluista on myös mahdollista saada sellaista aineistoa, jota 

muilla menetelmillä ei ehkä saisi (Hakala & Vesa, 2013) Anette Markham sanoo verkon 

rakentuvan, eli konstruoivan, sosiaalisesti monin eri tavoin, kuten kuva- ja tekstipohjaisesta 

merkitysvälitteisestä toiminnasta (Markham, 2011, Laaksosen ym., 2013 mukaan). Tutkittavat 

ilmiöt, jotka esiintyvät verkkokeskusteluissa, voidaan mieltää samantapaisiksi kuin aikana 

ennen verkkoa. Kyse on kuvista, teksteistä, vuorovaikutuksesta ja ihmisten toiminnasta 

(Laaksonen ym., 2013). 

 

Keräsin aineistoni tammikuussa 2021 Suomi24 -verkkosivuston keskusteluosiosta. Suomi24 -

sivusto valikoitui aineistonkeruun alustaksi, koska se on Suomen suurin keskustelupalsta 

(Suomen suurin keskusteluyhteisö…, 2019) ja sen teemavalikoimasta löytyy melkein jokainen 

mahdollinen aihealue (Laaksonen & Matikainen, 2013). Sivustolla vierailee yli 3,5 miljoonaa 

kävijää kuukausittain (Suomi24). Lisäksi sivuston keskustelut ovat olleet vapaassa 

tutkimuskäytössä vuodesta 2015 saakka (Suomi24-keskustelut avattiin…, 2015; Suomi24:n 

keskusteluista tuli…, 2015) Suomi24:n keskusteluosiosta löytyy keskusteluaihe ”Työ ja 

opiskelu”, josta puolestaan löytyy sen ala-aihe ”Toimialat”. Täällä sijaitsee keskusteluaihe 

”Siivoustyö”, jossa on yhteensä 30 sivua siivoustyötä käsitteleviä keskusteluita. Yhdellä sivulla 

on 20 keskustelua, joten yhteensä keskusteluita on yli 600 kappaletta. 
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Kävin läpi kaikki keskustelut etsien nimenomaan hotellisiivoustyötä käsitteleviä keskusteluita 

ja kommentteja. Valintakriteerini aineistonkeruun suhteen olivat melko väljät.  Riitti, kun 

keskustelusta tai kommentista kävi selkeästi ilmi, että siinä puhuttiin hotellisiivoustyöstä. 

Rajasin pois sellaiset keskustelut, jotka eivät liittyneet selvästi tutkimusaiheeseeni. Rajasin pois 

myös sellaiset keskustelut, joista en ollut täysin varma, oliko kyseessä hotellisiivous- vai jokin 

muu siivoustyön muoto. Suurin osa keskusteluista liittyi tavalla tai toisella eri siivousyrityksiin. 

Selkeästi hotellisiivoustyötä käsitteleviä keskusteluita yli 600 keskustelusta oli ainoastaan 25 

kappaletta. Tämän vuoksi keskityin myös yksittäisiin kommentteihin keskusteluissa, joiden 

aiheet liittyivät ainoastaan välillisesti hotellisiivoustyöhön, esimerkiksi siivousyrityksen kautta. 

Aineistonkeruussa pidin kuitenkin tarkkaa huolta siitä, että kommentti liittyi 

hotellisiivoustyöhön. Muuten en keskittynyt juuri siihen, mitä kommentti sisälsi.  

 

Käytyäni läpi kaikki keskustelut siirsin valintakriteerini täyttävät keskustelut ja kommentit 

Wordiin. Hotellisiivoustyötä käsitteleviä keskusteluita tuli yhteensä 25 kappaletta. 

Kommentteja liittyen hotellisiivoustyöhön kertyi 163 kappaletta. Word -tiedoston sivumääräksi 

tuli 58, kun riviväli oli 1.0 ja fonttikoko 12. Vanhin kommentti oli vuodelta 2004 ja uusin 

vuodelta 2018. Ennen kuin tein mitään aineistolle, luin sen muutaman kerran läpi. Tämän 

jälkeen anonymisoin keskustelut sekä kommentit ja koodasin ne uudelleen tyyliin: [KxHx], 

missä ”K” tarkoittaa keskustelua, ”H” henkilön kommenttia ja ”x” järjestysnumeroa. 

Anonymisoin myös keskusteluissa ja kommenteissa mainitut siivousyritykset, hotellien nimet 

ja paikkojen nimet yksinkertaisesti siten, että esimerkiksi siivousyrityksen nimen poistin ja 

tilalle laitoin ”(siivousyritys)”. Hotellien ja paikkojen nimien kohdalla toimin samalla tavalla. 

 

4.2 Internetkeskusteluiden erityispiirteiden arviointi 

 

Verkko on keskustelua ja vuorovaikutusta varten luotu väline (Laaksonen & Matikainen, 2013), 

missä keskustelupalstat tai foorumit, ovat yksi sosiaalisen median osa-alue (Laaksonen ym., 

2013). Hakala ja Vesa (2013) kertovat, että verkkokeskustelut ovat käyttökelpoisia aineistoja 

yhteiskunnallisessa tutkimuksessa. Heidän mukaansa niiden avulla voidaan tutkia esimerkiksi 

kansalaisten tiedontarpeita, ihmisten toimintaa ja mielipiteitä verkossa. (Hakala & Vesa, 2013.) 

Verkkokeskustelut eivät sinällään eroa mistään muusta tekstiaineistosta. Verkkoaineiston 

tyypillisin muoto on teksti, joten esimerkiksi analyysin näkökulmasta se ei ole sen erityisempi 

kuin mikään muukaan teksti. (Laaksonen & Matikainen, 2013.) Verkkoaineistoissa on 

kuitenkin joitain erityispiirteitä, jotka tulee tutkimuksessa ottaa huomioon. Datan, tekstin ja 
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ihmisen rajat voivat haihtua verkkoaineistojen kohdalla (Laaksonen, 2018), vaikkakin White 

(2013) kertoo, että nettitutkijat eivät tutki ihmisiä, vaan tekstejä. Tutkijalla ei ole pääsyä 

ihmisiin, ainoastaan ihmisten tuottamiin teksteihin, kuviin ja puheeseen. (White, 2013, 

Paasosen, 2013 mukaan.)  

 

Verkkosisällön helppo ja laaja saatavuus aineistona voi näyttäytyä houkuttelevalta 

aineistopankilta, mutta sen käyttöön täytyy liittää eettistä pohdintaa. Laaksosen (2018) mukaan 

tutkija joutuu liikkumaan hieman harmaalla alueella verkkoaineistojen kanssa, koska 

ohjeistukset niiden tutkimuskäyttöön ovat ”kirjavat”. Ahteensuu (2019) kertoo, että 

verkkoaineistoja käyttävälle tutkijalle jää paljon hänen oman arviointikykynsä varaan, sillä 

sosiaalisen median tutkimuskoodistoa tai suositusta ei ole. Vapaan tietoon perustuva suostumus 

on tärkeä eettinen työkalu, joka turvaa itsemääräämisoikeuden sekä vahingon välttämisen 

periaatteiden toteutumisen. Tätä on kuitenkin vaikea tai jopa mahdotonta saada sosiaalisesta 

mediasta, eikä esimerkiksi tutkimuseettinen neuvottelukunta mainitse sosiaalista mediaa. 

(Ahteensuu, 2019) 

 

Suomi24 -sivustolla on vuodessa miljoonia vierailijoita, jotka toimivat keskusteluissa 

nimimerkin takana anonyymisti. Tällöin minun on käytännössä mahdotonta saada 

tutkimukseen osallistuvien suostumusta heiltä. Turtiainen ja Östman (2013) kuitenkin 

huomauttavat, että tutkimusetiikan perusta on tutkittavien oikeuksien ja kulttuurin 

huomioiminen sekä heidän kunnioittamisensa. Niin verkkokeskusteluissa kuin myös kaikkien 

tekstiaineistojen kohdalla henkilön anonymiteetin ja tietosuojan suojelu on tärkeää (Laaksonen, 

2018), mihin myös itse olen tutkielmassani parhaani mukaan pyrkinyt. Suomi24:n 

keskusteluosio ei vaadi rekisteröitymistä, joten kyseessä ei ole yksityinen ryhmä tai suljettu 

yhteisö, vaan julkinen sivusto (ks. Turtiainen & Östman, 2013). Laaksosen (2018) mukaan 

erillistä suostumusta ei tarvita tutkittavilta, mikäli tutkimuksen fokus on sisällössä ja aineisto 

koostuu kaikille saatavilla olevista päivityksistä esimerkiksi avoimilla foorumeilla, jolloin 

verkkoaineisto voidaan rinnastaa julkiseksi tiedoksi tai rekisteriaineistoksi. 

 

Kun verkkokeskusteluiden erityispiirteet ja eettiset seikat on huomioitu, on analyysin suhteen  

perusteltua pohtia myös seuraavia asioita: Tarvitseeko mukaan hymiöitä tai tykkäyksiä; 

millainen on keskustelujen rakenne; onko aikaulottuvuus merkittävä tekijä; asettavatko 

verkkopalvelun käyttöehdot reunaehtoja tutkimukselle tai millaisia haasteita aineiston 

edustavuus asettaa, eli onko saatavilla taustatietoja, kuten vastaajien sukupuoli tai ikä (Hakala 
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& Vesa, 2013; Laaksonen, 2018; Laaksonen & Matikainen, 2013). Olen päättänyt säilyttää 

kommentit siinä muodossa, johon ne on kirjoitettu. Tällä tarkoitan, että säilytän esimerkiksi 

kommenttiin lisätyt hymiöt tai emojit sekä muut tekstin muodolliset seikat kuten isot kirjaimet, 

huutomerkit ja kysymysmerkit.  

 

Missään muussa työssä ei samalla tavalla töaika ja työtehtävien määrä ole yhtä pielessä. 

Aika riittää vain paperilla, ei KOSKAAN käytännössä! [K10H1] 

 

 

Kerroksilla työtahti voi kiireisenä aikana olla rankkaa mm. selkä menee paskaksi, mutta 

olen kyllä laihtunut jo 3 kiloa tänä kesänä pelkällä työllä niin ihan hyvä :D [K13H2] 

 

 

Kertsin työ opetti ainakin joustavuutta sen lisäksi, että kunto nousi kohisten ja kaikki 

ylimääräinen rasva kyllä kropasta paloi :)) [K19H14] 

 

 

Edellä olevista kommenteista nähdään, kuinka hymiöiden ja tekstinmuotoilun avulla voidaan 

”rikastaa” tekstiä. Niiden avulla tekstiin voidaan siis luoda monia eri nyansseja liittyen 

esimerkiksi siihen, tarkoittaako kommentin kirjoittanut henkilö viestin tulkittavaksi 

negatiiviseksi, positiiviseksi vai neutraaliksi. Edellä olevista kommenteista ensimmäisessä 

henkilö on kirjoittanut sanan ”koskaan” isoilla kirjaimilla ja lisännyt lauseen perään 

huutomerkin. Viesti voidaan tulkita niin, että henkilö todella haluaa korostaa, kuinka aika ei 

koskaan riitä käytännössä. Kahdessa muussa kommentissa on käytetty hymyilevää hymiötä, 

jolloin voidaan ajatella, että viesti on tarkoitettu ymmärrettäväksi positiivisesti tai 

vaihtoehtoisesti viestin kirjoittaja kokee viestin sisällön positiiviseksi. Tässä yhteydessä 

voidaan tulkita, että työn seurauksena tapahtunut laihtuminen on koettu henkilöiden puolesta 

positiiviseksi asiaksi. 

 

Täällä ei varmastikaan sellaiset ihmiset kirjoittele jotka olisivat omaan olotilaansa 

tyytyväisiä. Mene ihmeessä kokeilemaan ja muodosta itse oma käsityksesi k.o. yrityksestä. 

Ei ole omia kokemuksia mutta en kyllä viitsisi täällä kirjoittelevien ihmisten mielipiteisiin 

luottaa [K13H3] 

 

 

Olen ollut pitkään töissä useissa (siivousyritys) kohteissa ja olen ollut yritykseen tyytyväinen 

kuten lähes kaikki työkaveritkin. Tänne on ilmeisesti kerääntynyt kaikki valittajat jotka eivät 

pärjää kovassa ja vaativassa työssä! [K4H12] 
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Edellä olevissa kommenteissa puhutaan siivousyrityksestä työnantajana. Henkilöt esittävät 

ihmisten negatiivisten kokemusten kyseisestä työnantajasta johtuvan siitä, että kaikki 

viestiketjua kommentoivat henkilöt ovat tavallaan ”saman mielisiä” esittäen siksi ainoastaan 

yhdenmukaisia kommentteja. Henkilöiden mukaan kaikki muut kommentoijat ovat ”valittajia” 

tai muuten tyytymättömiä omaan olotilaansa, mikä selittää heidän negatiivisia kokemuksiansa 

kyseisestä siivousyrityksestä. Tämä antaa syytä pohtia, ovatko keskustelut Hakalan ja Vesan 

(2013) kuvailemia ”saman mielisten kerhoja” ja siksi jotenkin vinoutuneita. En kuitenkaan 

löydä perustetta tälle, koska keskusteluissa ilmeni myös positiivisia kuvauksia 

hotellisiivoustyöstä sekä työnantajista. Lisäksi aiempien tutkimuksien tulokset tukevat 

havaintoa, että siivoojien kuvaukset hotellisiivoustyöstä voivat olla pääpainoltaan negatiivisia. 

 

Keskusteluissa ilmeni myös ”trollausta” eli tahallista provosointia sisältäviä kommentteja (ks. 

Turtiainen & Östman, 2013), kuten: ”homo kusipää ilmeisesti”. Karsin tällaiset kommentit pois, 

koska ne eivät täyttäneet kriteereitäni aineistonkeräyksen suhteen. Keskusteluissa esiintyi myös 

kommentteja, jotka liittyivät hotellisiivoustyöhön, mutta niistä oli epäselvästi tulkittavissa, 

onko kommentin kirjoittanut henkilö työskennellyt hotellisiivoojana vai ei: 

 

Vinkkejä hotelliasiakkaille toiselta asiakkaalta.  

Selvittäkää, mikä siivousfirma hoitaa hotellin siivouksen. Esim. (hotelli).... käyttää 

(siivousyritys) -siivousfirmaa, jonka siivoojilla on vain 15 minuuttia aikaa siivota yksi 

hotellihuone. [K1H1] 

 

Kerroshoito ei ole urakkatyötä jos ei niin ole sovittu. Miksi te yritätte ja pääsette noihin 

älyttömiin SUOSITUSaikoihin, jotka ovat yrityksen itsensä budjetoimia, eivät mikään 

sitova vaatimus työn tulokselle. Se tulos tulee teidän selkänahoista. Hellittäkää hyvät 

ihmiset, työtä se vaan on. Ei kukaan tule teille kruunua antamaan ja työpäivän jälkeen 

kiittämään että olet hieno ihminen, korvaamaton, kun hikoilit taas 8h itsesi väsyttäen. 

Miettikää hyvät ihmiset älkääkä olko LIIAN KILTTEJÄ. [K2H17] 

 

Vaikka edellä olevien kaltaiset kommentit vaikuttavat sisällöllisesti arvokkailta tutkielmani 

aiheen suhteen, en ottanut niitä mukaan analyysiini. Pyrin hyödyntämään tutkielmassani 

nimenomaan hotellisiivoojien näkökulmaa, joten kommentit, joista ei selvästi käy ilmi, onko 

sen kirjoittanut henkilö työskennellyt hotellisiivoojana, karsin pois. En voi esittää tarkentavia 

kysymyksiä aineistolleni, koska aineistona verkkokeskustelut ovat syntyneet yksilöiden oman 

toiminnan seurauksena. Niitä ei voida pitää reaktioina kysymyksiin, jotka tutkija on 

teoreettisista lähtökohdistaan muodostanut. (Hakala & Vesa, 2013.) Näin ollen minun on lähes 

mahdotonta saada tietää, onko joku hotellisiivooja vai ei, koska en voi kysyä sitä henkilöiltä. 
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En myöskään saa suoraa tietoa henkilöiden muista taustatiedoista kuten sukupuolesta, iästä tai 

asuinpaikkakunnasta ellei henkilö ole itse tätä kertonut. 

Tällä työpaikalla ei kuitenkaan ollut töissä kuin naiiveja teinityttöjä, jotka luulivat, etteivät 

parempaa saa. Minä olin yksi heistä. [K3H1] 

 

Näin monia tyttöjä jotka tuli töihin asenteella "tää nyt on vaan siivousta" ja se karisi aika 

nopeesti. Kaikki eivät kestäneet kiirettä ja aikataulutusta, eli tietty aika yhtä huonetta kohti, 

itse sain aina hommat tehtyä ajallaan ilman verta ja kyyneliä. [K4H3] 

 

Olen 57v mies,Olen toiminut eri hotelliketjuilla kerroshoitajan työtehtävissä.Vaikka työ on 

hyvin raskasta ja palkka huono n.11 e tunti silti pidän työstä todella paljon, Seisosmatyö 

ja välillä on kiirettä [K19H24] 

 

Vaikka en saanut haltuuni henkilöiden taustatietoja, mielenkiintoista oli, että kaikista 163 

kommentista ainoastaan yhdessätoista kommentissa mainittiin sukupuoli. Näistä kymmenessä 

kohteena oli naiset ja ainoastaan yhdessä mies. Sukupuoli esiintyi siis hyvin niukasti 

keskusteluissa, mutta lähes aina, kun sukupuoli mainittiin, kyse oli naisista. Tämä havainto ei 

ole yllättävä, koska siivousala on vahvasti sukupuolittunut toimiala (esim. Lee & Krause, 

2006, s. 270). Henkilöiden taustatiedot, kuten ikä, suokupuoli tai koulutus, olivat todella vähän 

esillä keskusteluissa ja kommenteissa, minkä vuoksi en huomioi niitä omassa tutkielmassani 

tämän suuremmin. Toisaalta, kuten Hakala ja Vesa (2013) nostavat esiin, aineiston edustavuus 

ei ole välttämättä olennainen seikka analysoitaessa verkkokeskusteluita. Kiinnostus ei ole 

ilmiön yleisyydessä tai esiintymistiheydessä, vaan tavoitteena on ilmiön ymmärtäminen ja sen 

asettaminen yhteiskunnalliseen kontekstiin (Hakala & Vesa, 2013). Laadullisessa 

tutkimuksessa aineiston koko ei ole niin ratkaisevaa kuin tehtyjen tulkintojen syvyys tai 

kestävyys (Eskola & Suoranta, 1996, s. 39, Tuomin & Sarajärven, 2002, s. 87 mukaan).  

 

4.3 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

 

Suomi24:n keskustelusivustolta keräämäni aineiston analyysissä hyödynsin teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysiä. Analyysimenetelmänä sisällönanalyysi sopii silloin, kun aineistona on 

esimerkiksi haastattelu, kirja tai puhe. Tavoite on tuottaa tiivistetty kuvaus tutkittavasta 

ilmiöstä yleisellä tasolla. Sisällönanalyysi sopii aineistoni käsittelyyn, koska se on ennen 

kaikkea tekstianalyysi, jossa tarkoitus on sanallisesti pyrkiä kuvaamaan aineiston sisältöä 
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siten, että saataisiin sanallinen ja selkeä kuva tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 91–108.) Laaksosen ja Matikaisen (2013) mukaan sisällönanalyysiä voidaan käyttää 

verkkoaineiston analyysissä, koska kun verkkokeskustelu on tekstimuodossa, se ei tekstinä 

ole muita tekstiaineistoja erityisempi. Pyrkimys on luoda kokonaiskuva verkkokeskustelun 

teemoista ja sisällöstä joko määrällisin tai laadullisin painotuksin. (Laaksonen & Matikainen, 

2013.)  

