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Tutkielmassani perehdyn Great Resignation eli suuri irtisanoutuminen -ilmiöön 
Yhdysvalloissa. Suuressa irtisanoutumisessa irtisanoutuneiden yhdysvaltalaisten määrä 
kasvoi jyrkästi 2021. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, mistä ilmiössä on kyse tutkimalla 
sitä, miten suuri irtisanoutuminen tuotetaan yhdysvaltalaisessa sanomalehtimediassa. Ilmiö 
on ajankohtainen ja koko ajan kehittyvä, joten näin tässä mahdollisuuden luoda lisää 
ymmärrystä ilmiöstä, josta tutkittu tieto on toistaiseksi melko vähäistä. Tutkimukseni 
osallistuu myös laajempaan keskusteluun työn merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle sekä 
siihen, miten koronapandemia on näihin vaikuttanut. 

Teoreettinen viitekehykseni on yhdistelmä kriittistä diskurssianalyysiä ja etnografiasta 
lainattua tiheää kuvausta.  Tiheä kuvaus on alun perin antropologiasta ja osa sitä on kuvata 
tarkasti kulttuuria, jossa tutkimusta toteuttaa. Tästä syystä tutkimuksessani on kuvaus 
yhdysvaltalaisesti työkulttuurista. Kriittistä diskurssianalyysiä ensin käsittelen yleisellä 
tasolla, jonka jälkeen olen rajannut tarkasteluni uutisten tutkimiseen kriittisen 
diskurssianalyysin avulla. Aineistoni koostuu 40:stä uutisartikkelista, jotka on koottu 
neljästä suuresta yhdysvaltalaisesta sanomalehdestä (Chicago Tribune, The New York Times, 
USA Today ja Wall Street Journal). Uutisartikkelit on julkaistu kesä-marraskuussa 2021. 

Tulosteni mukaan suuri irtisanoutuminen tuotetaan neljän diskurssin avulla: Yhdysvallat-
diskurssi, työdiskurssi, ratkaisudiskurssi ja auktoriteettidiskurssi. Hallitsevimmaksi 
diskurssiksi osoittautui Yhdysvallat-diskurssi, jossa korostetaan ilmiö olevan 
yhdysvaltalainen. Työdiskurssissa suuri irtisanoutuminen sidottiin työhön ja työvointiin. 
Ratkaisudiskurssissa esiteltiin ratkaisuja suureen irtisanoutumiseen niin yksilö- kuin 
organisaatiotasolla. Auktoriteettidiskurssissa käytettiin mm. tilastoja ja 
asiantuntijalausuntoja todistamaan ilmiön olemassaoloa. 

Tutkimukseni kannustaa tutkijoita rohkeasti ottamaan tutkimuskohteiksi uusia ilmiöitä ja 
soveltamaan niiden tutkimiseen olemassa olevia metodologioita. Myöskin tutkijan 
ulkopuolisuus tutkittavaan kulttuuriin ei ole ongelma, jos tutkija pyrkii tietoisesti tuomaan 
sitä esiin ja tiheällä kuvauksella täydentämään tietoa tutkimastaan kulttuurista. 
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1. JOHDANTO 

 
1.1 Tutkimusaiheen merkitys ja tutkimuskysymyksen muotoilu 

Maailmanmeno 2020-luvulla on kompleksista. Tämä kompleksisuus koskettaa vahvasti 

myös työelämää. Työelämän pirstaleisuus on jo useasti toisteltu fakta. Pirstaleisuus 

näyttäytyy laajana asennemuutoksena sitä kohtaan, mikä merkitys työllä ihmisille on. Enää 

ei ole mitenkään realistista saati todennäköistä, että työura tehdään yhdessä organisaatiossa: 

oman alan töitä voi olla liki mahdoton löytää, kesken työelämän lähdetään takaisin koulun 

penkille, vaihdetaan urapolkua tai työpaikkaa erinäisistä syistä johtuen. Työelämästä on 

ikään kuin kadonnut lineaarisuus: käy koulut, mene töihin, jää eläkkeelle. Kaikkea voi tehdä 

sikin sokin ja 1900-luvun käsitys työstä muita elämän osa-alueita tärkeämpänä on 

haalistunut.  

Viimeisen suuri työelämää kohdannut muutos globaalilla tasolla oli koronapandemia. 