Analyysissäni etenin Tuomin ja Sarajärven (2002, s. 94–95) kuvaamalla tavalla. Kun olin 

siirtänyt aineistoni Wordiin, luin sen huolellisesti läpi muutamaan otteeseen. Tämän jälkeen 

anonymisoin kommenttien nimimerkit sekä muut tunnistettavat tiedot kuten hotellien nimet, 

siivousyritykset ja paikkakunnat. Lähdin analyysissäni liikkeelle hyvin aineistolähtöisesti (ks. 

Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 97) tarkastellen jokaista kommenttia erikseen ja tulkiten, mitä 

niissä kerrotaan ilman, että olisin ennakkoon asettanut tarkkoja kriteereitä sille, mikä on 

tutkielmani kannalta mielenkiintoista ja mikä ei. Ainoa kriteerini oli, että kommentti täytyy 

liittyä hotellisiivoustyöhön ja siitä tulee käydä ilmi, että sen kirjoittaja on/on ollut 

hotellisiivooja. Tarkastelin, mitä kommentissa kerrotaan ja tiivistin sen sisällön lyhyempään 

muotoon seuraavalla tavalla: 

 

Alkuperäinen kommentti Tiivistetty muoto 

Olin joskus aikoinaan siivousfirmassa 

tekemässä hotellisiivousta. Ihan jumalaton 

kiire, rätit vaihdettiin jos oli aikaa. Jos ei 

niin samalla rätillä kaikki huoneet. Joskus 

saattoi olla lähes 50 huonetta yhdelle 

päivälle ja hyvässä lykyssä joku ehkä 

auttamassa.  

Aikaa ei kerta kaikkiaan ollut mihinkään 

ylimääräiseen. Otin loparit muutaman 

viikon jälkeen, en vain kestänyt sitä enää. 

Huono palkka ja työ ei ole muutenkaan 

kovin arvostettua. Yhä silti jotkut hullut sitä 

tekee. 

[K22H22] 

Kiire vaikuttaa negatiivisesti siivoustyön 

laatuun sekä työssä jaksamiseen 

Väliaikainen työ 

Huono palkka 

Vähäinen arvostus 

 

Kuvio 1. Esimerkki kommenttien sisällön tiivistämisestä 
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Kun olin käynyt jokaisen kommentin läpi tiivistäen niiden sisällön, aloin peilata tiivistettyä 

sisältöä teoriaani muodostaakseni teemoja tai luokkia. Teoriaohjaavassa tai teoriasidonnaisessa 

analyysissä teoria toimii apuna analyysissä, mutta analyysiyksiköt kerätään aineistosta kuten 

aineistolähtöisessä analyysissä. Aikaisempi tieto ohjailee ja auttaa analyysiä, mutta sen rooli ei 

ole testata teoriaa, vaan pikemminkin aukoa uusia ajatusuria. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 98.) 

Ensimmäiseksi pääluokaksi muodostui ”Aikapaineet”, jonka alaluokiksi: 1. Kiire tekee työstä 

raskasta, 2. Epärealistiset aikarajat suhteessa työmäärään, 3. Kiireestä selviytyminen 

soveltamalla työntekoa, 4. Kiire vaikuttaa negatiivisesti siivoustyön laatuun, 5. Aikarajat johtaa 

ylitöihin/taukoja ei ehdi pitää. Ensimmäinen luokka, joka liittyi kiireeseen ja aikapaineisiin, oli 

määrällisesti laajin, johon suurin osa kommenttien sisällöistä kuului. 

 

Toiseksi luokaksi rakentui ”Prekaari työ”, jonka alaluokkia olivat: 1. Ongelmia työnantajan 

kanssa. 2. Työn epävarmuus, 3. Tilapäinen työ, 3. Ulkoistaminen. Koska suurin osa 

kommenteista oli hyvin negatiivissävytteisiä, muotoilin kolmannen pääluokan ”Positiiviset 

kokemukset työstä” -nimiseksi, johon rakentui seuraavat alaluokat: 1. Palkka, 2. Positiiviset 

kokemukset työnantajasta/esimiehestä, 3. Työyhteisö auttaa jaksamaan, 4. Ammattitaitoisuus, 

5. Työn fyysisyys positiivista. Kaikki pääluokat ovat aineistosta rakennettuja, mutta niillä on 

myös vahvat kytkökset teoreettiseen viitekehykseeni. Luokat liittyvät läheisesti 

osakysymyksiini, joiden kautta pyrin vastaamaan näihin.  

 

4.4 Sosiaalinen konstruktionismi  

 

Tutkielmani tietoteoreettinen tausta muodostuu sosiaalisen konstruktionismin paradigmasta.  

Sosiaalinen konstruktio ilmaisuna tuli yleiseen käyttöön vuonna 1966 julkaistusta 

tieteensosiologisesta teoksesta ”Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen”, jonka kirjoittivat 

Peter Berger ja Thomas Luckmann (Raatikainen, 2004, s. 60). Kielellinen käänne 1960–1970-

luvuilla liittyy vahvasti sosiaaliseen konstruktionismiin, jossa pohdittiin, mitä pitäisi tutkia ja 

millä menetelmillä pitäisi tutkia. Kielellisellä käänteellä tarkoitetaan painopisteen muutosta 

tutkimuksessa kieleen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Kieli ja kielenkäyttö ovat 

keskeisessä roolissa sosiaalisessa konstruktionismissa eikä niitä voi tarkastella ainoastaan 

”siltana todellisuuteen”, vaan ne ovat osa todellisuutta. Todellisuus ja kieli ovat 

erottamattomasti kietoutuneet yhteen. Kielen avulla merkityksellistetään eli konstruoidaan ne 

kohteet, joista kirjoitetaan tai puhutaan. (Jokinen ym., 2016.)  
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Sosiaalisen konstruktionismin mukaisessa tutkimuksessa tulisi keskittyä sosiaalisiin 

käytäntöihin ja vuorovaikutusprosesseihin lähtökohtaisesti siten, että merkitys sekä tieto 

konstruoituvat historiallisesti ja kulttuurisesti sosiaalisessa toiminnassa sekä prosesseissa 

(Young & Collin, 2004, s. 373, 377). Kieli on ymmärrettävä käyttäjästään riippuvaiseksi, 

suhteelliseksi, tilannesidonnaiseksi ja merkitykselliseksi tekijäksi sosiaalisen elämän kannalta 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Sosiaalisen konstruktionismin mukaisessa 

ajattelussa kyseenalaistetaan ajatus objektiivisesta totuudesta. (Burr, 1998, s. 14.) Siinä 

haastetaan avoimesti positivistiset oletukset. Ero esimerkiksi loogiseen positivismiin tulee 

siinä, että maailmaa ei voi tietää suoraan, vaan ainoastaan sille antamien konstruktioiden kautta. 

(Young & Collin, 2004, s. 375.) Absoluuttisia totuuksia elämästä ei ole, ainoastaan selitystapoja 

ja kertomuksia (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

 

Myös sosiaalisella konstruktionismilla on jyrkät edustajansa. Universaalin ja jyrkän 

konstruktionismin mukaan koko maailma, jota tieteet kuvaavat, sisältäen aineellisen ja ei-

kulttuurisen maailman, kuten todellisuuden, jota tähtitieteet ja fysiikka tutkivat, ovat pelkkä 

sosiaalinen konstruktio, jonka tutkijat ovat luoneet (Raatikainen, 2004, s. 60). Raatikainen 

(2004, s. 64) kertoo, että jyrkät konstruktionistit ja relativistit eivät tee minkäänlaista eroa 

ihmistieteiden ja luonnontieteiden välille. Minkäänlaisten luonnonpakkojen olemassaoloa ei 

hyväksytä, vaan kaikki yhteiskunnassa esiintyvät pakot palautetaan kulttuurin 

toimintalogiikkaan (Heiskala, 2000, s. 199). Ajatus objektiivisten ja absoluuttisten totuuksien 

olemattomuudesta sosiaalisessa konstruktionismissa herättääkin kriittistä pohdintaa. Burr 

(1998, s. 14) kysyy, että mikäli ei ole mitään todellisuutta tai totuutta, millaista maailmankuvaa 

tulee puoltaa toisen yli; millaisille asioille annetaan toden status ja mitä ne tarkoittavat. Onko 

tekstien takana olemassa tosi vai ovatko diskurssit ja kieli ainoa, mitä voi olla. (Burr, 1998, s. 

14.) Martin ja Sugarman (1999) ovat pohtineet, kuinka muutos ja ihmistoiminta ovat 

mahdollisia maailmassa, joka on kulttuurisesti, historiallisesti ja sosiaalisesti konstruoitu 

(Martin & Sugarman, 1999, Young & Collin, 2004, s. 378 mukaan).  

 

Tässä tutkielmassa sosiaalinen konstruktionismi on paradigmana viitekehys, joka auttaa 

ymmärtämään, tulkitsemaan ja suuntaamaan tutkijan huomiota tutkimuksen kannalta keskeisiin 

seikkoihin aineistossa ja sen tulkinnassa. Sen kautta tutkielmalleni määrittyy tavallaan 

automaattisesti ontologinen, epistemologinen sekä metodologinen ulottuvuus. Metodologiaksi 

asettuu kvalitatiivinen lähestymistapa, joka liittyy vahvasti konstruktivismiin ja 

interpretivismiin, jotka tulevat idealistisesta näkemyksestä (Slevitch, 2011, s. 76–77). 
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Kvalitatiivisen metodologian kautta ontologia on se, että ei ole yhtä todellisuutta, vaan monia, 

jotka perustuvat aina jonkun tulkintaan tai konstruktioon todellisuudesta (Smith, 1983, Slevitch, 

2011, s. 77 mukaan). Koska sosiaalisen konstruktion paradigmassa – tai kvalitatiivisessa 

näkökulmassa – totuus katsotaan relativistiseksi niin sosiaalisesti kuin historiallisestikin, eikä 

pyrkimys edes ole tavoitella yhtä totuutta, validiteetista puhuminen ei ole mielekästä (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006; Slevitch, 2011, s. 77).  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyyttä voidaan kuvata uskottavuuden ja vakuuttavuuden kautta 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Totuudessa on tällöin kyse uskottavuudesta 

(Slevitch, 2011, s. 7) eli vastaavatko tutkijan konstruktiot jostain ilmiöstä niiden konstruktioita, 

joita tutkitaan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Tutkielmassani tavoitteena ei ole 

löytää lopullista totuutta tutkittavasta ilmiöstä, joka olisi yleistettävissä. Tästä huolimatta 

haluan ajatella, että mikäli kykenen tarkastelemaan ilmiötä riittävän perusteellisesti, saan 

mahdollisesti selville, mikä siinä on merkittävää ja tätä kautta tulokseni voivat antaa suuntaa 

myös muihin samankaltaisiin tapauksiin (Hakala & Vesa, 2013). Lopulta täytyy kuitenkin pitää 

mielessä, että tutkielmani, ontologisesta positiosta katsottuna, on sekin ainoastaan konstruktio, 

jonka tutkijana luon (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006, 2) 

 

Sosiaalinen konstruktionismi toimii tutkielmassani tavallaan välineellisenä viitekehyksenä, 

joka tarjoaa metodologisen paketin, mutta samalla se lisää tutkielmani vakuuttavuutta sekä 

uskottavuutta. Se on ikään kuin kattokäsite, viitekehys, kielellisten lähestymistapojen 

käyttämisestä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Kyseisessä paradigmassa on joitakin 

ontologisia ja epistemologisia seikkoja, joita en täysin pysty allekirjoittamaan. Jyrkkien 

edustajien näkemykset totuuden täydellisestä olemattomuudesta sekä läpensä relativistisesta 

todellisuudesta vaikuttavat itselleni hieman liian polarisoituneilta ja ehdottomilta 

näkökannoilta. Tämän sijaan käsitän konstruktionismin maltillisesti, missä ihmisten tuntemalle 

tulkitulle todellisuudelle sekä yhteiskuntien kulttuurisen muuntelun kirjolle on löydettävissä 

rajat, jotka perustuvat luonnonympäristön rakenteeseen ja ihmislajin biologiseen olemukseen 

(Heiskala, 2000, s. 199). Näen asian jokseenkin kuten tieteenfilosofian varhainen edustaja 

Mannheim, joka uskoi objektiivisuuteen luonnontieteiden kohdalla, mutta ihmistieteissä hän oli 

relativisti (Raatikainen, 2004, s. 64) Relativistisena lähestymistapana sosiaalinen 

konstruktionismi kuitenkin sisältää paljon elementtejä, joiden uskon palvelevan tutkielmani 

tavoitteita. Tarkoitus on tutkia ihmisten esityksiä ja kommentteja tietystä ilmiöstä, joiden kautta 

pyrin rakentamaan tai konstruoimaan kuvan tai kuvauksen tästä ilmiöstä.  
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4.5 Tutkimusetiikka sekä tutkijan asema 

 

Koska tutkielmani tietoteoreettinen tausta tulee sosiaalisen konstruktionismin paradigmasta, 

omat arvoni ja subjektiivisuuteni ovat keskiössä tutkielman syntymisen kannalta. 

Tarkoituksena on konstruoida toisten ihmisten todellisuuden konstruktioita tietystä ilmiöstä, 

jolloin en voi tutkijana ohittaa subjektiivisuuttani. Objektiivisuutta ei voi kuitenkaan sivuuttaa 

tällaisessakaan asetelmassa. Alexandrovan (2018, s. 26) mukaan objektiivisuus ei vaadi 

”jumalan näkökulmaa” eikä se takaa totuutta. Objektiivisuutta kuitenkin vaaditaan 

menettelytapoihin, jotka muodostavat tieteellisen metodin. (Alexandrova, 2018, s. 20.). 

Raatikainen (2004, s. 155) huomauttaa kuitenkin, että hyvän tieteen tulee olla siten 

objektiivista, että se ei perustu ei-tiedollisiin arvoihin, kuten poliittisiin mielipiteisiin. 

 

Kaidesojan (2019) mukaan tutkijan poliittisilla, sosiaalisilla ja moraalisilla arvoilla on 

vaikutusta myös itse tutkimusprosessissa. Tutkimusasetelmani vaatii subjektiivisuuttani, jolloin 

myös omat arvoni ja uskomukseni väistämättä tavalla tai toisella vaikuttavat tutkielmaani. 

Vaikka Kaidesoja (2019) kertoo, että tieteellisessä tutkimuksessa kaikista arvoasetelmista ei 

edes tarvitse päästä tai pyrkiä eroon, minun on tärkeä selittää subjektiivisuuteni. Minun täytyy 

siis rehellisesti avata oma suhteeni tutkielmani aiheeseen, johon omat arvoni, motiivini ja 

uskomukseni liittyvät. Olen toiminut hotellisiivoojana monissa Lapin tärkeimmissä 

matkailukohteissa, kuten Levillä, Pyhätunturilla ja Ylläksellä. Motivaationi tähän tutkielmaan 

on syntynyt noiden työkokemusten kautta. Hotellisiivoojana pääsin kokemaan työn hyvät ja 

huonot puolet sekä erityisesti sen, kuinka paljon arvokasta kokemuksen kautta kertynyttä tietoa 

hotellisiivoojat omaavat, liittyen moniin eri aiheisiin esimerkiksi matkailussa. Ongelmana 

vaikutti kuitenkin olevan usein, että ketään ei juuri kiinnostanut kuulla, mitä sanottavaa 

hotellisiivoojilla oli (ks. Veijola, 2008, s. 64). 

 

Tunnistan, että minulla on melko vahvasti arvolatautunut suhde tutkimusaiheeseeni. Tämän 

vuoksi olen joutunut jatkuvasti käymään aktiivista vuoropuhelua aineistoni, aiemman 

kirjallisuuden sekä tutkimuksen tekemisen eettisten ohjenuorien kanssa, jotta tutkielmani sekä 

siinä tekemäni konstruktiot olisivat mahdollisimman uskottavia ja vakuuttavia. En kuitenkaan 

pyri tutkielmassani arvovapauteen, koska tämä olisi tavallaan tutkimusasetelmani vastaista. 

Lisäksi ajatus arvovapaudesta on yleisesti haastettu (ks. Alexandrova, 2018, s. 13, 20), mutta 

myös arvovapaa objektiivisuus on kyseenalaistettu tieteenfilosofisessa keskustelussa 
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(Kaidesoja, 2019). Tämän sijaan tähtään arvoneutraaliin objektiivisuuteen. Arvoneutraalissa 

objektiivisuudessa tarkoitus on pyrkiä ”tasapuoliseen näkemykseen tiedonmuodostukseen 

vaikuttavien kilpailevien arvojen välillä” (Kaidesoja, 2019). Tunnistan toisin sanoen ne arvot 

ja uskomukset, joita minulla tutkielmaa tehdessäni on, ja jotka vaikuttavat mahdollisesti 

tutkielmaani tavalla tai toisella, kohdellen niitä tasavertaisesti muiden arvojen kanssa. En siis 

korosta tai väheksy jonkin arvon merkitystä suhteessa toiseen, vaan pyrin neutraaliin 

lähestymistapaan. 

 

Tutkielmaa tehdessäni olen pyrkinyt huolellisesti noudattamaan hyvän tieteellisen käytännön 

ohjeita (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012) sekä tieteenalani teknisiä viittauskäytäntöjä 

ja kirjoitusohjeita (Tutkimustekstien tekniset kirjoitusohjeet, 2018). Olen tutustunut 

tutkimuskohteeseeni liittyvään teoreettiseen keskusteluun niin tarkasti ja syvällisesti kuin olen 

resurssieni rajoissa kyennyt. Aina, kun olen viitannut toisten tekemiin tutkimuksiin tai 

kirjallisuuteen, olen pyrkinyt tuomaan tämän asianmukaisella tavalla esiin. Tutkielmassani olen 

hyödyntänyt melko paljon e-kirjoja, verkkoartikkeleita ja muita internetlähteitä, koska 

koronavirus ja siihen liittyvät rajoitukset ovat osaltaan hankaloittaneet esimerkiksi kirjastossa 

vierailua. Joistain e-kirjoista ja verkkoartikkeleista puuttui sivunumerointi, mutta muuten en 

näe, että ne eroaisivat mitenkään merkittävällä tai eettisesti arveluttavalla tavalla fyysisistä 

kopioistaan. Yleisesti tutkijana tavoitteeni on ollut olla mahdollisimman rehellinen ja 

läpinäkyvä kaikissa tutkielmanteon vaiheissa. Olen avannut, selittänyt ja perustellut kaikki 

tutkielmassa tekemäni valinnat sillä tarkkuudella, jonka olen katsonut riittäväksi.  

 

Verkkoaineistoihin liittyy joitain eettisiä erityispiirteitä, joita olen tutkielmani kontekstissa 

pohtinut ja tarkastellut luvussa 4.1. Vaikka verkkoaineistojen hyödyntämiseen tutkimuksissa ei 

ole yksiselitteistä ohjeistusta (ks. Ahteensuu, 2019), olen pyrkinyt parhaani mukaan takaamaan 

kaikkien tutkielmaani liittyvien henkilöiden anonymiteetin siten, että heille ei koidu vahinkoa 

tai haittaa tutkielmastani. Samoin olen toiminut myös yritysten, organisaatioiden ja 

paikkakuntien kohdalla, jotta voisin minimoida tunnistettavuustiedot sekä tutkielmastani 

koituvan haitan kaikille. Olen myös tutustunut huolella Suomi24 -sivuston käyttöehtoihin ja 

toiminut niiden rajoissa aineistonkeruun suhteen.  
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5. HOTELLISIIVOUSTYÖN TEHOKKUUSAJATTELUN PIIRTEET 

INTERNETKESKUSTELUISSA 

 

 

Tutkielmani ensimmäinen tulosluku vastaa ensimmäiseen osakysymykseeni: Miten 

tehokkuusajattelu ilmenee hotellisiivousta käsittelevissä internetkeskusteluissa? Tässä luvussa 

esittelen teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla tekemiäni päätelmiä siitä, kuinka 

tehokkuusajattelu ilmenee kiireenä aineistoni hotellisiivoojien kommenttien perusteella. 