Keväällä 2020 maa toisensa jälkeen sulki rajansa, rajoitti kansalaistensa liikkumista ja 

määräsi tai suositteli ihmisten tekevän etätöitä kotona, jos mahdollista. Koronapandemia ei 

kuitenkaan kohdellut kaikkia toimialoja samalla lailla. Esimerkiksi matkailualalla 

työntekijöitä lomautettiin tai irtisanottiin, kun taas terveydenhuoltoalalla paiskittiin 

ympäripyöreitä päiviä. Valoa tunnelin päähän toivot rokotteet, joista ensimmäiset tulivat 

markkinoille EU:ssa ja Yhdysvalloissa joulukuussa 2020 (Niinistö 2021: FDA 2020).  

Yhdysvalloissa ihmiset ovat irtisanoutuneet koronapandemian jälkimainingeissa 

ennätysmäärin. Kasvu on ollut niin huomattavaa, että ilmiölle on annettu nimeksi Great 

Resignation eli suomalaisittain suuri irtisanoutuminen. Terminä suuri irtisanoutuminen on 

tämän pro gradu-tutkielman kirjoittamishetkellä verrattain uusi, noin vuoden ikäinen. 

Keksijänä pidetään liiketaloustieteen professori Anthony Klotzia Texas A&M yliopistosta 

(Hall 2022, 7; Lowery 2022, 1347-1348 viitaten Lufkin 2021; Molle & Allegra 2021, 625 

viitaten Cohen 2021; 1; Mays Business School Texas A&M University 2022).   

Parhaimman kuvauksen ilmiön ainutkertaisuudesta antaa perehtyminen Yhdysvaltojen 

irtisanoutumistilastoihin. Kuviossa 1 koostin noin kahden ja puolen vuoden ajalta 
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(marraskuu 2019 – maaliskuu 20221) Yhdysvaltojen Bureau of Labor Statisticsin tietojen 

perusteella kuvio kyseisen ajan aikana irtisanoutuneista yhdysvaltalaisista. Alkuvuonna 

2020 oli selvä pudotus irtisanoutujien määrässä johtuen koronapandemiasta. Vuotta 

myöhemmin maaliskuussa 2021 oli palattu irtisanoutumisissa jo loppuvuoden 2019 tasoon. 

Sen jälkeen huhtikuussa, elokuussa ja syyskuussa 2021 sekä maaliskuussa 2022 tehtiin 

mittaushistorian ennätykset irtisanoutujien korkeassa määrässä (Bureau of Labor Statistics 

2021a, 1; 2021b, 1; 2021c, 1; 2022a, 1). 

 

Kuvio 1. Irtisanoutujien määrä miljoonissa Yhdysvalloissa aikavälillä marraskuu 2019 - maaliskuu 2022. 
Taulukko on koottu seuraavista lähteistä: Bureau of Labor Statistics (2020c, taulukko 4) marraskuu 2019-
maaliskuu 2020; Bureau of Labor Statistics (2020a, taulukko 4) huhti-elokuu 2020; Bureau of Labor Statistics 
(2020b, taulukko 4) syyskuu-joulukuu 2020; Krause (2022, taulukko 2d) tammi-joulukuu 2021; Bureau of 
Labor Statistics (2022a, taulukko 4) tammi-maaliskuu 2022. 

Lisää perspektiiviä suuri irtisanoutuminen -ilmiöön antaa Yhdysvalloissa irtisanoutuneiden 

määrän tarkastelu pidemmällä aikavälillä. Kuviossa 2 on kuvattuna irtisanoutuneiden määrä 

vuosina 2001-2021. Ajanjaksolla tarkasteltuna alhaimmillaan irtisanoutuneiden määrä on 

ollut laman aikana vuonna 2009, josta pikkuhiljaa ja tasaisesti irtisanoutuneiden määrä 

kasvoi kymmenessä vuodessa n. 1,5 miljoonasta noin 3,6 miljoonaan kuukaudessa. 

Koronapandemian seurauksena irtisanoutuneiden määrä äkkiä putosi, mutta alkoi yhtä 

nopeaa kasvamaan. 

 
1 Maaliskuu 2022 on viimeisin kuukausi, jolta Bureau of Labor Statistics on julkaissut uutistiedotteen. 
Uutistiedotteet julkaistaan noin kuukausi kuukauden päättymisen jälkeen. 
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Kuvio 2. Irtisanoutuneiden määrä Yhdysvalloissa vuosina 2001-2021 (Richter 2022, viitaten U.S. Bureau of 
Labor Statistics). 

Itse törmäsin ilmiöön sattumalta syyskuussa 2021 LinkedInissä. Törmäsin päivitykseen, 

jossa mainittiin termi Great Resignation. En muista kuka sen oli kirjoittanut, mutta googlasin 

termin. Google antoi hakutuloksiksi muutaman artikkelin, joissa asiaa käsiteltiin (Cook 

2021; Klotz 2021; Verse 2021). Artikkeleissa annetaan pikakatsaus ilmiöön ja sen 

mahdollisiin syihin. Halusin itse tutustua tarkemmin aiheeseen ja siitä, mistä suuressa 

irtisanoutumisessa oikein on kyse. 

Eräs tapa valita tutkimuskysymys on perehtyä aiemmin aihepiirissä tehtyihin tutkimuksiin 

ja sitä kautta muotoilla kysymys (Gorard 2013, 26). Vaaranpaikkani tässä lähestymistavassa 

on kuitenkin itsenäisen ajattelun puute (White 2009, viitattu Gorard 2013, 26). Tästä ei 

muodostu ongelmaa, kun pitää mielen avoimena ja ottaa tarkasteluun mukaan myös muita 

lähteitä, kuten uutisissa esillä olevia ajankohtaisia asioita (Gorard 2013, 26). Tutkielmani 

aiheen tuoreudesta ja ajankohtaisuudesta johtuen tutkijoiden kiinnostus on pikkuhiljaa 

heräämässä aiheen suhteen, joten aiheesta ei ole saatavilla paljoakaan tieteellisesti tutkittua 

tietoa. Tässä tutkimuslähtökohdassa piilee ilmeisiä ongelmia ja mahdollisuuksia. Suurin 

ongelma on tutkitun tiedon puute. Tämän takia syitä suureen irtisanoutumiseen voidaan 
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lähinnä spekuloida ja arvailla peilaten olemassa olevaan tietoon ja tutkimukseen siitä, miksi 

ihmiset yleensä irtisanoutuvat työsuhteistaan. Robertson (2021) ja Sull, Sull ja Zweig (2021) 

ovat ensimmäisten joukossa julkaisseet artikkelit, joiden tarkoituksena on valaista 

työntekijöiden syitä irtisanoutua Yhdysvalloissa osana suurta irtisanoutumista. Robertsonin 

(2021) mukaan suurin osa työntekijöistä, jotka irtisanoutuivat 2021 olivat aikeissa tehdä niin 

joka tapauksessa. Robertson (2021) spekuloi, että irtisanoutumisten taustalla voi olla 

tyytymättömyyttä organisaation tapaan kohdella työntekijöitään, organisaation huonoon 

työilmapiiriin, työn ja muun elämän epätasapainoon, sekä puutteelliseen johtamiseen. Sull, 

Sull ja Zweig (2021) nimeävät viisi suurinta syytä, miksi työntekijät ovat irtisanoutuneet: 

myrkyllinen organisaatiokulttuuri, epävarmuus työpaikan säilymisestä, korkea innovoinnin 

aste työpaikalla, työntekijöiden suorituksien tunnistamattomuus, ja huono reagointi 

koronapandemiaan. Kuitenkin ajankohtaisen aiheen tutkimisessa piilee myös mahdollisuus. 

Koska tutkittua tietoa ei vielä paljoa ole, minulla on tässä tutkimuksessa mahdollisuus 

soveltaa aihealueeseen liittyvää tietoa ja tutkia millaisia diskursseja aineistoni aiheesta 

rakentaa.  

Tutkimuskysymysten määrittely on niin tutkimuksen kuin gradun kannalta tärkeä vaihe, 

koska ilman kysymyksiä tutkija päätyy vain keräämään dataa (Gorard 2013, 36). Aiempi 

tutkimustiedon määrä vaikuttaa siihen, miten tutkimuskysymys kannattaisi muotoilla. 

Tällöin tutkimuskysymykset voidaan jakaa kolmeen luokkaan: jos aiempaa tutkimustietoa 

ei ole, kysymys olisi muotoiltava niin, että vastaukset ovat kuvailevia; jos aiempaa 

tutkimustietoa on jonkin verran, kysymyksen lähtökohdaksi olisi hyvä ottaa ilmiöiden 

välisen yhteyden tarkastelu; jos aiempaa tietoa on runsaasti, kysymyksen olisi 

suuntauduttava selittämään ilmiöiden välistä yhteyttä. (Metsämuuronen 2006, 23.) Oma 

tutkimukseni edustaa ensimmäistä luokkaa, joten pyrin kysymysteni avulla kuvailemaan 

tutkimuskohdettani eli suurta irtisanoutumista. Tutkimuskysymykseni on seuraava: 

- Miten suuri irtisanoutuminen tuotetaan yhdysvaltalaisessa sanomalehtimediassa? 

Samalla toivon myös saavani vastauksia alakysymyksiini eli: 

- Mistä suuressa irtisanoutumisessa on kyse?  