 

5.1 Tehokkuusajattelu johtaa työntekijää kuormittavaan kiireeseen 

  

Aineistostani selkeimmin esiin tuli se, että tehokkuusajattelu ilmenee kiireenä 

hotellisiivoustyössä. Määrällisesti suurin osa hotellisiivoustyötä kuvailevista kommenteista 

liittyi joko suoraan tai välillisesti kiireeseen ja aikarajoihin. Tyypillisesti kiire koettiin 

negatiiviseksi asiaksi tehden työstä raskasta. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, koska 

palvelualojen tehokkuusvaatimusten on aiemminkin katsottu johtavan työntekijöiden 

lisääntyneeseen kiireeseen (esim. Eskelinen, 2017, s. 22; Hirvonen, 2019; Järnefelt, 2002). 

Myös siivousalalla työntekijöiden kokemukset kiireestä ovat laajasti tunnistettuja aiempien 

tutkimusten valossa (esim. Lee & Krause, 2002, s. 279; Kensbock ym., 2013, s. 360; Liladrie, 

2010, s. 59; Kensbock ym., 2016, s. 118; Hunter Powell & Watson, 2006, s. 302; Tarkkonen, 

2010; Kiviranta, 2008, s. 93; Ollus, 2016, s. 32).   

Koko ajan on vaan töitä tehdessä sellainen olo et yrittää hirveellä kiireellä saada huoneita 

valmiiksi ja sitten kun tulee sellainen läävä eteen et tuhraantuu puoli tuntia siihen, niin 

siinähän se loppupäivä on ihan p**seellään:( [K21H6] 

 

En ymmärrä miten tänä päivänä voidaan teettää työtä siten kuin (Siivousyritys). Huoneita 

jaetaan niin paljon että työpäivän jälkeen on ihan kuitti. Olen ollut töissä muuallakin 

kerroshoitajana ja voin sanoa että missään en ole törmännyt tälläiseen työmäärään 

.[K11H3] 

 

Työpäivän jälkeen on sellainen olo että olisi ollut 8 tunnin treeneissä ja aamulla taas kaikki 

alkaa alusta! 

En tiedä kaukanko itse jaksan tuota tahtia kun ei siinä mitään järkeä ainakaan ole [K2H16] 

 

– – siellä on ne tehot jotain ihan hullun tahtia..yhtä kauhee kiire kuin (siivousyritys)..ekan 2 

vkn jälkeen oot niin sippi, ja selkä paskana petauksesta. Ei kyllä puntti salille tartte enää 

sen jälkeen lähteä.. [K16H1] 
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Aineiston mukaan aikarajat ja kiire tekevät työstä raskasta niin henkisesti kuin fyysisesti. 

Kaikissa kommenteissa ei suoraan mainittu kiireettä, vaan puhuttiin niin ”tehoista”, ”tahdista” 

kuin myös työmäärästä suhteessa työaikaan. Tällaiset kommentit voidaan kuitenkin tulkita 

viittaavan tehokkuusvaatimuksiin, jotka lisäävät työntekijöille aikapaineita johtaen kiireeseen. 

Järnefelt (2002, s. 57) huomauttaa, että aikapaineet töissä ovat merkittävä osatekijä erilaisten 

jaksamisongelmien, stressioireiden sekä työuupumuksen synnyssä. Aineistossa esiintyvien 

hotellisiivoojien kommenteista voi päätellä, että kiireen tuoma kuormitus vaikuttaa kielteisesti 

jaksamiseen niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Järnfelt (2002, s. 63) nostaa esiin, että joissain 

tapauksissa työ voi olla niin väsyttävää ja voimia vievää, että työstä palautuminen sekä vapaa-

ajanvietto kärsivät sen seurauksena. Myös aineistossani havainnollistettiin tätä sillä, että 

työpäivän jälkeen ei enää tarvitse lähteä salille, koska fyysinen treeni tulee työstä.  

 

Juu, onhan se kova työtahti, kun 5 tunnissa siivoat 20 hotellihuonetta. Vaihdat petivaatteet 

ja petaat sängyn. Imuroit huoneen, pyyhit pölyt, siivoat vessan ja kylppärin laajasti. 

Vaihdat pesuaineet, pyyhkeet, jääkaapin sisällönkin täydennät, viet roskat ym. - vartissa, 

nälissäänkin usein ja sydän hakkaa tuhatta ja sataa. [K1H3] 

 

Joo, itsellä kanssa oli ihan mieletöntä touhua siinä firmassa. Kaksi viikkoa olin ja työtahti 

tosiaan pitäisi olla se about 26 huonetta alle seitsemässä tunnissa. Varttiin pitäisi pedata 

kaksi petiä, pestä kylpyamme ja wc sekä vaihtaa pyyhkeet, pestä pölyt, järjestää astiat jne. 

[K4H5] 

 

Aineistossa korostettiin myös työn instrumentaalista puolta suhteessa kiireeseen. Osa 

kommenteista havainnollistaa niitä lukuisia työtehtäviä, joita hotellisiivoojan täytyy suorittaa 

jatkuvan aikapaineen alla. Hotellisiivoustyö on jo lähtökohtaisesti fyysisesti raskasta työtä (ks. 

Liladrie, 2010), mutta aikapaineiden alla työn raskaus vaikuttaisi korostuvan entisestään. 

Fyysisen työmäärän on nähty kasvaneen hotellisiivoustyössä, mihin vaikuttavat muun muassa 

petaukseen liittyvät seikat, kuten sänkyjen määrä ja päiväpeitteiden koko sekä niiden paino. 

Myös liinavaatekärryjen ja imureiden kömpelyyden ja painon sekä puuttuvien tarvikkeiden 

täydentäminen kärryihin on nähty mahdollisina lähteinä ergonomiselle rasitukselle ja 

työmäärän fyysiselle kasvulle. (Lee & Krause, 2002, s. 271–278.) Toisaalta hotellisiivoustyön 

fyysinen luonne nähtiin myös positiiviseksi seikaksi aineistossani. 

 

Olen ollut kerroshoitajana 22 vuotta ja uskon että tunnen sen alan varsin hyvin 

Kerroshoitajan työ on erittäin raskasta mutta kunto pysyy hyvänä jos jaksat tehdä sitä ., 

muuta liikuntaa et kyllä jaksa harrastaa.[K19H20] 
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Huonokuntoinen ei jaksa tehdä kerroshoitajan työtä, mutta kunto myös kohoaa nopeasti 

mutta voi tuntua alussa raskaalta. –  – Itse ainakin teen 3 huonetta tunnissa leppoisasti... 

Olen alkanut urheilla, jolloin työ ei tunnu raskaalta kun on hyvä kunto. =) Pidän työstäni 

kovasti ja otan sen kuntoiluna. :) [K19H10] 

 

Kerroksilla työtahti voi kiireisenä aikana olla rankkaa mm. selkä menee paskaksi, mutta 

olen kyllä laihtunut jo 3 kiloa tänä kesänä pelkällä työllä niin ihan hyvä :D [K13H2] 

 

Hotellisiivoustyön fyysisyyttä ei katsottu aineistossani ainoastaan negatiiviseksi asiaksi, joka 

kuormittaa ja väsyttää niin henkisesti kuin fyysisestikin. Monet kommentoijat kertoivat, että 

työn fyysisyys koetaan positiiviseksi seikaksi, jonka avulla on kätevää ylläpitää ja/tai kehittää 

kuntoaan. Muutamat kommentoijat kuvailivat, että työtä voi pitää kuntoiluna, mikä jo 

itsessään toimii kuntoa kohentavana liikuntana, mutta samalla liikunta vapaa-ajalla auttaa 

jaksamaan työssä paremmin. Vaikka lähes kaikki kommentit olivat yksimielisiä siitä, että työ 

on fyysisesti raskasta, osa kommenteista näki esimerkiksi fyysisyydestä johtuvan 

painonpudotuksen myönteisenä asiana työssä. Työn fyysisyys on katsottu positiiviseksi 

asiaksi aiemmissakin hotellisiivoustyöhön ja myös yleisemmin siivoustyöhön liittyvissä 

tutkimuksissa (esim. McMorran, 2015, s. 91; Niutanen, 2015, s. 45). 

 

5.2 Aikarajat epärealistiset suhteessa työmäärään 

 

Iso osa aineistoni kommenteista havainnollisti sitä, että siivoustyöhön asetetut aikarajat ovat 

epärealistisia työmäärien suhteen. Järnefeltin (2002, s. 35) mukaan liian kireät aikataulut ovat 

tilastollisesti yksi merkittävimmistä kiirettä ja aikapainetta aiheuttavista tekijöistä töissä. Useat 

hotellisiivoojat kuvailivat, kuinka siivoukseen mitoitettu aika saattaa riittää teoriassa, mutta 

harvoin käytännössä. Tämä johtuu inhimillisistä tekijöistä, mutta myös tekijöistä, joita 

siivoojien on periaatteessa mahdotonta ennakoida, kuten asiakkaista sekä huoneiden kunnosta.  

 

Missään muussa työssä ei samalla tavalla töaika ja työtehtävien määrä ole yhtä pielessä. 

Aika riittää vain paperilla, ei KOSKAAN käytännössä! [K10H1] 

 

Tajuton kiire, paljon painetta, vaatimukset suhteessa aikamitotukseen suhteettomat. 

[K15H2] 

 

– – Tehot imetään kyllä kaikki. Joskus tekisi mieli sanoa niille jotka näitä laskuja ja 

aikatauluja tekevät, että tulkaa itse käytännössä kerroksille tekemään ja katsotaan meneekö 

ajallaan. [K21H2] 
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Useat kommentit aineistoni keskusteluissa nostivat esiin saman huomion, joka selvisi myös 

Olluksen (2016) tutkimuksessa haastateltujen maahanmuuttajasiivoojien kommenteista. 

Haastatteluissa useat siivoojat olivat kertoneet, kuinka heidän työnantajansa antoivat heille 

suhteettoman suuria alueita siivottaviksi, mutta liian vähän aikaa suorittaa tämä työ loppuun 

(Ollus, 2016, s. 32). Myös Kensbockin ym. (2016) tutkimuksesta kävi ilmi samankaltaisia 

huomioita, joissa hotellisiivoojat kokivat siivoukseen annetut ajat tiukoiksi ja vaikeiksi. 

Siivoustyöstä suoriutuminen ajallaan oli vahvasti yhteydessä asiakaskäyttäytymiseen, kuten 

siihen, joko asiakas on lähtenyt huoneesta sekä, kuinka likaisessa kunnossa huone on. 

(Kensbock ym., 2016, s. 118.) Asiakaskäyttäytymisen merkitystä aikarajojen sisällä 

pysymisessä korostettiin niin ikään oman tutkielmani aineiston kommenteissa. 

 

Joo, siis neljään huoneeseen tunnissa täytyy pyrkiä, mutta eihän siihen tosiasiassa PYSTY! 

Silloin jos on ns. helppoja huoneita, ykkösiä missä ei tarvii tehdä mitään ylimääräistä, niin 

kyllähän niitä vetää just ja just sen neljä tuntiin, mutta käytännössä ei ole ikinään sellaista 

päivää et olis vaan jotain helposti siivottavia ykkösiä [K21H9] 

 

En yhtä kämppää saa aina valmiiksi tuntiinkaan! Ja asukkaita on tosi erilaisia tavoilleen- 

toisten jäljiltä kun imuroi ja perusjutut, riittää- joissain tapauksissa pitää ottaa "kodin 

perussiivous". [K19H18] 

 

20 min aika standardihuoneen siivoukseen on ok, sviitit ym. on tietysti vähintän tuplaten tuo. 

Jatkava 10-15 min. Oksennus ym. kiva yllätys tietysti antaa lisäaikaa siivoukseen. Tuon 

kovempi tahti on sulaa hulluutta. Koko päivää ei kukaan jaksa tehdä 4 lähtevää 

huonetta/tunti! [K19H13] 

 

Edellä olevista aineistonostoista käy ilmi, että myös asiakaskäyttäytymisellä on merkittävä rooli 

siivoustyöstä selviytymiseen aikarajojen sisällä. Eskelinen (2017, s. 22) kertoo, että 

palvelutuotannossa kiireen kasvu voi heikentää palvelua. Hän huomauttaa myös, että se, miten 

palvelun ”vastaanottajat” toimivat, vaikuttaa merkittävästi palvelun laatuun (Eskelinen, 2017, 

s. 22). Monet kommentit aineistossani kuvailivat, että aikamitoitukset siivoukseen ovat 

tavallaan vakioita riippumatta, millaiseen kuntoon huone on asiakkaan toimesta jätetty. Tämä 

standardiaika ei riitä, jos huone on tavallista likaisempi, koska silloin siivoojat joutuvat 

tekemään ”ylimääräistä” työtä.  

 

Suurin osa aineistoni hotellisiivoojista ilmaisi työskentelevänsä jonkin siivousyrityksen 

palveluksessa. Tällöin siivoustyön asiakkaita eivät ole ainoastaan hotellivieraat, vaan myös 

hotelli itsessään, jolle siivousyritys myy palveluitaan. Järnefeltin (2002, s. 41) mukaan 

asiakkaan odotukset eivät ole aina realistisia aikataulun suhteen. Kuitenkin 
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asiakaspalvelutyössä – kuten hotellisiivouksessa – aikataulut ovat pitkälti asiakkaiden 

määrittelemiä ja riippuvat heidän käytöksestään. Näin ollen siivoustyötä hallinnoivalla 

esimiehellä on suuri vastuu resurssien arvioinnin riittävyydessä. Mikäli hän epäonnistuu tässä, 

tuloksena ovat liian kireät aikarajat työlle. (Järnefelt, 2002, s. 41.) 

 

Tuosta 15min/huone systeemistä sen verran että itse teen työni sen mukaan kun se aikaa 

vaatii. k.o hotelli jossa työskentelen on suuri ja asiakkaita riittää nytkin. Joinakin päivinä 

15 minuuttia riittää hyvin, mutta jos ei riitä sitten käytän aikaa niin että asiakkaan 

huoneeseen kehtaa päästää. Tästä ei ole ollut ainakaan vielä mitää sanomista kellään ja 

ihan yleisesti tuntuu kaikilla nuo arvioidut työajat ylittyvän. [K2H12] 

 

Sesonkiaikana ei todellakaan ole varttia aikaa siivota, jotta saadaan kaikki huoneet 

valmiiksi, mutta maalaisjärjellä selviää. Eihän ole tarkoitus peileistä ja telkkareiden päältä 

pyyhkiä joka päivä pölyjä, jos ei niissä mitään näy. Ne pyyhitään silloin, kun on se vartti 

käytettävissä. [K2H5] 

 

Muutamassa tapauksessa aineistossani huomautettiin, että kiireestä ja aikarajoista on 

mahdollista selvitä soveltamalla työntekoa tilanteiden vaatimalla tavalla. Keskusteluissa 

nostettiin esiin maalaisjärjen käyttö työn organisoinnissa ja sen tekemisessä. Työ suoritetaan 

sillä tarkkuudella ja tehokkuudella kuin työntekijä katsoo tilanteeseen sopivan tai riittävän 

tietyissä olosuhteissa. Myös Järnefeltin (2002, s. 69) tutkimuksen haastateltavat nostivat esiin, 

että kiireestä selviämiseen ja työpaineiden kestämiseen auttaa paljon työtehtävien järjestyksen 

priorisointi: Mikä ei ole niin kiireellistä ja mitä tehdä ensin. Tässä tulee keskiöön 

siivoustyöntekijöiden ammattitaitoisuus.  Kiviranta (2008, s. 92) huomauttaakin että, siivooja 

on työssään asiantuntija. Hän on oppinut organisoimaan työnsä siten, että hän selviää siitä 

kunnialla, vaikka edellytykset tähän eivät olisi suotuisat, eikä esimerkiksi esimiehen tuki olisi 

kokoaikaista (Kiviranta, 2008, s. 92). 

 

5.3 Kiire vaikuttaa negatiivisesti siivoustyön laatuun 

 

Kiireeseen ja aikarajoihin liittyvistä kommenteista selkeästi suurin osa aineistossani osoitti 

saman huolta aiheuttavan huomion: Kiire vaikuttaa negatiivisesti siivoustyön laatuun. 

Aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että laadukkaaseen siivoukseen ei yksinkertaisesti ole 

tarpeeksi aikaa, vaan pääasia on luoda vaikutelma siisteydestä. 

 

Kokemuksesta voin todellakin sanoa, että kun annetaan maksimissaan 15 minuuttia aikaa 

siivota koko huone ( sängyn laitto, roskisten tyhjennys, vessan siivous, lattioiden 

luuttuaminen ja mahdolliset muut siistimistoimet), niin surullista kyllä siinä joutuu 
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oikomaan aika reippaasti. Pesuaineetkin usein ovat pH:ltaan neutraaleja tai vedellä 

laimennettuja, ettei huoneen pinnat kulu ja että pesuaineita säästyisi. 

Pääasia, että huone näyttää puhtaalta. [K22H11] 

 

Kuten täällä on jo sanottu, niin vasemmalla kädellä ja sinne päinhän sitä siivousta oli pakko 

tehdä, jotta kerkesi kun "pakko on keretä!" Pääasia, että näytti siistiltä, hygieniasta ei 

tietoakaan. Kurjaa tehdä huonoa jälkeä maksavalle asiakkaalle, mutta ei 15 minuutissa ehdi 

puunata kuin ehkä yhden yön nukkukeen bussinessmatkailijan huoneen, jossa kylppäriä ei 

ole käytetty. [K4H19] 

 

Kamala kiire. Monta huonetta täytyy tehdä tunnissa. Ei vessoja pestä, siistitään vaan. 

Pyyhkeellä pyöräytetään. Pesuainetta käytetään lavuaarissa ja vähä pöntön sisäpuolelle. 

Kait nuo peruspesut tehdään sitten erikseen hiljaisina aikona jos sittenkään. Ei kannata 

luottaa hotellien PUHTAUTEEN, siivous on vain silmälle siistiä. [K22H3] 

 

Näistä aineistonostoista käy ilmi todella huolestuttavalta vaikuttava ilmiö, joka on havaittu 

myös aiemmissa tutkimuksissa. Kensbockin ym. (2016, s. 119) tutkimukseen osallistuneet 

hotellisiivoojat toivat esiin, että fyysiset vaatimukset yhdistettynä aikapaineisiin lisäsivät riskiä 

epäonnistua laadun tuottamisessa. Samaan tapaan Hunter Powell ja Watsonin (2006) 

tutkimuksesta selvisi, että 60 % tutkimukseen osallistuneista hotellisiivoojista koki nopean 

työskentelyn ja laadun säilyttämisen luovan paineita työhön. Tilanne on hotellisiivoojan 

kannalta ristiriitainen. Yhtäältä siivoojan odotetaan tuottavan laadukasta puhtaanapitopalvelua 

hotellin asiakkaille, missä häntä velvoittavat ammatilliset koodistot. Toisaalta hän on myös 

velvollinen vastaamaan hotellille sekä siivousyritykselle, joiden tavoitteet – liittyen esimerkiksi 

tehokkuuteen ja ajankäyttöön – sitovat häntä samalla tavalla kuin ammatilliset velvoitteet. (ks. 

Hirvonen, 2014, Hirvosen ym., 2020, s. 4 mukaan.) 

 

Ilmiö on kuitenkin huolestuttava, koska se asettaa kyseenalaiseksi siivouspalvelun perimmäisen 

tarkoituksen, joka on tuottaa puhtautta, siisteyttä ja järjestystä. (Ahtimo ym., 1990, s. 17.) 

Tehostamisen tavoittelu siis vaikuttaa vaarantavan siivoustyössä sen tärkeimmän ytimen, 

minkä vuoksi siivousta ylipäätään tehdään. Eskelisen (2017, s. 23) mukaan muodollisia 

prosesseja tehostamalla on mahdollista tuhota sellaisia vuorovaikutuksia, joiden ansiosta jokin 

palvelu olisi sen omilla standardeilla laadukkaampaa. Eskelinen puhuu vuorovaikutuksesta, 

mutta muuten tämä on täysin siirrettävissä siivoustyön kohdalle. Hotellisiivouksen 

tehostaminen voi johtaa heikentyneeseen laatuun siivoustyössä, mikä tuhoaa palvelusta juuri 

sen, minkä ansiosta siivoustyö on omilla kriteereillään laadukkaampaa ja tuottavampaa (ks. 

Eskelinen, 2017, s. 23). 
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Pahimmillaan huone "siivottiin" eli lavastettiin siistin näköiseksi asiakkaan likaisella ja 

nihkeäksi kostutetulla kasvopyyhkeellä kaikki pinnat pyyhkäisemällä [K22H25] 

 

Neljä kerrosta kolmen siivoojan voimin siistittävä kolmessa tunnissa. Tarkkaan oli laskettu, 

kuinka monta minuutti yhteen huoneeseen saa käyttää. Jatkuvasti pomo ja hotellin 

henkilökunta valittivat, kun asiakkaat eivät olleet tyytyväisiä. Tilanne oli meille mahdoton. 

Kyllä hävetti ja asiakkaiden puolesta harmitti. Mutta mitään ei asialle voinut. :( [K22H10] 

 

Jotkut pyyhkii samalla rätillä koko hotellihuoneen/huoneet.Ovat pirun tehokkaita 

siivousyrityksen mielestä :) [K22H4] 

 

On todella noloa kun jokaiseen hotelli huoneeseen pitää laittaa oma nimi lappuun kun on 

siivonnut huoneen ja sitten jos tulee valituksia niin oikeen porukalla saadaan sitten ihmetellä 

kuka siivosi huoneen noin huonosti kun tuli valitusta! Itsevarmuus nousee oikeen rytinällä 

näin nuorella, hiljaisella ja kokemattomalla ihmisellä kun yrittää kuitenkin parhaansa 

tehdä! [K22H19] 

 

Palvelut vaativat ilmeisemmin ihmisten aikaa, eikä aika voi nopeutua samalla tavalla kuin 

esimerkiksi teollinen prosessi tehostuu (Eskelinen, 2017, s. 20). Fyysiset ja henkiset paineet 

yhdistettynä tiukkoihin aikarajoihin laittavat hotellisiivoojat eettisesti epäreilun valinnan eteen: 

Joko työ tehdään huolellisesti ajan kanssa, jolloin työntekijän ammattiylpeys ja hotellin 

asiakkaat ovat tyytyväisä, mutta tehokkuuteen ja tuottoon tähtäävä työnantaja mahdollisesti ei. 

Toisaalta työn voi tehdä väljästi luoden ainoastaan vaikutelman siisteydestä, jolloin niin 

siivoojan ammattiylpeys kuin hotellin asiakkaatkin kärsivät, mutta työnantaja voi olla 

tyytyväinen näennäisesti ”tehokkaaseen” työntekijään. Aineistoni perusteella hotellisiivoojilla 

ei kuitenkaan ole todellista valinnanvaraa näiden kahden välillä, koska työnantaja sanelee 

käytännöt ja ehdot työsuhteessa. Hotellisiivoojilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin alistua näille 

käytännöille tai tulla korvatuksi (ks. Ollus, 2016, s. 32–33, 36–38). 

   

Olen ollut joskus vuosia sitten töissä hotellin siivoojana. 

Kiireisinä aamuina pomo komensi vain kiillottamaan kraanat, peilit ja lavuaarit. 

Tietysti lakanat vaihdettiin, (tyynyjä, peittoja ei ikinä pesty eikä edes tuuletettu, huh niitä 

pölyjä!) [K22H5] 

 

Ja kaikista tehokkain pomon idea oli että joka huone mentiin yhden pyyhkeen tekniikalla, 

peilit, tasot, puhelin, wc ja lopuksi lattia, hyi hitto... [K22H26] 

 

Meille annettiin työpäivän alussa yksi vessarätti, yksi yleisrätti ja moppi. Kysyin pitääkö 

yhdellä vessarätillä pestä 25 vessaa? Mitenkäs hygieniasäännöt? En voi pestä samalla 

rätillä ensin pyttyä toisesta huoneesta ja seuraavasta lavuaaria. Vastaus oli, että sinun on 

pakko kun et ehdi muuten. 
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Aloin tehdä työtä, vaikka inhotti jo alussa. Kävin vaihtelemassa rättejä, koska en sietänyt 

ajatusta pestä samalla rätillä useita pyttyjä ja lavuaareja. Pian tultiin valittamaan, että 

siivoan liian hitaasti, minulla meni 12 minuuttia normaalin 7 minuutin sijaan [K22H16] 

 

Eli kun te maksatte ittenne kipeeks jostain "hienosta" huoneesta, tiedätte että se ei ole siisti, 

se vain näyttää siistiltä. – – Mutta turha syyttää siivoojia huonosti tehdystä työstä. Kun 

työaika huonetta kohden on se mikä se on, ei pysty asialle paljonkaan tekemään. [K22H21] 

 

Edellisten aineistonostojen kautta voidaan huomata, että ne käytännöt ja tavat siivoustyössä, 

jotka johtavat heikkoon siivouslaatuun, eivät välttämättä ole siivoojien keksimiä. Moni 

kommentti aineistossani esitti, että huono siivouslaatu tulee itseasiassa työtä koordinoivan 

esimiehen, pomon tai vastaavan perehdyttäjän oppien kautta. Hotellisiivoojat huomauttivat, 

että pomon ohjeet tähtäävät laadukkaan siivousjäljen sijaan lähes yksinomaan tehokkuuden 

tavoitteluun. Kyseiset käytännöt on optimoitu siten, että niillä mahdollisesti päästään 

asetettuihin tavoiteaikoihin. Huolestuttavaa tässä on kuitenkin se, että tehokkuuden tavoittelu 

näyttää tapahtuvan tietoisesti siivouslaadun heikkenemisen kustannuksella. Kuten 

aineistostani nostettu kommentti havainnollistaa: Ainoastaan yhden rätin tai mopin 

käyttämisellä säästetään materiaalisia resursseja sekä aikaa, mutta samaan aikaan hygieniataso 

laskee tämän kaltaisten käytäntöjen seurauksena. 

 

Vaikka tilanne on haastava työntekijöille, se ei ole helppo myöskään työtä ohjaaville 

esimiehille. Järnefelt (2002, s. 29) kertoo, että lähiesimiehet välittävät ylempää organisaatiolta 

ja asiakkailta tulevat vaatimukset sekä paineet työntekijöille. Tämä tarkoittaa sitä, että 

esimiehet ovat tavallaan ”pakkoraossa”. Esimiehen tehtävänä on huolehtia työntekijöistä ja 

pitää heidän puoliansa, mutta toisaalta hänen on vaikea vastustaa ylemmältä johdolta tulevia 

paineita. (Järnefelt, 2002, s. 89, 92.) Kuten olen aiemmin todennut, suurin osa aineistoni 

hotellisiivoojista työskenteli jollekin siivousyritykselle, joka tuotti siivouspalveluita tietylle 

hotellille. Tällöin hotellisiivooja ei vastaa suoraan hotellille, vaan ensisijaisesti työntekijän 

palkanneelle siivousyritykselle. Siivousyritys puolestaan toimii alihankkijana hotellille, jolta 

se saa tuoton tarjoamistaan siivouspalveluista. Syntyy alihankintaketju, jonka aiheuttaman 

kustannusten leikkaamisen taakan työntekijät, kuten hotellisiivoojat, vaikuttaisivat kantavan 

(ks. Ollus, 2016, s. 34). Alihankkijuus, ulkoistaminen ja kilpailuttaminen vaikuttaisivat olevan 

tärkeimmät yksittäiset tekijät, jotka johtavat muun muassa kiireeseen ja heikkoon siivoustyön 

laatuun. Palaan tähän aiheeseen tarkemmin luvussa 7. 
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5.4 Aikarajat johtavat ylimääräisiin töihin 

 

Useissa aineistoni keskusteluissa esiintyi sama ilmiö: Tiukat aikarajat johtavat ylitöihin, eikä 

taukoja ehdi pitää. Keskusteluissa kuvaillaan, että aikarajat ovat vakioita eikä niistä jousteta. 

Mikäli siivooja ei ehdi tehdä työtä annetun ajan sisällä, yli menevä aika on ylimääräistä työtä, 

josta ei joissain tapauksissa makseta edes palkkaa. Myös Järnefelt (2002, s. 35) huomauttaa, 

että liian tiukat aikataulut eivät ainoastaan kiristä työtahtia, vaan lisäksi pidentävät työpäiviä. 

Monet kommentit kertoivat myös, että kiireen vuoksi ei ehdi pitää taukoja. Työntekijälle 

luonnollisesti kuuluu työaikalain mukaiset tauot ja lepoajat, mutta työehtosopimuksesta 

riippuen ne voivat olla työaikalaista poikkeavia (ks. Lepoaika ja tauot, 2021).  

Taukoja meillä ei ole, vaikka työpäivän pituus vaihtelee huoneiden lukumäärän mukaan n. 

4 tunnista jopa 9 tuntiin. Jonkinlaisen tauon (ei ole kerrottu, minkälaisen) saisi teoriassa 

pitää, mutta sen pitämiselle ei ole varattu aikaa. Lisäksi tauon pituus pitäisi vähentää 

työajasta. Koko ajan on kiire siivota, jotta saisi määräaikaan tai edes mahdollisimman 

ripeästi huoneet asiakkaiden käyttöön. Ei siis ole aikaa syödä – – [K18H1] 

 

Ruokataukoa ei ehdi pitää, mutta silti se vähennetään palkasta. Itse oon kirjoittanut 

tuntiseurantaan aina puoli tuntia ylimääräistä (jos pomo ei huomaa) juuri siksi, koska 

muuten en saisi rahaa tehdystä työstä.  [K4H18] 

 

Lisäksi tauon pituus pitäisi vähentää työajasta. Koko ajan on kiire siivota, jotta saisi 

määräaikaan tai edes mahdollisimman ripeästi huoneet asiakkaiden käyttöön. Ei siis ole 

aikaa syödä, eikä sanattomien sopimusten (mulkoilun ja selän takana puhumisen) mukaan 

saakaan mennä tauolle. [K18H1] 

 

ruokataukoa ei voi (eikä saa) pitää kerroksille mentäessä [K4H18] 

 

Aikarajat johtavat intensiiviseen työtahtiin, minkä seurauksena taukoja ei ehdi pitää. Edellä 

olevat kommentit esittävät, kuinka vinoutuneelta työn ilmapiiri vaikuttaa. Taukoja ei 

suoranaisesti ole kielletty pitämästä, mutta jonkinlainen kirjoittamaton sääntö silti estää niiden 

pitämisen. Vaikka siivooja ei käytännössä ehtisi pitää taukoa, se joka tapauksessa vähennetään 

työajasta, mikä vaikuttaa epäreilulta siivoojaa kohtaan. Keskusteluista tulee vaikutelma, että 

työyhteisössä vallitsee konsensus siitä, että taukoja ei tule tai saa pitää. Tämä ei perustu 

mihinkään yksiselitteisiin ohjeisiin tai käytäntöihin, vaan epäselviin ja epämääräisiin 
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signaaleihin, kuten ”mulkoiluun”, ”selän takana puhumiseen” ja yleiseen epätietoisuuteen 

taukojen pitämisestä. Vaikka taukoja periaatteessa laillisesti saisikin pitää, niiden pitämiseen 

ei ole varattu aikaa. Tällöin aikarajojen puitteissa työskentelevä siivooja ei yksinkertaisesti 

ehdi pitää taukoja.  

Pitää siivota 23 huonetta päivässä. Jos ei kerkeä 8 tunnissa niin sen yli menevä aika on 

palkatonta [K4H22] 

 

Jos/kun vartissa ei saa törkyisiä huoneita priimakuntoon, huoneita saa siivoilla omalla 

ajalla ilman palkkaa. [K5H6] 

 

Huoneelle varattu aika on jämpti. ylitöistä ei makseta vaikka asiakas olisi päättänyt pistää 

huoneen säpäleiksi. Normi vaihda lakanat,pyyhkeet,saippuat,pyyhi 

pölyt,imuroi,minibaari,esitteet,tuuletus,verhot,manokset 

peilit,lattianpesut,lasit,henkarit jne--menee vielä ajan sisään, mutta annas olla kun 

kerroksen varastosta loppuu tavarat tai joudut odottamaan lähtevää huonetta 10min 

[K2K7] 

 

Edellä olevat kommentit havainnollistavat sitä, että jos siivooja ei ehdi tehdä työtä annetussa 

ajassa, kaikki ajan ylittävä työ on ylimääräistä työtä, jonka siivooja joutuu tekemään omalla 

ajallaan ilman korvausta tehdystä työstä. Aineistoni keskustelut kuvaavat, että aikarajat ovat 

jo itsessään tiukkoja ja niiden sisällä työskentely haastavaa. Ongelmallisinta on se, että 

aikarajat eivät ota huomioon siivoustyöhön vaikuttavia muuttujia, kuten huoneiden kuntoa ja 

asiakaskäyttäytymistä. Keskusteluissa nostetaan esiin siivoojasta riippumattomia seikkoja, 

kuten normaalia likaisemmat huoneet, siivousresurssien vajavaisuus ja huoneista lähtevien 

vieraiden odottaminen, jotka kaikki vaikeuttavat aikarajoissa pysymistä, mutta joita aikarajat 

itsessään eivät ota huomioon. Siivoojat joutuvat tekemään ylitöitä, jos eivät saa tehtyä 

tehtäviään annetussa ajassa, mutta he joutuvat myös jatkuvasti tekemään ylimääräistä toimia 

työtä valmistelevan työn muodossa. 

Lisäksi töihin piti tulla joka päivä 20-30 min aikaisemmin kuin varsinainen työaika alkaa, 

sillä esim. siivousvälineiden ja hotellikärryjen valmiiksilaittaminen ei kuulemma ollut 

työaikaa. Joka päivä joutui siis tekemään ilmaistyötä [K3H1] 

 

Taukoaika vähennettiin työajasta, piti sitä tai ei. Kerroshoitovaunun täyttämistä aamuin, 

illoin ja puolivälissä päivää ei laskettu työaikaan kuuluvaksi. Siihen kuitenkin kului aikaa 

noin 20 min-1/2 h yhteensä/pv. [K22H25] 
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Työaikaan ei ole laskettu ollenkaan liikkumiseen, kärryn täyttämiseen, kamojen etsimineen 

ym. kuluvaa aikaa. [K5H6] 

 

Osa aineistoni kommentoijista toi esiin, että aikaa tarvitaan myös työtä valmistelevan työn 

hoitamiseen. Tässä tapauksessa se tarkoittaa muun muassa siivousvälineiden laittamista 

valmiiksi siivouskärryihin työpäivää varten. Tähän ei kuitenkaan ole varattu aikaa itse 

palkallisesta työajasta, vaan siivoojat joutuvat hoitamaan valmistelut ennen kuin varsinainen 

työ alkaa. Standingin (2014, s. 10) mukaan juuri prekariaatissa olevat ihmiset joutuvat 

tekemään paljon työhön valmistautumista eli työtä työn eteen. Se on työtä, josta ei makseta 

palkkaa eikä se omaa minkäänlaista vaihtoarvoa, mutta on silti yhtä lailla välttämätöntä. 

Erityisen yleistä tämä on osa-aikatöiden kohdalla, missä työntekijä saattaa päätyä tekemään 

odotettua enemmän työtä kuin mistä hänelle maksetaan. Etenkin osa-aikaista työtä tekevät 

naiset saattavat helpommin ajautua hyväksikäytetyiksi siinä mielessä, että he joutuvat tekemään 

paljon korvauksetonta työtä työn eteen palkallisen työajan ulkopuolella. (Standing, 2011, s. 15, 

120.) 
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6. HOTELLISIIVOUSTYÖN PREKAARIT PIIRTEET INTERNETKESKUSTELUISSA 

 

Tutkielmani kuudennessa luvussa vastaan toiseen osakysymykseen: Miten prekaarius ilmenee 

hotellisiivoustyötä käsittelevistä internetkeskusteluista? Esittelen ja avaan teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin avulla tekemiäni päätelmiä siitä, millaisia prekariaatin piirteitä aineistossani 

esiintyy. Prekaarista ei suoraan puhuttu yhdessäkään kommentissa tai keskustelussa. Tämä ei 

sinällään ole yllättävää, koska kyseisellä käsitteellä on vahvoja teoreettisia painotuksia, eikä se 

välttämättä ole laajasti kansankieleen vakiintunut termi. Prekariaattiin sisältyvistä piirteistä 

selkeimmin keskusteluissa esiintyi työn epävarmuus, osa-aikaisuus ja ongelmat työnantajan 

kanssa. Tehostamisajattelu ja prekarisaatio työn muutosta kuvaavina termeinä liittyvät 

keskeisesti toisiinsa. Tämän vuoksi tässä luvussa esiintyy myös tehokkuusajatteluun liittyvien 

tulosten läpikäymistä ja arvioimista. 

 

6.1 Ongelmia työnantajan kanssa  

 

Useissa aineistoni keskusteluissa tuotiin esiin työntekijän ja työnantajan ongelmalliselta 

vaikuttava suhde. Edellisessä luvussa havaittiin, kuinka hotellisiivoustyön 

tehostamispyrkimykset johtavat kiireeseen, heikkoon siivouslaatuun sekä moniin negatiivisiin 

vaikutuksiin, joita hotellisiivoojille kasaantuu. Vaikuttaa siltä, että tehostamisajattelun 

seurauksena esiintyvät lieveilmiöt kasaantuvat työntekijöiden vastuulle taakaksi, joka heidän 

täytyy kantaa riippumatta siitä, riittävätkö heidän resurssinsa tähän tai kuuluuko kyseisen 

taakan kantaminen ylipäätään heidän työnkuvaansa. Koska anonymisoin keskusteluissa 

mainitut siivousyritykset, en voinut selvittää, soveltaako jonkin kommentoijan työnantajan 

siivousyritys esimerkiksi lean-ajattelua. Viitteitä myös leanin käytöstä kuitenkin ilmeni 

keskusteluista. 

 

Vaikka hotellisiivous ei ole urakkapalkan mukaista vaan tuntityötä, työnantaja haluaa 

työntekijöiden yltävän 3,5 huoneeseen tunnissa. Tämän varmistamiseksi on järjestetty 

tarkistuskierroksia sekä teholaskenta, jonka jokainen laittaa päivän päätteeksi ylös. Sen 

lisäksi tietenkin henkinen painostus ja haukut silloin tällöin. Töistä lähtiessä tulee olo, että 

on taas tehnyt kaiken väärin. [K21H1] 

 

Huoneita oli siivottavana useita kymmeniä työpäivän aikana. Ei siinä vielä mitään, mutta 

esimies katsoi kellosta kuinka kauan menee aikaa yhden huoneen siivoamiseen. Noin 7 

minuuttia sai mennä tavalliseen huoneeseen. [K22H16] 

 

– – työpäivän lopuks lasketaan huoneitten määrä ja niihin kulunu aika ja katotaa et onko 

pysytty aikataulus...– – [K17H6] 
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Edellä olevat nostot aineistostani havainnollistavat paljolti sellaisia elementtejä, jotka liittyvät 

läheisesti lean-ajattelun mukaiseen johtamiseen sekä organisointiin. Lean-ajatteluun kuuluu 

olennaisena osana työprosessien seuraaminen ja optimoiminen insinöörimäisellä tarkkuudella 

(Hirvonen ym., 2020, s. 10). Vakioitujen työskentelytapojen kellottamisella ja vertailemalla 

mittaustuloksia pyritään parantamaan virtaustehokkuutta. Perustana tässä kaikessa on 

yhteistyö, prosessien läpinäkyvyys sekä kurinalainen toiminta. Leanin mukaiseen 

tehostamiseen kuuluu kuitenkin lupaus, että tehostaminen ei toteudu työntekijöiden 

hyvinvoinnin kustannuksella (Aho ym., 2019.)  