- Mistä suuri irtisanoutuminen johtuu? 
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1.2 Tutkimuksen tieteenfilosofinen asetelma  

Päätutkimuskysymykseeni on sisään rakennettu oletus sosiaalisesta konstruktionismista ja 

kriittisestä diskurssianalyysistä, koska minua kiinnostaa ilmiön tuottaminen. Sen vuoksi 

seuraavaksi esittelen tarkemmin tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat. Ensin esittelen 

lyhyesti tieteenfilosofisia käsitteitä ja miten niihin vastaan, jonka jälkeen perehdyn 

tarkemmin sosiaaliseen konstruktionismiin. 

Tutkijana en ole muusta maailmasta irrallinen olento, vaan ajatteluuni on vaikuttanut 

maailma ympärilläni ja omat kokemukseni. Tieteenfilosofinen suhtautumiseni heijastelee 

tiettyjä ajattelutapojani, jotka puolestaan luovat perustaa ja ilmenevät tavassani tehdä 

tutkimustani ja tulkita asioita (Puusa & Juuti 2020, 27). Se vastaa myös kysymykseen siitä, 

miten todellisuudesta saadaan tietoa ja millä tavoin (Puusa & Juuti 2020, 27). Siksi on 

tärkeää, että valotan tieteenfilosofisia ajattelutapojani, koska ne eittämättä vaikuttavat 

tutkimukseni tavoitteisiin, toteutustapoihin ja tuloksiin.  

Tieteenfilosofiaan liittyy paradigman käsite.  Paradigma toimii tutkimuksessa teoreettisena 

viitekehyksenä kertoen omasta näkemyksestäni siihen, mikä on oikein ja mikä on totta. 

Valitsemani paradigma puolestaan vaikuttaa ja näyttäytyy siinä, miten käsitän ja ymmärrän 

ontologian, epistemologian ja metodologian (Puusa & Juuti 2020, 27) ja miten ne 

näyttäytyvät tässä opinnäytetyössäni.  Paradigmani on sosiaalinen konstruktionismi.  

Ontologia tutkii sitä, miten jokin on olemassa, ja epistemologia tutkii tietoa ja tapoja 

saavuttaa sitä. Tutkimuksen kannalta tutkijan on tuotava ilmi omat uskomuksensa siitä, 

miten hänen tutkimansa asia on olemassa ja miten siitä voidaan hankkia tietoa. (Puusa & 

Juuti 2020, 27, 34.) Sosiaalisessa konstruktionismissa vastaus ontologiaan on, että 

todellisuus on sosiaalinen rakennelma, ja epistemologiaan vastaus on, että tieto on 

sosiaalisesti rakennettua (Alvesson & Sköldberg 2009, 35). Tällöin tietoa on vain se, mikä 

rakentuu sosiaalisesti ja siihen pääsee käsiksi perehtymällä sosiaalisen rakentamisen 

keinoihin, kuten kieleen.  

Sosiaalisen konstruktionismin määrittely ei ole yksioikoinen ja helppo tehtävä yleisellä 

tasolla (esim. Burr 2015) tai erityisesti johtamis- ja organisaatiotutkimuksessakaan (esim. 

Samra-Fredericks 2008). Pelkästään sosiaalisen konstruktionismin juurien hahmotteleminen 

on haastava tehtävä: Schultheiss ja Wallacen (2012, 1) mukaan sosiaalinen konstruktionismi 

on ammentanut monilta tieteenaloilta vaikutteita ja sillä on juuria mm. filosofiassa ja 

sosiologiassa. Burr (2015, 2) lisää listaan vielä lingvistiikan. Weinberg (2014, ix, xi) 
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puolestaan painottaa sosiaalisen konstruktionismin synnyinsijana olevan yhteiskuntatieteitä. 

Grandy (2018, 173) ei lähde ruotimaan sosiaalisen konstruktionismin syviä syntyjä, koska 

sen historia on niin kirjava, vaan ehdottaa, että sitä voisi “ajatella vaikuttamisen verkkona, 

joka koostuu toisiinsa yhteydessä olevista ajattelijoista, teorioista, näkökulmista, 

tutkimusstrategioista ja –metodeista". Grandyn määritelmä on mielestäni toimivin ja se osuu 

sosiaalisen konstruktionismin ytimeen eli ajatukseen siitä, että todellisuus on rakentunut ja 

sitä rakennetaan kielen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta (Kekäle & Puusa 2020, 46). 

Tällöin myöskin sosiaalinen konstruktionismi itsessään on sosiaalinen rakennelma, joka on 

alati muokkaantuva ja kehittyvä. Tästä johtuen määritelmiä siitä, mitä sosiaalinen 

konstruktionismi käytännössä on ja näyttäytyy tutkimuksissa, on useita. Demonstroin tätä 

esittelemällä vielä muutaman määritelmän ja näkökulman sosiaaliselle konstruktionismille. 

Alvesson ja Sköldberg (2009) käyvät kirjansa toisessa kappaleessa läpi sosiaalisen 

konstruktionismin teoriaa Berger ja Luckmannin, Gergerin ja Latourin teosten ja ajattelun 

pohjalta tarjoten kattavan pikakelauksen sosiaalisen konstruktionismin merkittävimmistä 

ajattelijoista. Gergen on 1970-luvulta lähtien painottanut kielen merkitystä. Tieto on 

Gergenille konkreettista, sijoittuvaa ja ihmisten käytäntöön sidottua eikä ole olemassa yhtä 

totuutta vaan vain paikallisia totuuksia. (Alvesson & Sköldbeg 2009, 30.) Tieto on siis 

luonteeltaan häilyväistä ja alati muuttuvaa. Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin 

Latour puolestaan on avittanut toista sosiaalisen konstruktionismin aaltoa, jossa sosiaalinen 

konstruktionismi ei rajoitu pelkästään ihmisten väliseksi toiminnaksi, vaan toimija-sana 

käsitetään laajemmin mm. näkemällä teknologia toimijana, jolla on aktiivinen rooli 

todellisuuden sosiaalisena rakentajana (Alvesson & Skölderg 2009, 31).   

Weinberg (2014, 1) näkee sosiaalisen konstruktionismin olevan osa kaikkea tieteellistä 

yhteiskunnan tutkimista, koska ilmiön tai asian sosiaalinen rakentuminen tekee siitä 

tutkittavan. Toisin sanoen, jos tutkittava kohde on sosiaalisen rakentumisen ulkopuolella ei 

sitä voida tieteellisesti tutkia. Tällöin ihmisiltä puuttuisi esimerkiksi kieli, jolla puhua 

tutkittavasta kohteesta. 

Burr (2015, 2-5) tarjoaa löyhän määritelmän lainaamalla Gergeniltä (1985) listaa, jonka 

mukaan sosiaalisen konstruktionismin harjoittajaksi lasketaan tutkija, joka tutkimuksessaan 

omaksuu yhden, useamman tai kaikki seuraavista asioista:  

-kriittinen suhtautuminen itsestään selvään tietoon (tiedon tarkastelu ymmärtäen, että tieto 

ei ole objektiivista),  
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- tiedon historiallisuus ja kulttuurisuus (tieto on sidottu historialliseen ja kulttuurilliseen 

ajankohtaan, joka vaikuttaa ymmärrykseemme asioista),  

-tieto rakentuu ja sitä ylläpitää sosiaaliset prosessit, ja tieto ja ihmisten käytös linkittyvät 

yhteen (tapoja rakentaa ja tulkinta sosiaalisia tapahtumia on useita ja jokaiseen 

rakennelmaan ja tulkintaan liittyy oma ihmisiltä odotettava käyttäytymistapansa).  

Gergen ja Burr painottavat tiedon olevan monella tapaa suhteellista ja riippuvan erinäisistä 

sisäisistä ja ulkoisista vaikuttimista. Koska tieto on jotain sosiaalisesti ihmisten tuottamaa, 

niin se muokkautuu ajassa, jolloin tiedon tuottaminen on jatkuva prosessi.  

Hyvä paikka aloittaa sosiaalisen konstruktionismin syvällisempi tarkastelu on poiketa 

tiedonsosiologian tieteenkentälle ja tutustua Peter Bergerin ja Thomas Luckmannin kirjaan 

Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen: Tiedonsosiologinen tutkielma. Kirjassa Berger ja 

Luckmann alun perin kehittivät sosiaalisen konstruktionismin 1960-luvulla 

tiedonsosiologian kentälle, mutta se levisi nopeaa myös muille tieteenaloille (Aittola & 

Raiskila 1994, 213).  Tiedonsosiologia on tieteenala, joka ”tutkii inhimillisen ajattelun 

suhdetta yhteiskunnalliseen taustaansa” (Berger & Luckmann 1994, 14) eli se tutkii tietoa: 

miten tietoa syntyy, miten tiedon määrä kasvaa ja millä perusteilla tieto on tietoa (Tieteen 

termipankki 2022). Tiedonsosiologian lähtökohtana on ajatus siitä, että tiedon muodostus on 

sosiaalinen ja historiallinen prosessi (Tieteen termipankki 2022).  Bergerin ja Luckmannin 