 

Kommentit antavat vahvoja viitteitä siitä, että leaniä on sovellettu: Teholaskenta, 

tarkistuskierrokset, aikataulutus ja kellotus ovat kaikki elementtejä leanin keskiössä (ks. 

Mankki ym., 2019, s. 265). Oudoksuttavaa on kuitenkin se, että aineistoni perusteella 

tehostaminen vaikuttaa tapahtuvan juuri työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella. 

Vaikuttaakin siltä, että työn tehostamisessa on hyödynnetty uusien johtamis- ja 

organisaatioperiaatteiden – kuten leanin – sijaan vanhoja tayloristisia periaatteita ja 

käytäntöjä, joihin niin ikään kuulu työprosessien yksityiskohtainen suunnittelu, 

aikamitoitukset, ennakointi, valvonta ja ”selän takana” seisova pomo, mutta myös työntekijän 

subjektiviteetin häilyttäminen tuotantoprosesseista (Julkunen, 2008, s. 34–36, 94, 120, 166, 

214, 268). 

Työntekijöitä ei kunnioiteta tippaakaan, viilataan linssiin mitä ehditään, epämääräisiä 

kollektiivisia uhkauksia ja varoituksia.. Etenkin kesällä kiireessä kielletään taukojen 

pitäminen, mutta vähennetään kuitenkin työtunneista! Huoneita voi olla työvuorossa 

hyvinkin 30 . Suutaan ei kannata avata tai on pian pihalla..... [K4H17] 

 

– – työnjohtajat kohtelee työntekijää kohdellaan kuin orjaa..laittavat liikaa huoneita per 

tunti ja siihen vielä lisätöitä. haukutaan päin naamaa niin että hotellin vieraatkin 

soittelevat respaan ja valittavat motkotusta!..teet niin tai näin niin aina on huonosti tehty 

tai toimittu... [K4H1] 

Aluepäällikkö tuli hotelliin jossa olin töissä, arvostelemaan siivottua ja nimeltä haukkui 

pystyyn henkilön joka oli siivonnut hänen huoneensa jossa oli yönsä nukkunut. Hommia sai 

painaa ainakin (paikkakunta), (hotelli) ihan selkä limassa ja siltikin oltiin nuhtelemassa 

joka asiasta [K4H2] 
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Kommenteista voidaan havaita, että työnantajan kunnioitus tai arvostus työntekijöitä kohtaan 

ei ole hyvä. Valitettavasti tämä ei ole ainoastaan yksittäinen havainto, vaan laajasti aiemmissa 

tutkimuksissakin tunnistettu ilmiö (esim. Lee & Krause, 2002, s. 279; Kensbock ym., 2014, s. 

68–69; Hunter Powell & Watson, 2006, s. 310; McMorran, 2015, s. 95; Ollus, 2016, s. 36–

37). Hotellisiivoojien alhainen ammatillinen status sekä työskentely hotellien operatiivisen 

hierarkian alimmalla tasolla näkyy usein heidän epätasa-arvoisena kohtelunansa niin 

asiakkaiden kuin muiden työntekijöiden, mutta myös johtohenkilöiden toimesta (Kensbock 

ym., 2014; Kensbock ym., 2013). Aineistoni hotellisiivoojat kuvailivat kokeneensa uhkailua, 

väärinkäytöksiä sekä suoranaista sortoa ja verbaalista väkivaltaa. Myös Olluksen (2016, s. 30, 

37) tutkimuksessa haastatellut siivoojat kuvailivat kokeneensa työssään hyväksikäyttöä muun 

muassa kontrolloimisen, työnantajan uhkailun sekä palkan maksuun liittyvien väärinkäytösten 

suhteen.  

 

Hyväksikäyttö työpaikalla, maksettujen tuntien sisällä sekä niiden ulkona, liittyy olennaisesti 

prekariaattiin (ks. Standing, 2014, s. 10). Pyöriän ja Ojalan (2016, s. 59) mukaan kasautuvan 

epävarmuuden lisäksi myös työn kielteiset olosuhteet tekevät prekariaatin aseman vaikeaksi 

työmarkkinoilla. Esimieheltä saadun tuen niukkuus sekä kokemukset työpaikan 

puutteellisesta sosiaalisesta ilmapiiristä ja työyhteisön arvostuksesta ovat kaikki tekijöitä, 

jotka indikoivat prekaarista työmarkkina-asemasta (Pyöriä & Ojala, 2016, s. 57). Nämä kaikki 

seikat ilmenivät aineistoni keskusteluissa, kuten myös heikot työnhallinnan tai työhön 

vaikuttamisen mahdollisuudet. Voidaan siis puhua Pyöriän ja Ojalan (2016, s. 59) mukaisesti 

”todellisesta työmarkkinoiden syrjitystä ryhmästä”. Heidän mukaansa huono-osaisuus 

työpaikoilla kasaantuu juuri niihin, jotka ovat valmiiksi muutenkin haavoittuvassa asemassa 

(Pyöriä & Ojala, 2016, s. 58). 

Työntekijöiksi halutaan etupäässä mamuja. Heiltä kun on helpompaa vähentää tunteja ja 

unohtaa pyhälisät. Kotimainen työntekijä kun heti kyselee tuntien perään ja vaatii 

palkkansa - hyi-hyi! mamut eivät osaa välttämättä edes Suomea, heitä ei ehkä edes ole 

perhedytetty työtehtäviinsä. Heille ei ehkä kukaan ole edes kertonut, mitä baarikaapissa 

kuuluu olla. Puutteet kun kätevästi voidaan vähentää heidän palkastaan [K5H15] 

 

Firma pitää paljon ulkomaalaisia työntekijöitä ja kierrättää niitä, kaikille vain muutama 

työpäivä viikossa. Näin kiertävät lomarahojen maksun. Thaimaalaisia, Vietnamilaisia, 

virolaisia, somaleita.. ym Suomalaiset ei tollaseen paskaan suostuisi! [K4H22] 
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Ulkomaalaiset ei monesti oikeasti ole perillä oikeuksistaan, en itsekään olisi jos ulkomaille 

singahtaisin pystymetsästä. Tietämättömyys ja arkuus pitää oikeuksistaan kiinni on 

toivottava ominaisuus siivousalan työntekijällä kyllä ihan kansalaisuudesta huolimatta  

Kun ei suomalaisia enää tuppaudu hommiin niin tietysti ulkomaalaisia on jonoksi asti. 

Liian vähään tyytyväisiä. [K15H2] 

 

Aineistoni keskustelujen perusteella usein väärinkäytökset ja epäoikeudenmukainen kohtelu 

liittyvät tavalla tai toisella työntekijöihin, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia. Aineistossani 

ei puhuttu maahanmuuttajista paljoa, mutta lähes kaikki kommentit, joissa heistä puhuttiin, 

olivat sisällöllisesti samantyylisiä kuin edellä olevat aineistonostot. On tietysti täysin 

mahdollista, että monet keskusteluissa esiintyvät hotellisiivoojat ovat itse maahanmuuttajia, 

mutta tätä minun on mahdotonta saada selville, koska kommentoijat esiintyvät nimimerkin 

takana anonyymisti.  Kommenteissa nostetaan esiin se, että siivousyritykset haluavat 

työntekijöiksi maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, koska he eivät välttämättä ole yhtä tietoisia 

oikeuksistaan kuin suomalaiset työntekijät. Osa kommenteista huomautti myös, että 

ulkomaalaistaustaiset työntekijät ovat tyytyväisiä liian vähään. Tätä ilmiötä on tutkittu 

Olluksen (2016) tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin maahanmuuttajatyöläisten tilannetta 

Suomessa siivousalalla. 

 

Olluksen (2016, s. 31) haastattelemat siivousalan työnantajat myönsivät haastatteluissa, että 

on olemassa ongelma, joka on jakautunut saatavilla olevien maahanmuuttajatyöläisten ja ei-

saatavilla olevien suomalaisten työntekijöiden välille. Tutkimus osoittaa, että 

maahanmuuttajatyöläiset todellakin kokevat hyväksikäyttöä ja väärinkäytöksiä 

työskennellessään siivousalalla. Tilanne on heille paradoksaalinen, koska he tarvitsevat lähes 

mitä vain työtä, mutta esimerkiksi siivousalan työmarkkinakäytännöt voivat olla haitallisia 

johtaen siihen, että maahanmuuttajasiivoojat pelkäävät menettävänsä työn, jossa heitä 

hyväksikäytetään. Toisaalta maahanmuuttajatyöläiset saattavat tyytyä vähempään kuin 

suomalaiset työntekijät, koska he ajattelevat, että mikä tahansa työ on parempi vaihtoehto kuin 

ei työtä lainkaan. Lisäksi, vaikka palkka suomalaisille työntekijöille voi – esimerkiksi 

siivousalalla – olla kehno, maahanmuuttajille se on silti mahdollisesti parempi kuin maassa, 

mistä he ovat lähtöisin. (Ollus, 2016, s. 26, 32, 36, 38, 40.) 
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Ongelma maahanmuuttajatyöläisten kohdalla on laajempi eikä rajaudu ainoastaan 

siivousalalle. Standingin (2011, s. 90) mukaan maahanmuuttajat muodostavat ison osan 

maailman prekariaatista. Hänen mukaansa he ovat syy prekariaatin kasvuun, mutta samalla he 

ovat myös vaarassa joutua sen pääuhreiksi. Voidaan katsoa, että maahanmuuttajat osaltaan 

auttavat ylläpitämään yritysten epäoikeudenmukaisia käytäntöjä, koska he ovat halpaa 

työvoimaa, jota on aina saatavilla lisää. Maahanmuuttajat ovat valmiita vastaanottamaan osa-

aikaisia, lyhytaikaisia tai ammatillisesti rajoittavia työpaikkoja, joissa työskentelyolosuhteet 

ja työehdot ovat huonot sekä hyväksikäyttö ja väärinkäytökset yleisiä, koska he tulevat 

paikoista, joissa heillä oli tätäkin matalammat tulot sekä odotukset työlle. (Standing, 2011, s. 

90–93, 113–114.)  

Meillä kerros"päällikkönä" on harjoittelija, ei mitään koulutusta. Ja muut rivityötekijät 

sitten tuurailevat häntä vspaapäivillä. Kukaan ei tiedä mistään mitään! Upeeta. [K22H12] 

 

– – työnjohdolla täysin lapaset hukassa ja koulun päästötodistus joku 4-6? jos työnjohto 

olisi edes hiukan hommistansa selvillä ja ymmärtäisi yhtään mikä on työnjohdon tehtävä 

sekä olla puolueeton ja hoitaisi itse omat hommansa niin monilta ongelmilta vältyttäisiin 

– – [K4H1] 

 

Kukaan työpaikallamme ei ole perillä meitä koskevista työehdoista tai palkkataulukoista, 

ei edes työkohteen vastaava. – – [K18H1] 

 

Osa kommenteista selitti työnjohdon ala-arvoista käyttäytymistä, väärinkäytöksiä sekä yleistä 

epätietoisuutta työn organisoimisesta sillä, että työn esimiehet ja muut työstä vastaavat 

henkilöt ovat epäpäteviä tai alikoulutettuja työssään. Kiinnostavasti myös aiemmat Suomessa 

tehdyt tutkielmat siivoustyöstä ovat havainneet saman ilmiön. Matilaisen (2013) tutkielmassa 

haastatelluista siivoojista osa raportoi kokeneensa epäoikeudenmukaista kohtelua esimieheltä. 

Tarkkonen (2010) puolestaan selvitti tutkielmassaan, että niin julkisten työorganisaatioiden 

kuin myös yksityisten siivousyritysten työhyvinvointi- ja johtamisjärjestelmät toimivat todella 

puutteellisesti. Hänen mukaansa esimiesten ja johtajien ohjauksessa sekä perehdyttämisessä 

ilmenee suuria puutteita (Tarkkonen, 2010, s. 3). Myös Kolehmaisen (2006) tutkimuksesta 

selvisi, että yksi syy työntekijöiden uupumiseen tulee ongelmista esimiessuhteessa. Useat 

haastateltavat kokivat esimiehen käyttäytymisen raskaaksi, eivätkä saaneet arvostusta tai 

positiivista palautetta työllensä (Kolehmainen, 2006, s. 55–59).  

 



73 

 

  

Esimiehen rooli on erittäin keskeinen muun muassa kiireen vähentäjänä, mutta myös kiireen 

lisääjänä (Järnefelt, 2002, s. 29). Esimiehen rooli työntekijöille on kuitenkin tärkeä myös 

laajemmassa mielessä työssä jaksamisen sekä paineiden kestämisen suhteen. Se, että esimies 

antaa myönteistä palautetta ja kiitoksia, on läsnä, arvostaa, huomioi ja on kiinnostunut 

työntekijöidensä tilasta, auttaa paljon työpaineiden sietämisessä. (Järnefelt, 2002, s. 74.) 

Valitettavasti vain harvat johtohenkilöt osaavat kiittää tai aidosti arvostaa työntekijää hyvästä 

työstään. Työelämän ongelmat palautuvat yhä enenevissä määrin puutteisiin arvonannossa ja 

kunnioittavassa kohtelussa, missä aito tunnustus ja kunnioittava kohtelu materialisoituvat 

tekoina, kuten hyvinä työoloina ja säädyllisenä palkkana, mutta myös turvallisuutena sekä 

arvostavana, reiluna ja oikeaksi koettuna kohteluna. (Julkunen, 2008, s. 273–274, 282–283.) 

 

Vaikka itse siivoustyö on ammattitaitoa vaativa työ, aiempi koulutus ei ole siinä välttämättä 

keskeistä, koska osaamisvaatimukset eivät ole korkeat (Knox, 2011, s. 583). Esimies- ja 

johtotehtävissä osaamisvaatimukset ovat kuitenkin korkeammat, mutta aineistoni perusteella 

vaikuttaa siltä, että niin siivoustyöhön kuin esimiestehtäviin koulutus ja perehdytys on 

puutteellista.  

 

6.2 Epävarma hotellisiivoustyö 

 

 

Epävarmuus on keskeisin yksittäinen prekaariaattia kuvaava tekijä, joka esiintyi laajasti myös 

omassa aineistossani. Keskusteluissa epävarmuus liitettiin vahvasti työaikoihin, joiden 

koettiin aiheuttavan epävarmuutta määrätyn työsuhteen, mutta myös työn luonteeseen 

kuuluvien tekijöiden ja käytäntöjen vuoksi. Laajasta näkökulmasta tarkasteltuna epävarmuus 

ei rajoitu vain työhön liittyvään epävarmuuteen, vaan ulottuu hallitsemaan ihmisten elämää ja 

tunteita (ks. Venäläinen, 2015, s. 171; Purokuru & Paakkari, 2015, s. 154, 163; Jokinen ym., 

2015, s. 12). Suppeammassa tarkastelussa epävarmuus liittyy läheisesti työelämän 

joustavuuteen, joka on vahvasti prekariaatin keskiössä. Standing (2011, s. 36) jakaa 

joustavuuden numeeriseen ja funktionaaliseen joustavuuteen, missä ensimmäinen lisää 

epävarmuutta työllisyyteen. Jälkimmäinen puolestaan lisää epävarmuutta itse työhön 

(Standing, 2011, s. 36). Aineistossani esiintyi piirteitä niin määrällisestä kuin myös 

laadullisesta joustavuudesta (ks. Julkunen, 2008, s. 106–110). 
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Uudet työvuorot ilmoitetaan viikko kerrallaan, eikä aina maanantainan tiedä onko saman 

viikon torstaina töitä vai ei! Toki ymmärrän että tällä hetkellä hotellialalla on hiljaista, 

mutta vaikeaa on suunnitella mitään kun ei koskaan tiedä onko töissä vai ei. Ongelma on 

tietty, että työsopimuksessa mainitaan "työntekijä kutsutaan töihin tarvittaessa" eli 

meinaako se sitä ettei tarvikaan ilmoittaa ajoissa vuoroja. [K2H12] 

 

Työvuorolista on tehtynä ja näytillä n. 1 kk kerralla. Tämänhetkinen lista päättyy viikkoon 

28 eli kahden viikon päähän, eikä uudesta ole tietoa. Toisaalta lista ei merkitse mitään. 

Aamulla voidaan soittaa tai pistää viestiä n. 3 tuntia ennen oletetun työajan alkamista, ettei 

tarvikaan tulla töihin. Tätä tapahtui viime kesänä 2,5 kk:n aikana n. 25 päivänä. 

Menettelyä perustellaan sillä, ettei hotellin varaustilannetta ja siten siivoustarvetta voi 

tietää aikaisemmin. Tästä tehdystä päivystystyöstä eli varuillaanolosta ei kuitenkaan 

makseta mitään korvauksia. Työvuoroja voidaan siis perua kysymättä useita peräkkäin, 

jolloin "vapaapäivän" tekemisiä ei voi suunnitella etukäteen. Perumisista voi aiheutua 

myös iso rahapula, sillä esim. kesäkuussa (vuosiluku) 19 työpäivästäni peruutettiin 15. 

Töissä olin siis neljä päivää! Voin vain kiittää onneani, etten ole perheellinen. [K18H1] 

 

– – Ja osa-aikatyö on ruksattu sopimukseen (sellanen jopa löytyy!), mutta oikeuttaako se 

silti (siivousyritys) perumaan työvuoron samana aamuna? [K18H3] 

 

Aineistosta kävi ilmi, että useille työntekijöille hotellisiivous on pääsääntöisesti osa-aikatyötä, 

joka toimii pitkälti ”soitosta töihin” -periaatteella. Standingin (2011, s. 35) mukaan osa-

aikaisten töiden kasvu liittyy numeeriseen joustavuuteen, mutta huomauttaa, että osa-aikainen 

voi kuitenkin olla harhaanjohtava. Yritykset palkkaavat osa-aikaisia työntekijöitä, mutta 

odottavat usein heidän silti tekevän enemmän tunteja (Standing, 2011, s. 35). Keskusteluissa 

kuitenkin ilmeni, että epävarmuus töiden suhteen liittyy nimenomaan siihen, ettei koskaan voi 

olla varma, milloin töitä on, paljonko niitä on vai onko töitä lainkaan. Tällainen kuvaus sopii 

hyvin nollatuntisopimuksiin, joissa henkilö saa työsopimuksen, mutta ei ole varmuutta 

paljonko hänen on työskenneltävä tai paljonko palkkaa hän saa (Standing, 2011, s. 36). Toisin 

sanoen työntekijä sopii työskentelevänsä nollasta tunnista enimmäismäärään 40 tuntia 

viikossa. Näin ollen työ voi olla yhtenä viikkona täysipäiväistä, mutta seuraavalla viikolla ei 

ole välttämättä töitä ollenkaan. (Ollus, 2016, s. 33.)  