(1994, 11) mukaan “todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta ja että tiedonsosiologian 

tehtävä on tämän rakentumisprosessin tutkiminen”. Berger ja Luckmann (1994, 13) 

tarkentavat, että todellisuudella ja tiedolla ei ole universaaleja merkityksiä, vain merkitykset 

on sidottu yhteiskuntiin, joissa niitä tuotetaan. Tällöin tiedonsosiologian tehtäväksi 

muodostuu tutkia tietoa ja todellisuutta yhdessä sitä tuottavan yhteiskunnan kanssa (Berger 

& Luckmann 1994, 13, 28). Tieto, todellisuus ja yhteiskunta siis elävät symbioottisessa 

suhteessa ja tiedon muodostuminen on iteratiivinen prosessi. Pohjimmiltaan 

tiedonsosiologiassa tutkitaan ”ihmistä ihmisenä” (Berger ja Luckmann 1994, 212, korostus 

alkuperäisessä tekstissä) eli tieto, todellisuus ja yhteiskunta ovat alati muokkaantuvia ja 

muovautuvia ihmisten kyhäämiä rakennelmia. 

Mitä tietoa tiedonsosiologian tulisi sitten tutkia? Berger ja Luckmann (1994, 25) laveasti 

määrittelevät tiedonsosiologian kohteeksi kaiken yhteiskunnassa tiedoksi laskettavan. Tästä 

johtuen tutkijoiden tulisi kiinnittää huomionsa jokapäiväisen tiedon tutkimiseen eikä 

tiedonsosiologian aatteiden pohtimiseen (Berger & Luckmann 1994, 25). Arkitiedon 
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tutkimisella siis saadaan parhaiten tietoa siitä, miten todellisuus ja tieto rakentuvat ihmisten 

kesken yhteiskunnissa.  

Vaikka pro gradu -tutkielmani ei sijoitukaan tiedonsosiologian tieteenkenttään koen 

kuitenkin tarpeelliseksi osoittaa tutkimukseni aatemaailman yhtymäkohtia Bergerin ja 

Luckmannin (1994) esittämiin ajatuksiin, erityisesti tiedon, todellisuuden ja yhteiskunnan 

läheisiin kytköksiin toisiinsa, ja arkipäiväisen tiedon tutkimiseen.    Olen rajannut 

tutkimusalueeni maantieteellisesti koskemaan Yhdysvaltoja ja aineistollisesti 

sanomalehtiartikkeleihin. Yhdysvallat maana luo haasteita ja mahdollisuuksia minulle 

henkilökohtaisesti tutkijana, koska olen kyseisen yhteiskunnan ulkopuolinen toimija. 

Pystynkö havaitsemaan ja ymmärtämään tietoa, joka on todellisuutta yhdysvaltalaisessa 

yhteiskunnassa varsinkin, jos se poikkeaa siitä, mikä on totta ja todellisuutta suomalaisessa 

yhteiskunnassa? Osaanko tulkita havaintojani ”oikealla tavalla” eli osaanko tulkita asioita 

niiden totuuksien kautta, jotka vallitsevat Yhdysvalloissa? Mitä tulee aineistooni, niin 

sanomalehdet tuottavat uutisia tavalla, jolla keskivertokansalaisen on helppo lähestyä ja 

ymmärtää artikkelin sisältö. Kuitenkin sanomalehdet eivät ole kaikille arkipäiväistä tietoa 

tuottavia tiedonlähteitä: koko Yhdysvaltain kansa ei lue syystä tai toisesta sanomalehtiä. 

Miten osaan tutkimuksessani ottaa huomioon, että sanomalehtiin kautta välittyvä tieto ja 

todellisuus tulee ensinnäkin suhteuttaa yhdysvaltalaiseen yhteiskuntaan ja toiseksi ymmärtää 

se, että kenelle saatavissa olevaa tietoa ja minkälainen yleisö mielessä se on kirjoitettu? 

Johtamis- ja organisaatiotutkimuksen alalla on myös ahkerasti hyödynnetty sosiaalista 

konstruktionismia. Samra-Fredericks (2008) teki lyhykäisen kirjallisuuskatsauksen siihen, 

miten sosiaalisen konstruktionismin linssin läpi on tutkittu identiteettiä, organisaation 

muutosta ja strategisointia/johtamista keskittyen narratiiviseen, Foucaultilaiseen ja 

etnometodologiseen lähestymistapaan johtamis- ja organisaatiotutkimuksen tieteenkentällä.  
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2 GREAT RESIGNATION-ILMIÖ 
 
2.1. Tiheä kuvaus 

Fairclough (2003, 2) nimitti diskurssianalyysiaan erääksi versioksi kriittisestä 

diskurssianalyysistä, jonka mukaan kieli on lähtemättömästi osa sosiaalista elämää, joten 

sosiaalisten asioiden tutkiminen vaatii aina kielen tutkimista. Tämän takia kielen tutkimusta 

on mielekästä käyttää yhdessä jonkin muun tai muiden tutkimustapojen, kuten etnografian 

kanssa (Fairclough 2003, 2). Tämä on yksi syy siihen, miksi koen tarpeelliseksi hyödyntää 

Geertzin (1973) tiheää kuvausta. Toinen syy on taustassani: aiemmin opiskelin Iso-

Britanniassa musiikkia ja tutkin erityisesti populäärimusiikkia sukupuolen tutkimuksen 

näkökulmasta. Käytin tiheää kuvausta maisterivuonna useammassa esseessä ja gradussani.  