 

Aineistoni keskustelijat kuvailivat nollatuntisopimusten aiheuttaman epävarmuuden 

raskaaksi, koska tulevaisuutta on haastava suunnitella. Ainainen valmius töihin johtaa siihen, 

että esimerkiksi lomia tai vapaapäiviä on lähes mahdotonta suunnitella. Huolestuttavinta on 

kuitenkin se, että epävarmuus töiden olemassaolosta voi aiheuttaa taloudellista ahdinkoa. 
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Ollus (2016, s. 34) huomauttaakin, että nollatuntisopimuksia kohtaan on ollut jatkuvaa 

kritiikkiä juuri siitä syystä, että ne laittavat työntekijät kokoaikaiseen valmiuteen ilman 

varmuutta siitä, onko työtä ylipäätään edes luvassa. Koska taloudellinen toimeen tuleminen 

on epävarmaa, osa-aikaista työtä tekevä henkilö saattaa joutua ottamaan jopa kaksi osa-

aikaista työtä vain maksaakseen laskunsa (Standing, 2011, s. 35).  

Likaisia huoneita aletaan tehdä kun vapautuvat, kiireellisimmät saattavat vapautua esim 12 

ja olla taas buukattuna parin tunnin päähän. – – Buukkauksia saattaa myös tulla pitkin 

päivää, joten aamulla ei vielä tiedä, montako huonetta samalle päivälle lopulta tullaan 

myymään.  [K19H12] 

 

– – lyödään aamulla lista käteen ja vielä extra töitä tulee päivän mittaan. ei ole mitään 

etukäteen tiedettyä paikkaa. ja se ne huoneet on pakko tehdä-asiakkaat vartovat 

pahimmillaan tulevat 2-3h liian aikaisin. [K22H18] 

 

Epävarmuus työaikoihin tulee myös hotellisiivoustyön luonteesta. Nollatuntisopimuksen 

mukaiset työajat voivat vaihdella radikaalisti niin viikko- kuin päiväkohtaisesti. Osa 

keskustelujen kommentoijista kuitenkin nosti esiin, että töiden aika, määrä tai paikka on myös 

epävarmaa, koska hotellin täyttöaste vaihtelee jatkuvasti. Töitä tai työpäiviä on haastava 

suunnitella, koska ei voi olla varmuutta siitä, kuinka monta huonetta tullaan myymään tai 

viipyvätkö asiakkaat siivottavassa huoneessa odotettua kauemmin. Knox (2011, s. 587) 

kertoo, että työntekijöillä, joilla on epäsäännölliset työajat – eikä ole taattuja tunteja – 

työtunnit voivat vaihdella kysynnän mukaan.  

 

Hotellisiivousta tarvitaan hotellin kysynnän mukaan. Tällöin työnantajat hyötyvät 

nollatuntisopimuksista, koska he tarvitsevat joustavia työntekijöitä tiettyinä aikoina (Ollus, 

2016, s. 33). Osa-aikaisuus on osa hotellialan liiketoimintastrategiaa, eikä siihen assosioidu 

pelkästään negatiivisia piirteitä, koska niin työnantajat kuin työntekijätkin voivat hyötyä ajan, 

palkan ja paikan joustoista työssä (Julkunen, 2008, s. 107–110). Aineistoni perusteella 

vaikuttaa kuitenkin siltä, että joustavuus hotellisiivouksessa liittyy keskeisesti 

hotellisiivoojien kokemaan epävarmuuteen työssä. Työn prekaariuteen näyttää vaikuttavan 

joustavuuden tavoittelu, mikä lisää hotellisiivoojien kokemaa epävarmuutta työssä. Tämä ei 

ole perusteeton tulos, koska juuri joustavien työsuhteiden tavoittelu on ollut tärkein syy 

globaalin prekariaatin kasvulle, ja prekaarin työn teoriassa juuri epävarmuuden 

ahdistavuuteen liittyvä diskurssi on hallitseva (Standing, 2011, s. 33; Julkunen, 2008, s. 114). 
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6.3 Tilapäinen hotellisiivoustyö 

 

Aineistoni keskusteluista kävi hyvin selkeästi esiin, että hotellisiivoustyö on todella monelle 

tilapäinen työ. Osalle hotellisiivous oli tilapäinen työ tietoisena valintana eikä siinä 

lähtökohtaisestikaan ollut suunniteltu viipyä pitkään. Monet kuitenkin kertoivat lopettaneensa 

hotellisiivoustyön sen negatiivisten seikkojen vuoksi. Keskusteluissa osoitettiin myös 

huomiota työnantajia kohtaan työn tilapäisen luonteen vuoksi. Syitä sille, miksi 

hotellisiivoustyön luonne on niin tilapäinen, voidaan tarkastella pitkälti joustavien 

työsuhteiden tavoittelun kautta (ks. Standing, 2011, s. 30–34). Toisaalta myös sillä, miksi 

työntekijä on päätynyt hotellisiivoojaksi, on paljon merkitystä avaamaan työn tilapäistä 

luonnetta.  

Standingin (2011, s. 59) mukaan kuka vain voi astua prekariaattiin; Jotkut joutuvat siihen 

epäonnistumisen kautta (= esimerkiksi korkeakoulutettu henkilö, joka ei saa töitä alaltaan); 

jotkut ajetaan siihen (= esimerkiksi vähän vaihtoehtoja omaavat maahanmuuttajat); jotkut 

toivovat sen olevan astinlauta jollekin muulle (= esimerkiksi vastavalmistuneet nuoret); jotkut 

valitsevat olla siinä instrumentaalisesti (= esimerkiksi vanhukset ja opiskelijat, jotka toivovat 

ainoastaan saavansa vähän kokemusta tai rahaa). Aineistossani esiintyi lähes kaikki edellä 

mainitut ”astinlaudat” työn tekemiselle, mutta myös siitä poistumiselle.  

Itse olen ollut kerroshoitajana jo kahtena vuotena kesätöissä sekä opiskelujen ohella – –

[K13H2] 

 

Mä olin lukion jälkeen kolme vuotta (siivousyritys) kokopäiväisenä töissä (kaupunki) ja nyt 

opiskelun ohessa (kaupunki). – – [K4H3] 

 

Ensimmäisen vuoden tein kokopäiväisesti töitä (kaupunki)(siivousyritys) ja kun pääsin 

opiskelemaan, jatkoin kesätyttönä/viikonloppuapuna ja nyt opiskeluiden päätyttyä jatkan 

taas vakituisena ainakin siihen asti kunnes saan töitä omalta alalta. [K4H4] 

 

– – oletus, että siivojat ovat aina tyhmiä ja kouluttamattomia. Näitäkin riittää joukkoon, 

mutta yhä lisääntyvässä määrin on hyvin koulutettuja, erityisesti hotellisiivouksessa; 

maistereita ja jopa tohtoreita, jotka eivät vaan saa tässä maassa oman alansa työtä 

[K10H1] 
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Edellä olevista kommenteista huomataan, että henkilöt ovat työskennelleet hotellisiivoojina 

tilapäisesti esimerkiksi opiskelun ohella. Työ on ollut kokopäiväistä ja tilapäistä riippuen 

henkilön elämäntilanteesta. Osa kommentoijista ilmaisi, että hotellisiivousta tehdään myös 

tavallaan väliaikaisesti ennen kuin päästään oman alansa tai koulutustaan vastaavaan työhön. 

Sell (2006, s. 40) huomauttaa, että juuri osa-aikatyötä tekevät opiskelijat ovat usein 

läpikulkumatkalla, eikä heidän aikomuksensa alun perinkään ole ollut tehdä uraa kyseisellä 

alalla. Standing (2011, s. 65) mukaan yleisin ryhmä prekariaatissa koostuu nuorista ihmisistä, 

jotka tulevat kouluista ja yliopistoista jopa vuosia kestävään prekaariin elämään. Nuoret eivät 

usein saa kunnollisia sopimuksia, vaan väliaikaisia työpaikkoja, jotka kuitenkin ulottuvat 

pitkälle sisältäen usein epäoikeudenmukaisia käytäntöjä (Standing, 2011, s. 65). 

 

Tilanne on haastava opiskeleville ja valmistuneille – yleensä nuorille – kahdesta syystä. 

Ensinnäkin useat opiskelijat ja valmistuneet voivat kohdata niin sanotun velka-ansan. Tämä 

tarkoittaa sitä, että koulusta valmistunut henkilö astuu työelämään todistustensa, mutta myös 

velkojensa kanssa. Työt, joita henkilö saa, ovat kuitenkin tilapäisiä ja palkat niissä liian 

matalia maksamaan noita velkoja. Lisäksi työt eivät ole yhdenmukaisia hänen pätevyytensä 

tai toiveidensa suhteen. Jos tällaisesta työstä kieltäytyy, saattaa lisäksi tulla leimatuksi 

laiskaksi. Nuoret henkilöt ovat siis mahdollisesti ristiriitaisessa tilanteessa toiveidensa ja 

todistustensa sekä tulotarpeidensa kanssa kokien taloudellista epävarmuutta, eivätkä kykene 

näkemään, miten rakentaa uraansa. Tästä voi seurata se, että henkilö ottaa vastaan tilapäisen 

työn, koska hän tarvitsee tuloja elämiseen, mutta myös velkojensa maksuun. (Standing, 2011, 

s. 73–77.) Usein nämä tilapäistyöt ovat kuitenkin ”paskaduuneja” tai ”roskatöitä”, joissa 

työolot ja työehdot voivat olla kehnot (Helsingin EuroMayDay-verkosto…, 2006, s. 13; 

Julkunen, 2008, s. 200). 

18 huonetta piti tehdä päivässä joka oli siihen tasoon täysin mahdoton,raskaat kärryt , 

pehmeät matot – – Kaikki 12 kerroshoitajaa oli ottanut lopputilin syyskuun 3päivään 

mennessä, minä olin viimeinen joka lähdin ja silloin päätin nyt riitti tää hotelli maailma 

jos en mistään saa työtä niin olen sit työtön ja sillä siisti. 

Olin hotelleissa yht. 25v ja kyllä säälittää ne naiset jotka tekevät sitä työtä, vaihtakaa jos 

terveytenne on teille kallis [K22H23] 

 

avioeron jälkeen ja kolme suuta olis täytynyt saada ruokaa...piti ottaa vielä päivätyön 

lisäksi kerroshoitajan duuni,että täytettä tuli sen valon lisäksi.juma että oli selkä kipeä 

petauksesta ynnä jalat kokolattiamatolla tepastellessa,pomo hengitti niskaan että tietty 
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määrä huoneita valmistui tunnissa,tästä on jo aikaa toistakymmentä vuotta ja tahti ei 

näköjään ole muuttunut.onneksi oma selkä ei enää kestänyt petausta,ymmärsin lähteä 

muualle.kerroshoitajan työ on muutenkin rankkaa ruumillisesti ja jos työnantaja lisää vielä 

henkisiä paineita ,joita jotkut asiakkaatkin osaavat järjestää,ei ihme että turhautuu(ja ihan 

aiheesta!) [K21H4] 

 

On tosi raskasta työtä. Varsinkin kuin useimmissa kohteissa tuntipalkka lasketaan tehojen 

mukaan – – pomot olivat pilkuntarkkoja ja esim kylpyhuoneiden nurkat piti pestä 

tiskiharjalla, kylpyhuoneen seinä harjattava, pölyt pyyhittävä lampunvarjostimien 

sisäpuoleltakin... Huh! Yhden (2 hengen) huoneen siivoamiseen meni yli puoli tuntia, 

vaikka olin työskennellyt jo pidempään ja ei ollut aloittelijasta kyse. Pomot tarkistivat 

huoneita ja aina löytyi jotain valittamista. Hirveä työpaikka! Otin loparit!! [K19H3] 

 

aivan sama tilanne mulla,ei jaksais enää ees tapella kun saa huudot yms nöyryytykset 

niskaan,duuni vaihtuu heti kun mahollista. [K18H4] 

 

Lukuisista aineistoni kommenteista voi havaita, että hotellisiivoustyön tilapäiseen luonteeseen 

vaikuttaa paljon myös työhön liittyvät seikat, jotka koetaan negatiivisiksi. Kommentoijat 

kertoivat lopettaneensa työn muun muassa kiireen, fyysisen ja henkisen kuormittavuuden, 

tiukan valvonnan, heikon palkan ja ongelmallisen esimiessuhteen vuoksi. Toisin sanoen 

monet negatiiviseksi koetut seikat hotellisiivoustyössä, joita tässäkin tutkielmassa on käyty 

läpi, johtavat usein työsuhteen päättymiseen. Julkunen (2008, s. 200) kertoo, että palvelutyö, 

kuten siivoustyö, liitetään usein keskusteluissa niin sanottuihin huonoihin- tai roskatöihin. 

Tällaiset työt ovat monipuolisesti huonoja, koska ne eivät ole ainoastaan matalapalkkaisia tai 

osa-aikaisia töitä. Ne ovat töitä, joita tehdään ”pakon vuoksi”, mutta samaan aikaan juuri 

näissä töissä työehdot ja -olot ovat usein nöyryyttäviä ja epäoikeudenmukaisia. Kuten 

aineistoni kommenteistakin voi huomata, työtä rationalisoidaan osin tayloristisin keinoin, 

missä keskeistä on tiukka valvonta ja inhimillisen älyn sekä luovuuden merkityksettömyys. 

Kaiken lisäksi esimiehet ja pomot kohtelevat työntekijöitään alentavasti ja jopa alistavasti, 

mikä lopulta johtaa työsuhteen päättymiseen työntekijän toimesta. (Julkunen, 2008, s. 120, 

200; Helsingin EuroMayDay-verkosto, 2006, s. 13; Lindholm, 2006, s. 19.) 

Ne uudet työntekijät, jotka alkoivat nurista milloin mistäkin-ja ihan aiheesta valittivat, -

laitettiin auttamatta pihalle. Työntekijöiden vaihtuvuus oli jotain uskomatonta. [K4H11] 

 

Firma pitää paljon ulkomaalaisia työntekijöitä ja kierrättää niitä, kaikille vain muutama 

työpäivä viikossa. Näin kiertävät lomarahojen maksun. Thaimaalaisia, Vietnamilaisia, 

virolaisia, somaleita.. ym Suomalaiset ei tollaseen paskaan suostuisi! [K4H22] 
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Ainut mikä korventaa, on se ettei sopimustani jatkettu määräaikaisen työsuhteen loppuessa, 

kun ei kuulemma ollut hommia. Tämä oli kuitenkin vissiin joku tekosyy, koska 

(siivousyritys) haki kymmentä uutta kerrossiivooja mol:ssa pari viikkoa lopettamiseni 

jälkeen. Hain uudelleen tässä haussa mutta en saanut kutsua edes haastatteluun. Olen 

kovasti miettinyt, että mikähän se sitten mahtoi mättää työsuorituksessani niin pahasti, ettei 

minua enää palkattu [K4H20] 

 

Henkilökunnan vaihtuvuus on kyllä tässä jobissa ihan huippuluokkaa, en ole ennen ollut 

työpaikassa josta olis kuukauden aikana lähteny/lähdössä 5 ihmistä ja vaikuttaa siltä et 

pari lähtee vielä pikapuoliin.. – – [K21H9] 

 

Hotellisiivoustyön tilapäiseen luonteeseen vaikuttavat työn negatiivisiksi koetut piirteet, joiden 

vuoksi työt saatetaan lopettaa työntekijän toimesta. Aineistoni kommenttien perusteella työn 

tilapäiseen luonteeseen vaikuttaa lisäksi se, että työsuhteet päättyvät tai päätetään usein myös 

työnantajan toimesta. Edellä olevista aineistonostoista huomataan, että työntekijöiden 

irtisanominen tai ”kierrättäminen” vaikuttaa olevan yleinen käytäntö hotellisiivousalalla. 

Kommentoijat kertoivat, että kritisoivia tai ”valittavia” työntekijöitä irtisanottiin helposti, kuten 

myös maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Samalla irtisanomisiin näyttää kuitenkin 

liittyvän rakenteellisia ja jopa epämääräisiä käytäntöjä, joissa syy työntekijöiden tiheälle 

vaihtuvuudelle vaikuttaa löytyvän ainakin osittain yritysten ja organisaatioiden 

liikestrategisista toimista ja käytännöistä. 

 

Tilapäisen työn käyttö liittyy määrälliseen tai funktionaaliseen joustoon, jossa työvoiman kokoa 

ja työaikaa mukautetaan kysynnän vaihtelun mukaan. Jousto sallii yritysten vaihtaa työllisyyttä 

ja työnjakoa nopeasti ilman sen suurempia kuluja. Yritykset haluavat hyödyntää tilapäistä 

työvoimaa, koska se tuo kustannusetuja, mutta samalla se auttaa yrityksiä sopeuttamaan ja 

muuttamaan työnjakoaan kysynnän mukaan. Hotellisiivouksen kaltaisessa palvelutyössä 

tilapäisen työvoiman käyttö on lähes välttämätöntä, koska työvoiman kysyntä vaihtelee 

jatkuvasti. Kuten aineistossani kommenteissakin tuotiin esiin, yritykset todella hyötyvät 

tilapäisen työvoiman käytöstä monin eri tavoin. Maksettavat palkat ovat alhaisemmat, 

työntekijän oikeudet yritysetuuksiin ovat pienemmät, kokemuslisät voidaan välttää ja riskit ovat 

pienemmät, koska tilapäisen työntekijän palkkaaminen ei sitouduta työnantajaa riskeihin, joita 

hän saattaisi myöhemmin katua. (Standing, 2011, s. 32, 36; Julkunen, 2008, s. 106.) 
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Funktionaalinen joustavuus ja tilapäisen työvoiman hyödyntäminen tuovat yrityksille 

kustannusetuja ja kilpailukykyä. Työntekijöiden kohdalla tähän liittyy kuitenkin negatiivisia 

piirteitä, kuten epävarmuutta ja epäoikeudenmukaisia käytäntöjä. Määrälliseen joustoon liittyy 

keskeisesti irtisanomissuojan heikentäminen, jonka johdosta yritykset kykenevät vaivattomasti 

ja äänettömästi erottamaan työntekijöitä, jotka eivät siedä heille esitettyjä vaatimuksia. 

Työntekijät, jotka pitävät kiinni oikeuksistaan, voidaan poistaa joko laillisin tai laittomin 

keinoin, kuten henkisen painostuksen avulla. Yritykset voivat hallita työntekijöitään 

irtisanomisiin liittyvän pelon ja uhkailun avulla, mikä on erityisen haitallista heille, joilla on jo 

valmiiksi heikko ja epävarma työmarkkina-asema. Kuten aineistossanikin nostettiin esiin, on 

olemassa (siivousalan)työnantajia, jotka todellakin hyötyvät joustavan työvoiman kysynnästä 

hyväksikäyttämällä erityisesti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään systemaattisesti ja 

tietoisesti, laillisin ja laittomin menetelmin. Tämä ei rajoitu ainoastaan joidenkin huonojen 

työnantajien kohdalle, vaan kyseessä on rakenteellinen käytäntö, joka on suoraan yhteydessä 

työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. (Standing, 2011, s. 32–33, 36; Julkunen, 2008, s. 

106, Helsingin EuroMayDay-verkosto, 2006, s. 12; Ollus, 2016, s. 30–38.) 
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7. HOTELLISIIVOUSTYÖ PREKAARINA TEHOKKUUTENA 

INTERNETKESKUSTELUIDEN VALOSSA 

 

Luvussa seitsemän vastaan tutkielmani kolmanteen osakysymykseen: Mistä hotellisiivoustyön 

prekaari tehokkuus rakentuu hotellisiivoustyötä käsittelevissä internetkeskusteluissa? 

Kuten olen jo aiemmin todennut, aineistossani ei suoraan puhuttu prekaarista eikä 

tehokkuusajattelusta. Tehokkuusajattelusta puhuttiin niin kiireenä, tehoina kuin myös tiukkoina 

aikarajoina. Prekaarius puolestaan esiintyi aineistossa epävarmuutena, joustavuutena, 

tilapäisyytenä ja ongelmallisten esimiessuhteiden kautta. Aineistossani ei puhuttu paljon syistä, 

joista hotellisiivoustyön prekaarin tehokkuuden katsottiin juontuvan. Sen sijaan monia eri 

ongelmia työssä, liittyen sen tehostamiseen ja prekaariuteen, selitettiin siivoustyön 

ulkoistamiseen ja kilpailutukseen liittyvillä käytännöillä, joita esittelen ja avaan tässä luvussa.  