Tässä suhteessa lähestymistapani tutkimukseen kuin tutkimukseen on aina jollain tapaa 

etnografinen. Koska tarkastelunkohteenani on suuri irtisanoutuminen Yhdysvalloissa, niin 

yhdysvaltalaisen kulttuurin suhteen olen automaattisesti ja auttamattomasti ulkopuolinen 

tarkkailija. Tästä nousee erityisiä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä tutkimukseni suhteen. 

Ensimmäisenä minun oli pohdittava, tuleeko kieli olemaan ongelma. Tämän voi kuitenkin 

ratkaista helposti: englannin kielen ymmärrykseni on erinomainen, joten se, että aineistoni 

on englanniksi ei ole tutkimuksen kannalta ongelma. Toinen ongelma on aineistoni 

tuotantomaa ja konteksti eli Yhdysvallat. Ongelmana tämä on huomattavasti vaikeampi ja 

vakavampi kuin ensimmäinen ongelma. Tämän takia tarvitsen etnografista lähestymistapaa 

tai pikemminkin joitain sen aspekteja, kuten tiheää kuvausta, jotta voin sekä itse ymmärtää 

tutkimaani ilmiötä ja sen merkityksiä sen syntykontekstissa, että tämä ymmärrys myös 

välittyisi lukijalleni. 

Geertzin (1973, 9-10) mukaan “etnografia on tiheää kuvausta”. Tiheässä kuvauksessa 

tutkijan tavoitteena on kuvata tutkimansa asia ja sitä ympäröivä kulttuuri niin tarkasti, että 

kulttuurin ulkopuolinen lukija ymmärtää tutkittavan asian merkityksen tutkittavassa 

kulttuurissa (Geertz 1973, 9-10). Geertz (1926-2006) oli yhdysvaltalainen antropologi, joka 

suoritti opintonsa Harvardissa psykologien ja sosiologien ympäröimänä muiden 

antropologien ja arkeologien sijaan. Taustastaan johtuen Geertzillä oli humanistinen 

lähestymistapa antropologiaan. (Abolafia, Dodge & Jackson 22014, 346-347). Geertzillä oli 

siis monitieteinen lähestymistapa antropologiaan. 
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Kuitenkaan tutkimukseni ei missään nimessä ole puhtaasti etnografista, koska en hyödynnä 

monia sen kulmakivistä. Lehtonen ja Pöyhönen (2020, 350) nimeävät kuusi lähes kaikelle 

etnografiselle tutkimukselle läsnäolevaa piirrettä: kenttätyö, tavoitteena tiheä kuvaus, 

aineiston triangulaatio eli monenlaisten aineistomuotojen käyttäminen tutkimuksessa, 

tutkijan oman position reflektointi, tutkimustulosten levittäminen monella tapaa, ja 

tutkittavan yhteisön voimaannuttaminen tutkimuksen avulla tai osallistaminen 

tutkimukseen. Tutkimukseeni ei sisälly minkäänlaista kenttätyötä; en käytä useanlaisia 

aineistoja, vain sanomalehtiartikkeleita; tämän tutkimuksen tulokset esitellään vain tässä 

gradussa. Koska tutkimuksessani en tutki yksittäisiä ihmisiä tai ihmisyhteisöjä, niin en 

mitenkään osallista tai voimaannuta ihmisiä, jotka ovat osa suurta irtisanoutumista. Ainoa 

piirre mitä siis olen omaksunut etnografiasta on pyrkimys tiheään kuvaukseen. 

Etnografia on vahvasti aineistolähtöistä ja varsinainen tutkimuskysymys usein muodostuu 

kenttätyössä (Lehtonen ja Pöyhönen 2020, 356). Tutkimusideologialtaan etnografia vastaa 

siis diskurssianalyysia. Tässäkin gradussa tutkimuskysymys sai lopullisen muotonsa vasta 

aineiston keräämisen ja siihen tutustumisen jälkeen. 