 

 

7.1 Ulkoistettu ja kilpailutettu hotellisiivoustyö 

 

Lähes kaikki kommentit aineistossani, jotka liittyivät prekaariin tehokkuuteen sisälsivät 

negatiivisia konnotaatioita hotellisiivoustyöstä. Näitä olivat esimerkiksi kiire, tiukat aikarajat, 

epävarmuus, tilapäisyys ja ongelmalliset esimiessuhteet. Keskusteluissa ei pohdittu paljon syitä 

sille, miksi hotellisiivoustyössä korostuvat juuri tällaiset – useimmiten negatiiviseksi koetut – 

piirteet. Suurin osa keskusteluiden kommenteista liittyi henkilöiden omien kokemuksien 

kuvailuun ja esittelyyn, mutta mukaan mahtui myös muutamia kommentteja, joissa pohdittiin 

ja pyrittiin antamaan syitä sille, miksi hotellisiivoustyössä koetut kielteiset piirteet ovat niin 

yleisiä. Toisin sanoen muutamissa kommenteissa pyrittiin tarjoamaan syitä sille, miksi 

hotellisiivoustyössä korostuu prekaaristi tehokkaan työn piirteet.  

 

Vaikka olisit kuinka tehokas, hyvään suoritukseen ei pääse. Palkka on huono, n. 8 euroa 

tunnissa, huoneita järjetön määrä, työt ulkoistettu siivousfirmoille jotka kiskovat voiton 

siivoojien selkänahasta. [K5H10] 

 

– – Meidät ulkoistettiin joku varmaan (lehti) taikka netistä lukenut! Meille toitotettiin että 

mikään ei muutu ja siirrytte vanhoina työntekijöina uuden firman palvelukseen jne jne.. 

Täyttä paskaa sanon minä!! Vanhan työnantajan palveluksessa oli hyvät henkilökuntaedut 

jotka tietenkin poistuivat . Ennemmän tehoja pitäisi saada (siivousyritys) palveluksessa 

joka tuntuu lähinnä vitsiltä sillä jokainen tätä työtä tekevä tasan tietää että 4 huonetta 

tunnissa kesä sesongin aikaan on sula mahdottomuus ! [K2H16] 
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Vaikea tieää, mitä hotellit ostavat, kun ostavat siivouspalveluita. 

– – edes perusjuttuja ei ehtinyt tehdä kunnolla, jos siivottavana oli normisiisti 2 hengen 

huone (ja minulla oli sentään jo kokemusta alalta tuossa vaiheessa). Kylppäriä en 

todellakaan harjaillut, pyyhin vain lasiseinät suihkussa kirkkaiksi ja pikkaisen pyyhkäisin 

altaita ja pyttyä. Töissä en tuolla niin pitkään ollut, että olisin nähnyt tehdäänkö joskus 

jonkun toimesta perusteellisempaa siivousta. Asiakkaina paljon hotelliketjuja. Jatkavaan 

huoneeseen aikaa alle 8 min ja lähtevään 15 min. [K22H7] 

 

 

Lähes kaikki aineistoni kommentit, joissa esitettiin syitä hotellisiivoustyön negatiivisille 

piirteille, liittyivät siivouspalveluiden ulkoistamiseen ja kilpailutukseen. Aineistoni perusteella 

prekaari tehokkuus hotellisiivoustyössä vaikuttaa konstruoituvan pääosin työn negatiivisiksi 

koettujen piirteiden kautta. Prekaaristi tehokas hotellisiivoustyö näyttää olevan pitkälti 

seurausta siivouspalveluiden ulkoistamiseen ja kilpailutukseen liittyvistä seikoista. Näin ollen 

hotellisiivoustyössä koetut prekaarin tehokkuuden piirteet, kuten kiire, tiukat aikarajat ja näistä 

johtuva kuormittavuus sekä heikko siivouslaatu, epävarmuus, joustavuus, tilapäisyys ja 

ongelmalliset esimiessuhteet, liittyvät kaikki lopulta siihen, että siivoustyö hotelleissa on 

kilpailutettu ja ulkoistettu siivousyrityksille.  

 

Ulkoistaminen ja kilpailuttaminen liittyvät keskeisesti tehokkuuden tavoitteluun, jossa 

kustannustehokkuuden vaatimukset ovat johtaneet palveluiden alihankintaan, kilpailutukseen 

ja ulkoistamiseen niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Erityisesti yksityisellä sektorilla 

kilpailu töistä, tilauksista ja asiakkaista on hyvin näkyvää. Kun yritykset, kuten hotellit 

keskittyvät ydintoimintoihinsa, kaikki muu kilpailutetaan ja ulkoistetaan alihankkijoille. Näin 

ollen yritysten ympärille muodostuu ”tukipalveluita”, joihin myös siivouspalvelut voidaan 

katsoa kuuluvan. Yrityksen ulkopuolelta hankittavia tukipalveluita, kuten siivouspalveluja, 

kilpailutetaan lyhyin väliajoin, minkä seurauksena kilpailu tukipalveluiden tuotannossa on 

kasvanut. (Eskelinen, 2007, s. 27; Hirvonen & Mankki, 2017, s. 101, 104; Eskelinen ym., 2017, 

s. 5; Julkunen, 2008, s. 214; Peltokoski, 2006, s. 22.) 

 

Ydin on se, että asiakas haluaa hotellihuoneen mahdollisimman edullisesti. Tämän johdosta 

hotelli yrittää säästää erityisesti siivouksessa. Laadusta ei voida puhua Suomessa enää 

missään hotellissa. Kaikki tehdään juosten-kustu-periaatteella [K5H15] 

 

Kysymys kuuluu, miksi ihmeessä hotelli kilpailuttu siivouksen uudelleen saadakseen 

edellistä halvemman tarjouksen?? 
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Luuleeko hotelli todella, että jos laadun kanssa on jo entuudestaan ollut ongelmia, niin 

laatu paranisi jos samoilla tai pienemmillä ostokustannuksilla vaihdetaan 

palveluliikettä?? 

Kyllä se on niin että vastuussa on asiakas -tässä tapauksessa hotelli- joka ei ole osannut 

ostaa palvelua. Jos hotelli ulkoistaa siivouksensa palveluliikkeelle tulee sen sopimusta 

tehdessään varmistaa että sopimustarjouksen ehdot ovat realistiset,... [K5H14] 

 

Siivousyhtiolle ei ole eduksi antaa lisa aikaa ja näin olleen maksaa työntekijalle isompaa 

palkaa pidemmästä työnajasta 

En tiedä, pitäisko asiakkan siivousfirmojen tarjouksia selaillessaan miettiä vähän 

pidempään, mitä halvin (ajaltaan lyhyin) siivoustarjous sisältää todellisuudessan.  

Paperilla monet suunnitelmat näyttävät hyvältä... mutta niitä pystyykin toteutamaan vaan 

paperilla. [K5H8] 

 

Siivoustyö on sidottu kiinteästi siihen paikkaan, missä työ tapahtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että 

siivoustyötä ei voida siirtää esimerkiksi maihin, joissa työvoimakustannukset ovat 

matalammat. Näin ollen työ on ulkoistettu alalle erikoistuneille siivousyrityksille. (Ollus, 

2016, s. 28.) Koska kilpailu on kovaa ja samoista tarjouksista kilpailee useita yrityksiä, 

yritysten välinen kilpailuetu muotoutuu pitkälti palkkakustannusten minimoinnista. Toisin 

sanoen kilpailua luodaan paljolti hintojen asettamisen kautta, palvelun laadun sijaan. Kuten 

aineistossanikin huomautettiin, työnantajat ja asiakkaat etsivät jatkuvasti parhaita diilejä, jotka 

ovat useimmin halvimpia tarjouksia. Alhaisin tai halvin tarjous voittaa lähes aina kilpailun, 

mikä johtaa monesti siivoustyön laadun heikkenemiseen, mutta myös huonoihin 

työskentelyolosuhteisiin ja mataliin palkkoihin siivoojille. (Hirvonen & Mankki, 2017, s. 101; 

Abbasian & Hellgren, 2012, Olluksen, 2016, s. 28 mukaan.) 

 

Yleisesti ottaen julkisjohtamisen iskusanat, kuten kilpailutus, ulkoistaminen ja alihankinta, 

ovat merkinneet julkisen sektorin pohjalla työskenteleville ainoastaan huonompia työoloja, 

matalampia palkkoja ja vähemmän turvallisuutta (Toynbee, 2003, s. 75, Julkusen, 2008, s. 185 

mukaan). Tämä näyttää olevan totta myös muualla, koska globalisaatio, lisääntynyt kilpailu, 

ulkoistaminen ja suuremmat joustavuuden sekä kustannustehokkuuden vaatimukset ovat 

johtaneet suuriin muutoksiin esimerkiksi siivoustyön luonteessa. Käytännöt, kuten 

ulkoistaminen, deregulaatio ja työn intensifikaatio, ovat vaikuttaneet siivoustyöntekijöiden 

kasvavaan prekaariuuteen (Ryan & Herold, 2006, Olluksen, 2016, s. 28–29 mukaan). 
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Siivoustyö on muuttunut pitkälti pysyvistä töistä tilapäisiin, osa-aikaisiin ja joustaviin töihin, 

joissa siivoojat joutuvat kantamaan kilpailun ja ulkoistamisen seuraukset sekä pitkien 

alihankintaketjujen kustannusten leikkaamisen taakan. (Ollus, 2016, s. 25, 28, 34, 38.) Tämä 

vaikuttaa olevan totta myös oman tutkielmani kohdalla, koska aineistoni perusteella 

hotellisiivoustyön kilpailutus ja ulkoistaminen selvästi osaltaan tekevät hotellisiivoustyöstä 

prekaaristi tehokasta työtä, missä korostuvat erityisesti työn kielteiseksi koetut piirteet. 

 

7.2 Positiiviset kokemukset työstä hotellin omana siivoojana 

 

Useat aineistoni kommentit, joissa hotellisiivoustyö koettiin mielekkääksi, toivat esiin saman 

huomion: Kommentoijat olivat työskennelleet jonkin hotellin omina siivoojina eli hotellin, 

joka ei ollut ulkoistanut siivoustaan. Aineistoni kommenteista määrällisesti suurin osa liittyi 

tavalla tai toisella johonkin siivousyritykseen. Toisin sanoen kommentoijien kokemukset ja 

havainnot tulivat paljolti perspektiivistä, jossa henkilö oli työskennellyt jonkin 

siivousyrityksen palveluksessa, joka taas myi palveluitaan hotellille. Näistä kommenteista 

suurin osa oli negatiivissävytteisiä, mutta mukaan mahtui myös myönteisiä kommentteja. 

Tästä poiketen lähes kaikki kommentit, joissa henkilö mainitsi työskennelleensä hotellin 

omana siivoojana, sisälsivät positiivisia kokemuksia työstä. 

Hottellit on kyllä erinlaisia ja jokaisessa on erinlaiset pomot, mulle sattui kyllä joka paikassa 

erittäin ystävälliset pomot mutta olinkin silloin vakituinen hotellin palkkalistoilla , en missää 

siivousfirmassa, v 2004 lopetin työt, [K19H20] 

 

Aivan kauheetaa luettavaa, olin 25v hotellissa töissä siitä 20v kerroshoitajana ja meillä oli 

30 min aikaa tehdä huone sviitille oli aikaa 1 tunti. 

1 hengen jäävät teki aika nopeesti joten siten lähteville jäi aikaa joskus tuntikin ja tuli 

tehtyä puhdasta, aivan kauheeta meininkiä nykyisin kun ei varmaan missään hotellissa ole 

enään omia kerrohoitajia. [K17H11] 

 

Meillä oli aikaa huoneeseen 30 min oli sit mikä huone tahansa ja sviittiin 1h tai 1,5 h että 

näin. Tämä oli 80 luvun lopulla . 

Todella on mennyt huonoksi kerroshoitajan työ. [K22H8] 

 

80 luvulla se kylläkin oli aivan toista mitä varmaan nykyisin, oltiin omia siivoojia ja meillä 

oli päivän aikana 7-14 huonetta. 

Viimeinen työpaikka oli mulla jo siivousfirma ja huoneita 18kpl 6 tuntiin [K19H15] 
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Minä työskentelen kerroshoitajana suomalaisessa hotellissa ja meillä ainakin käytetään 

joka huoneessa eri rättiä wc:n pyyhintään, lavuaarin pesuun, peileihin ja pölyihin.  

Minusta meillä on myös hyvin aikaa siivota huone, en tiedä tarkkaa minuuttimäärää mikä 

sen pitäisi olla, mutta jokainen työntekijä sekä esimiehet ymmärtävät sen tosiasian, että jos 

huone on siisti niin siinä menee vähemmän aikaa ja jos siellä on majoittunut ulkomainen 

4-henkinen bändi niin siellä voi sitten mennä aika kauankin. – – Ei meillä kukaan oleta, 

että tehtäisiin lähtevä huone 15 minuuttiin, ellei se sitten ole todella todella puhdas.  

Meillä on myös viikkosiivouslista, jossa jokaiselle viikolle löytyy oma peruspesutehtävä/ 

erityishuomiota vaativa kohde jotka jokainen hoitaa omalla alueellaan sen viikon aikana. 

Pidän työstäni, enkä lähtisi tuosta hotellista enää pois. Aiemmin olin töissä erään toisen 

ketjun hotellissa, joka oli ulkoistanut siivouksensa, ja siellä meininki oli ihan kauheaa, 

aikaa vähän ja samat rätit joka huoneessa. Mutta ei enää. [K22H20] 

 

Kaikki edellä olevat aineistonostot tuovat esiin saman mielenkiintoisen huomion, missä 

hotellisiivous on koettu mielekkääksi, kun henkilö on työskennellyt hotellin omana siivoojana. 

Jokainen aineistoni kommentti, jossa henkilö kertoi työskennelleensä hotellin omana 

siivoojana, sisälsi myönteisiä kokemuksia työstä. Näistä lähes jokainen toi esiin myös sen, että 

hotellisiivoustyö on muuttunut negatiivisempaan suuntaan juuri siitä syystä, että hotellit ovat 

ulkoistaneet siivouksensa. Kommentoijat kertoivat, että hotellin työntekijöinä siivoustyöhön oli 

varattu riittävästi aikaa, minkä seurauksena työ ei tuntunut niin kuormittavalta, eikä siivoustyön 

laatu kärsinyt. Henkilöiden kommenteista voi myös havaita, että työ oli pysyvämpää ja jatkuvaa 

tai vakituista työtä, jossa työntekijöiden ja työnantajien väliset suhteetkin olivat laadukkaita.   

 

Kaikki edellä mainitun kaltaiset kommentit, joissa henkilö oli työskennellyt hotellin omana 

siivoojana, antavat hyvin toisenlaisen kuvan hotellisiivouksesta kuin suurin osa aineistoni 

kommenteista, joissa henkilöt kertoivat työskennelleensä jonkin siivousyrityksen alaisuudessa. 

Edellisessä alaluvussa (7.1) käytiin läpi sitä, kuinka hotellisiivouksen ulkoistaminen ja kilpailu 

vaikuttavat tekevän hotellisiivoustyöstä prekaaristi tehokasta työtä, jossa korostuvat työn 

negatiivisiksi koetut piirteet. Toisaalta aineistoni perusteella vaikuttaa siltä, että ennen kuin 

hotellit olivat ulkoistaneet siivouksensa ja työtä tehtiin suoraan hotellille, siivoustyö koettiin 

enimmäkseen mielekkääksi työksi, missä näitä negatiivisiksi koettuja piirteitä ei juuri 

esiintynyt. Havainto on erittäin mielenkiintoinen ja se asettaa suuria kysymyksiä niille 

argumenteille, joiden kautta hotellisiivoustyön kilpailutusta ja ulkoistamista perustellaan. 

Tehokkuuden tavoittelu vaikuttaa tekevän siivoustyöstä haastavaa, kuormittavaa ja prekaaria 
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työntekijöille, minkä seurauksena työn negatiiviset vaikutukset eivät kohdistu ainoastaan 

työntekijään, vaan myös itse työn laatuun. 

 

Havaintoa vastakkainasettelusta, missä hotellisiivoustyö ennen sen ulkoistamista olisi koettu 

pelkästään mielekkääksi työksi – joka ei sisällä lainkaan niitä negatiivisia piirteitä, joita esiintyi 

kommenteissa, jotka liittyivät siivousyrityksiin – ei voi välttämättä pitää täysin vakuuttavana 

tai uskottavana tuloksena. Tämä johtuu aineistoni kommenttien taustatietojen puutteesta, mutta 

myös kommenttien epätasaisesta jakaumasta. Aineistossani yleisesti sisällöltään myönteisten ja 

kielteisten kommenttien suhde ei ollut tasaväkinen. Sisällöltään negatiivissävytteisiä 

kommentteja oli huomattavasti enemmän kuin sisällöltään positiivissävytteisiä kommentteja. 

Lisäksi kommentteja, joista kävi ilmi, että henkilö oli työskennellyt hotellin omana siivojana, 

oli aineistossani ainoastaan murto-osa verrattuna kommentteihin, joista kävi ilmi, että henkilö 

oli työskennellyt siivousyrityksessä. Vaikka tätä havaintoa ei voi välttämättä pitää niin 

uskottavana tuloksena itsessään, se vahvistaa tulosta siitä, että hotellisiivoustyön 

ulkoistamiseen ja kilpailutukseen liittyvät käytännöt todellakin vaikuttavat tekevän 

siivoustyöstä prekaaristi tehokasta työtä, missä korostuvat erityisesti työn kielteisiksi koetut 

piirteet.  
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8. YHTEENVETO 

 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut hotellisiivoustyötä prekaarina tehokkuutena hotellisiivoojien 

näkökulmaa hyödyntäen. Tutkielman aineiston keräsin internetin hotellisiivoustyötä 

käsitteleviltä keskustelupalstoilta keväällä 2021. Hyödynsin aineiston analyysissä 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jonka avulla pyrin selvittämään, millaista hotellisiivoustyö on 

prekaarina tehokkuutena hotellisiivoojien internetkeskusteluiden esityksissä. Tähän olen 

hakenut vastausta kolmen osakysymyksen avulla, joiden tuloksia kävin läpi luvuissa 5, 6 ja 7. 

Tulosten perusteella voin vastata, että hotellisiivoustyö prekaarina tehokkuutena on epävarmaa, 

tilapäistä ja joustavaa työtä, jossa korostuvat erityisesti ongelmalliset esimiessuhteet sekä 

työssä koettu kiire ja kuormitus. Hotellisiivoustyö prekaarina tehokkuutena konstruoituu siis 

pääosin monien työn negatiiviseksi koettujen piirteiden kautta, jotka vaikuttavat olevan 

seurausta tehokkuuden tavoittelun eteen tehdyistä toimista, kuten siivoustyön ulkoistamisesta 

ja kilpailuttamisesta. Aineistossani ei puhuttu suoraan prekaarista tai tehokkuusajattelusta, 

mutta näihin liittyviä piirteitä esiintyi runsaasti. 

 

Tehokkuusajattelu ilmeni aineistossani niin tiukkoina aikarajoina, kiireenä kuin ylimääräisinä 

töinä. Vaikuttaa siltä, että tehokkuusvaatimukset hotellisiivoustyössä johtavat liian tiukkoihin 

aikarajoihin, jotka ovat epärealistisia suhteessa työmäärään. Sen lisäksi, että siivoustyöhön 

mitoitetut aikarajat ovat liian tiukkoja, ne ovat myös vakioita. Toisin sanoen aikarajat eivät ota 

huomioon inhimillisiä työntekijöihin tai asiakkaisiin liittyviä seikkoja, joiden seurauksena työ 

voi vaatia enemmän aikaa kuin sille on varattu. Koska aikarajoja ei ole suunniteltu joustamaan 

työmäärän suhteen, joustavuuden vaatimus kohdistuu siivoojille. Tämän seurauksena siivoojat 

joutuvat tekemään paljon ylimääräistä työtä, joka on usein myös korvauksetonta työtä. Lopulta 

työstä suoriutuminen annettujen aikarajojen sisällä tarkoittaa sitä, että siivoojat joutuvat 

työskentelemään jatkuvien aikapaineiden alla, mistä koituu negatiivisia seurauksia niin 

työntekijälle kuin siivoustyön laadulle.  

 

Aineistoni hotellisiivoojat kertoivat, että aikapaineiden alla työskentely tekee työstä 

kuormittavaa ja raskasta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Suoriutuakseen työstä siivoojien 

täytyy soveltaa työntekoaan tilanteen vaatimalla tavalla, mikä johtaa usein siihen, että he eivät 

ehdi pitää taukoja. Taukojen pitäminen on sallittua, mutta aikarajojen ja työn luonteen vuoksi 

niihin ei monesti ole todellista mahdollisuutta. Aikapaineiden alaisuudessa työskentely 

kuormittaa siivoojia, minkä seurauksena työ koetaan raskaaksi ja väsyttäväksi. Aikapaineet 
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vaikuttavat negatiivisesti työntekijään, mutta samalla ne vaikuttavat negatiivisesti myös 

tuotetun siivoustyön laatuun. Koska työhön mitoitettu aika ei aina riitä työstä suoriutumiseen, 

siivoojat joutuvat tinkimään tauoistaan ja lisäksi laadukkaan siivouspalvelun tuottamisesta. 

Tämä on todella huolestuttava löytö, koska se asettaa kyseenalaiseksi siivouspalvelun 

perimmäisen tarkoituksen. Laadukkaan siivoustyön tuottamisen sijaan keskeisempää vaikuttaa 

olevan työn määrällinen tuottavuus, mikä ei ainoastaan aseta kyseenalaiseksi työntekijän 

hyvinvointia, vaan myös tuotetun siivoustyön laadun.  

 

Prekaarius esiintyi aineistossani epävarmuuden, tilapäisyyden, joustavuuden ja ongelmallisten 

esimiessuhteiden kautta. Aineistostani kävi selkeästi esiin, että monilla hotellisiivoojilla oli 

ongelmia työnantajansa kanssa. Ongelmat liittyivät paljon työnantajan puutteelliseen 

kunnioitukseen työntekijöitään kohtaan, mutta myös siihen, miten he työntekijöitään kohtelivat 

ja työtä järjestelivät. Työntekijät olivat kohdanneet hyväksikäyttöä, mihin liittyi uhkailua, 

sortoa ja jopa henkistä väkivaltaa. Syynä tälle kaikelle toimi hyvin pitkälti se, että työtä 

hallinnoivat esimiehet ja muut työstä vastaavat henkilöt olivat alikoulutettuja tai epäpäteviä 

työhönsä. Sen lisäksi, että siivoustyöhön koulutus tai perehdytys on puutteellista, aineistoni 

perusteella vaikuttaa siltä, että tämä on totta myös esimiestehtäviin kouluttautumisen kohdalla. 

Työtä järjesteltiin ja johdettiin keinoilla ja käytännöillä, joista tuli osin viitteitä uudenlaisiin 

johtamis- ja organisaatioperiaatteisiin, kuten leaniin. Mutta leanin periaatteiden vastaisesti, 

työn tehostaminen vaikutti tapahtuvan hyvin pitkälti työntekijöiden hyvinvoinnin 

kustannuksella. Näin ollen monet tayloristis-fordistiset periaatteet työn johtamisessa ja 

organisoinnissa näyttävät olevan edelleen hyvin vahvoja käytäntöjä siivoustyössä, missä 

huolestuttavin piirre on työntekijän subjektiviteetin häilyttäminen tuotantoprosessista.  

 

Hotellisiivouksen epävarmuus ja tilapäisyys olivat näkyvimmät prekariaattin viittaavat tekijät 

aineistossani. Epävarmuus on hyvin voimakkaasti hotellisiivoustyötä määrittävä tekijä, johon 

liittyy keskeisesti työn tilapäinen ja osa-aikainen luonne. Kaiken tämän keskiöstä löytyy 

joustavuus, joka on kiinteästi sidottu hotellisiivoustyön luonteeseen, mutta myös siihen, miksi 

työ on niin epävarmaa tekijälleen. Hotellien täyttöaste vaihtelee jatkuvasti, minkä vuoksi se 

tarvitsee alituisesti joustavaa tai osa-aikaista työvoimaa, jota työllistetään kysynnän mukaan. 

Näin ollen töitä on periaatteessa mahdotonta ennakoida, minkä vuoksi työntekijät kokevat 

jatkuvaa epävarmuutta työllistymisestään. Töitä voi olla liikaa, liian vähän tai ei ollenkaan. 

Tämä on raskasta ja kuormittavaa työntekijälle monestakin syystä. Ennakoimattomat ja 
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epävarmat työt voivat johtaa taloudellisiin vaikeuksiin, mutta myös jatkuvaan valmiuteen, 

missä tulevaisuuden suunnitteleminen on hyvin haastavaa tai jopa mahdotonta. 

 

Työnantajat tarvitsevat joustavaa, osa-aikaista ja tilapäistä työvoimaa, mutta tällaisia töitä 

tarvitsevat myös monet työntekijätkin. Monet kommentoijat aineistossani kertoivat 

työskennelleensä hotellisiivojana tilapäisesti tietoisen valinnan perusteella. Hotellisiivousta 

tehtiin paljon opintojen ohella ja niiden päätyttyä, mutta tämän lisäksi työhön päädyttiin 

monenlaisista taustoista ja syistä johtuen. Työsuhteisiin päädyttiin paljolti myös ”pakon” 

vuoksi. Monet ihmiset eivät saa koulutustaan vastaavaa työtä tai tarvitsevat yksinkertaisesti 

rahaa elämiseen. Tästä johtuen he päätyvät tekemään hotellisiivouksen kaltaista työtä, jossa 

osaamis-/koulutusvaatimukset eivät välttämättä ole korkeat. Hotellisiivoustyö työ on kuitenkin 

pääosin osa-aikaista ja matalapalkkaista työtä, jossa työolot ja työehdot vaikuttavat olevan 

valitettavan kehnot. Työn kielteisten piirteiden vuoksi työntekijät lopulta päättävät 

työsuhteensa, mikä osaltaan vahvistaa hotellisiivoustyön tilapäistä luonnetta. 

 

Hotellisiivoustyön tilapäiseen luonteeseen vaikuttavat myös työnantajat, jotka irtisanovat 

työvoimaansa. Aineistoni perusteella työntekijöiden irtisanominen ja kierrättäminen on hyvin 

yleinen käytäntö hotellisiivousalalla, mihin vaikuttaa liittyvän rakenteellisia ja jopa 

epämääräisiä käytäntöjä. Työnantajat hyötyvät tilapäisen, osa-aikaisen ja joustavan työvoiman 

käytöstä, minkä seurauksena työvoiman tiheä vaihtuvuus näyttää olevan ainakin osittain 

seurausta yritysten hallinnollisista ja strategisista toimista sekä käytännöistä. Joustavaa 

työvoimaa voidaan säädellä, sopeuttaa, mukauttaa ja irtisanoa kysynnän vaihtelun mukaan. 

Näin ollen tilapäisen työvoiman hyödyntäminen tuo työnantajalle kilpailuvoimaa ja 

kustannusetuja. Yritykset voivat irtisanoa helposti työntekijöitä, jotka eivät kestä heille 

esitettyjä vaatimuksia. Irtisanomisten lisäksi he voivat myös kontrolloida työntekijöitä uhalla 

irtisanomisesta, mihin vaikuttaa liittyvän laillisia sekä laittomia käytäntöjä, kuten 

hyväksikäyttöä ja painostusta. Erityisen voimakkaasti nämä epämääräiset kontrolliin ja 

irtisanomisiin liittyvät piirteet vaikuttivat kohdistuvan jo valmiiksi heikossa asemassa olevien 

työntekijöiden, kuten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohdalla.  

 

Tulosteni mukaan prekaari tehokkuus hotellisiivoustyössä rakentuu pitkälti työn negatiivisiksi 

koettujen piirteiden kautta, joista hallitsevammat ovat epävarmuus ja kiire. Hotellisiivoustyön 

prekaaristi tehokasta luonnetta pystytään pitkälti selittämään tehokkuuden tavoittelulla, missä 

keskeisimpiä tekijöitä ovat siivoustyön ulkoistaminen, kilpailutus ja alihankinta. Pyrkimykset 
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kustannustehokkuuteen johtavat siihen, että hotellit haluavat keskittyä ydintoimintoihinsa ja 

ulkoistaa kaiken muun alalle erikoistuneille tukipalveluille. Siivoustyön kaltaiset tukipalvelut 

ovat merkittäviä hotellin toiminnalle ja tuottavuudelle, mutta samalla kilpailu itse 

tukipalveluiden tuotannossa on kovaa. Koska samoista tarjouksista kilpailee lukuisia yrityksiä, 

kilpailuetua luodaan pitkälti palkkakustannusten minimoinnin kautta. Toisin sanoen kilpailua 

rakennetaan laadukkaan palvelun sijaan enimmäkseen hintojen asettamisen kautta. Tämä on 

seurausta siitä, että halvin tarjous voittaa lähes aina kilpailun. (ks. Ollus, 2016; Hirvonen & 

Mankki, 2017.) Aineistoni perusteella tehokkuuden tavoittelu siivoustyön kilpailutuksella ja 

ulkoistamisella tuo mukanaan monia negatiivisia aspekteja, jotka lopulta kohdistuvat 

siivoustyöntekijään.  

 

Tulosteni mukaan siivoustyöntekijät ovat lopulta niitä, jotka joutuvat kantamaan kilpailutuksen, 

ulkoistamisen ja alihankintaketjujen mukanaan tuomat kielteiset seuraukset. Nämä negatiiviset 

piirteet kiteytyvät pitkälti prekaarin tehokkuuden alle siten, että työstä tulee monilla tavoin 

epävarmaa, kiireellistä ja kuormittavaa, mikä ei ole ainoastaan haitallista työntekijöille, vaan 

myös tuotetun palvelun laadulle. On kiistatonta, että siivoustyö on fyysisesti ja psyykkisesti 

raskasta työtä (Lee & Krause, 2002). Tulosteni perusteella siivoustyön kuormittavuus vaikuttaa 

kuitenkin lisääntyvän merkittävästi työn epävarmuuteen ja kiireellisyyteen liittyvien seikkojen 

kautta. Nämä tuovat mukanaan monenlaisia haittavaikutuksia niin työntekijöille kuin 

siivoustyön laadulle. Tämä on huolestuttava tulos, koska tehokkuuden tavoittelu vaikuttaa 

tapahtuvan nimenomaan työntekijöiden hyvinvoinnin sekä siivouslaadun kustannuksella, mikä 

asettaa suuria kysymyksiä tehostamisen oikeutukselle työntekijän näkökulmasta, mutta samalla 

se asettaa kyseenalaiseksi myös siivoustyön perimmäisen tarkoituksen.  

 

Aineistossani kiinnostavasti kaikki kommentit, joissa hotellisiivoojat kertoivat 

työskennelleensä hotellin omina siivoojina, sisälsivät myönteisiä esityksiä siivoustyöstä. Näissä 

kommenteissa hotellisiivoustyö näyttäytyi hyvin erilaisena kuin niissä kommenteissa, joissa 

hotellisiivoojat kertoivat työskennelleensä jonkin siivousyrityksen alaisuudessa. Toisin sanoen 

ne kommentit, joissa henkilöt kertoivat työskennelleensä hotellin palkkaamina siivoojina, eivät 

sisältäneet niitä negatiivisia esityksiä työstä, joita esiintyi kommenteissa, joissa henkilöt 

työskentelivät siivousyritykselle. Vaikuttaa siis siltä, että ennen siivoustyön ulkoistamista ja 

kilpailutusta, hotellisiivoustyössä ei näytä korostuvan ne negatiiviset piirteet, jotka korostuvat 

silloin, kun siivoustyö on ulkoistettu ja kilpailutettu siivousyrityksille. Näin ollen ennen 

hotellisiivoustyön ulkoistamista siivoustyössä ei vaikuta korostuvan prekaaristi tehokkaan työn 
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luonne. Tätä tulosta ei kuitenkaan voi välttämättä pitää täysin vakuuttavana, koska ensinnäkin 

aineistostani on mahdotonta saada kommentoijien taustatietoja. Lisäksi aineistossani 

kommenttien jakauma positiivisia esityksiä työstä esittävien ja negatiivisia esityksiä esittävien 

välillä ei ollut tasainen. Suurin osa kommenteista liittyi työn kielteisiin esityksiin. Vaikka 

tulosta itsessään ei välttämättä voi pitää täysin aukottomasti uskottavana tai vakuuttavana, se 

vahvistaa tutkielmani päälöytöä: Hotellisiivoustyön tehostamisen eteen tehdyt toimet, kuten 

ulkoistaminen, kilpailutus ja alihankinta sekä näihin liittyvät käytännöt, ovat yksi tärkeimmistä 

syistä, minkä vuoksi hotellisiivoustyö on prekaaristi tehokasta työtä, jossa korostuvat 

ensisijaisesti työn negatiiviseksi koetut piirteet. 

 

Tutkielmani tulokset tuovat esiin tärkeää tietoa siitä, miten muutokset työmarkkinoilla 

heijastuvat hotellisiivoustyön kaltaiseen palvelutyöhön ja erityisesti siihen, miten nämä 

muutokset näkyvät itse työssä, työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna. Tehokkuuden tavoittelu 

voi näyttäytyä itsestään selvänä periaatteena monilla palvelualoilla tuottavuuden näkökulmasta 

tarkasteltuna. Työntekijän näkökulma kuitenkin paljastaa, että tehokkuuden ja tuottavuuden 

tavoittelu ei ole yksiselitteisesti ongelmatonta. Tulokseni osoittavat, että tehokkuuden tavoittelu 

hotellisiivoustyössä vaikuttaa tapahtuvan työntekijöiden hyvinvoinnin ja jopa itse 

siivouspalvelun laadun kustannuksella. Tämä on huolestuttavaa, koska se vaarantaa työtä 

tekevien henkilöiden hyvinvoinnin monella eri tapaa niin työssä kuin vapaa-ajallakin. 

Siivoustyöntekijät ovat tärkeimpiä siivouspalvelun tuottajia ja näin ollen he ovat erittäin 

tärkeitä myös hotellin toiminnalle ja tuottavuudelle. Kun heidän työhyvinvointinsa kärsii, on 

täysin luonnollista ajatella, että näin tapahtuu myös työn laadulle. Siivoustyön laatu kärsii siis 

suoraan tehostamispyrkimysten kautta, mutta myös välillisesti työntekijöiden hyvinvoinnin 

heikentymisen kautta. 

 

Työntekijöiden kokemuksien ja heidän näkökulmansa hyödyntäminen on tärkeää, kun tutkitaan 

millä tavalla erilaiset työn muutokset peilautuvat työn tekemiseen (Lehto, 1998a, Järnefeltin, 

2002, s. 49 mukaan). Näin olen myös tässä tutkielmassa tehnyt, koska ajattelen, että juuri 

työntekijät ovat parhaita kertomaan omasta työstään (Veijola 2008, s. 64). Tutkielmani yleinen 

tavoite oli tuoda esiin siivoustyöntekijöiden näkökulma heidän työstään Suomessa. Koen 

onnistuneeni tässä, koska olen tutkinut hotellisiivoustyötä hyödyntämällä internetaineistoa, 

joka koostuu hotellisiivoustyöntekijöiden kommenteista ja keskusteluista. Tutkielmani 

osoittaa, että työntekijöillä on paljon tärkeää tietoa työstään, joka voi avata täysin uudenlaisia 

ulottuvuuksia tutkittavasta työstä. Työntekijöiden näkökulmaa hyödyntämällä voidaan saada 



92 

 

  

paljon sellaista tärkeää tietoa, jota ei ehkä muista näkökulmista käsin saataisi. Näin ollen toivon, 

että tutkielmani innostaa ja motivoi myös jatkotutkimuksia hyödyntämään työntekijöiden 

näkökulmaa tutkittaessa heidän työtään. Samalla toivon, että tutkielmani herättää keskustelua 

hotellisiivoustyön tehostamisen ja työn kielteiseksi koetun luonteen välisestä suhteesta sekä 

siitä, miten tätä suhdetta voitaisiin jatkossa kehittää työntekijöiden kannalta kestävämpään ja 

vastuullisempaan suuntaan.  

 

Jatkotutkimuksille hotellisiivoustyöstä ja yleisemmin siivoustyöstä on ehdottomasti tarvetta. 

Työntekijöiden näkökulman hyödyntäminen on tässä keskeisessä asemassa, mutta samalla 

aihetta voisi lähestyä myös muunlaisia aineistoja ja menetelmiä hyödyntämällä. 

Internetkeskustelut tarjosivat paljon merkittävää ja kiinnostavaa aineistoa, mutta sen käyttöön 

liittyy myös rajoitteita. Tutkielmaan osallistuneiden hotellisiivoojien taustatietojen puute oli 

yksi suurimmista tutkielmaani rajoittavista tekijöistä. En voinut esimerkiksi tietää, kuinka 

kauan joku oli työskennellyt hotellisiivoojana tai sitä, oliko hän työskennellyt hotellin vai 

jonkin siivousyrityksen alaisuudessa. Minun oli mahdotonta kysyä heiltä jatkokysymyksiä tai 

tarkentavia selvityksiä, minkä vuoksi tulkintani rajoittui ainoastaan siihen, mitä henkilöt olivat 

itse kommenteissa kertoneet. Tämän vuoksi jatkotutkimuksissa voisi pyrkiä hyödyntämään 

menetelmiä, joissa tutkija saa tiedon tutkimukseen osallistuvien henkilöiden taustatiedoista ja 

kykenee esittämään heille vuorovaikutteisia kysymyksiä. 

 

Aineistostani tuli selkeitä viitteitä lean-johtamisen hyödyntämisestä, mutta koska leaniä ei juuri 

keskusteluissa suoraan mainittu, minun on mahdotonta tietää, hyödynsikö jokin yritys leaniä 

vai ei. Näin ollen jatkotutkimuksissa voisi pureutua vielä syvemmin siihen, millaisia johtamis- 

ja organisaatioperiaatteita sekä käytäntöjä siivousyritykset hyödyntävät ja miten hyvin näiden 

käyttöönotto on todellisuudessa onnistunut. Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe 

voisi liittyä vielä tarkemmin hotellisiivoustyön ulkoistamiseen ja kilpailutukseen. Aineistostani 

tuli selkeitä viitteitä siihen, että monet negatiiviset piirteet hotellisiivoustyössä – jotka 

korostuivat siivousyrityksille työskennelleiden henkilöiden kommenteissa – eivät korostuneet 

kommenteissa, joissa henkilöt kertoivat työskennelleensä hotellin omana siivoojana. 

Tutkimalla hotellisiivoojien kokemuksia ja esityksiä siivoustyöstä ennen ulkoistamista ja 

ulkoistamisen jälkeen, voidaan mahdollisesti saada kiinnostavaa ja merkittävää tietoa työn 

luonteen muutoksesta sekä niistä syistä, jotka tähän muutokseen ovat ehkä johtaneet. 
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