 

2.2 Yhdysvaltalainen työkulttuuri 

Halusin taustoittaa työn merkitystä yhdysvaltalaisille2, jotta tutkimukseni saisi hieman 

kontekstia tiheän kuvauksen vaatimalla tavalla ja tarkkuudella. Tämä osoittautui yllättävän 

haastavaksi tehtäväksi: etsiessäni tietoa yhdysvaltalaisesta työkulttuurista ja kuvauksista 

vastaan tuli lähinnä oppaita, jotka olivat suunnattu suomalaisille, jotka ovat lähdössä 

ulkomaille töihin. Kaiken lisäksi oppaat olivat yli 20 vuotta vanhoja. Otin nämä kuitenkin 

lähteiksi, koska nämä kirjat on suunnattu suomalaisille, joten lähtökohtaisesti voin olettaa, 

että tapa, jolla ne on kirjoitettu, tekee ne helposti ymmärrettäväksi suomalaisille. 

Implisiittisenä oletuksena minulla on siis, että kirjoissa on tiedostamatta käytetty jonkin 

asteista tiheää kuvausta. 

Mikluha (1996, 232-233) maalailee yhdysvaltalaisesta työkulttuurista häikäilemättömän 

kuvan, jota leimaa kilpailu kaikesta: työntekijälle on hyvä asemansa kannalta, mitä 

 
2 Selvyyden vuoksi käytän ihmisistä, jotka asuvat Yhdysvalloissa, nimitystä yhdysvaltalainen, vaikka 
amerikkalainen lienee onkin suositumpi vaihtoehto ja sitä usein käytetään synonyyminä yhdysvaltalaiselle. 
Perusteluni tälle on se, että periaatteessa amerikkalainen sana pätee myös ihmisiin, jotka asuvat joko Pohjois- 
tai Etelä-Amerikan mantereella. Myöskin pohjoisamerikkalainen on liian laaja termi, koska myös kanadalaiset 
ja meksikolaiset ovat pohjoisamerikkalaisia. 
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lähempänä on johtajaa; organisaatiomuutokset ovat arkipäivää yhdysvaltalaisissa 

yrityksissä, koska hierarkkisessa järjestelmässä sosiaaliset suhteet määrittelevät hierarkiaa 

yhä uudelleen; ja työntekijä elää löyhässä hirressä, koska työ voi loppua kuin seinään, jos 

työntekijän tehtävällä ei ole enää mitään funktiota yrityksessä. Suurin piirtein samoilla 

linjoilla ovat myös Nieminen ja Väyrynen (1999). Heidän (1999, 179) mukaan työ on yksi 

yhdysvaltalaisia yhdistävistä perusarvoista. Työ ja siinä menestyminen ovat myös tapa 

määrittää sekä omaa että muiden identiteettiä. Työnteko on niin tärkeää yhdysvaltalaisessa 

kulttuurissa, että ylitöiden tekeminen on pikemminkin sääntö kuin poikkeus ja lomailukin 

tarkoittaa lähinnä pidennettyjä viikonloppuja. Työstä irtisanoutumiseen ja irtisanotuksi 

tulemiseen suhtaudutaan hyväksyvämmin kuin Suomessa ja työlainsäädäntö ei ole niin 

tiukkaa kuin Suomessa. Työpaikalla on tiukka hierarkia. Työelämää leimaa jatkuva kilpailu 

yksilö- ja organisaatiotasolla: työntekijä voi aina parantaa suoristustaan ja kilpailla vähintään 

itsensä kanssa ja on sanomattakin selvää, että aina kilpailee kollegoidensa kanssa. Työtä 

myös arvioidaan hanakasti, mutta rakentavassa hengessä ja kannustuksen ja kiitoksen kautta. 

(Nieminen & Väyrynen 1999, 179-192.) 

Tammisen (2000) kirja poikkeaa em. käsitellyistä siinä mielessä, että se ei ole 

lähtökohtaisesti suunnattu ihmisille, jotka työskentelevät Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaisten 

kanssa tai tekemässä sinne lähtöä. Tamminen (2000, 7) itse määrittelee kirjansa 

tarkoitukseksi ”tarjota syvällisempi katsaus Yhdysvaltain monikulttuuriseen yhteiskuntaan” 

ja tarjoaakin ylen kattavan tietopaketin liittyen työhön Yhdysvalloissa. Tamminen aloittaa 

syväluotauksen yhdysvaltalaiseen työkulttuuriin amerikkalaisesta unelmasta. Perinteisesti 

amerikkalainen unelma on ollut ajatus tai jopa ideologia, jonka mukaan kova työnteko 

palkitaan hyvällä elintasolla. 1990-luvulla unelma päivitettiin tarkoittamaan ryysyistä 

rikkauksiin-tarinoita, ja ilmaisu muutti tarkoitustaan koskemaan miljoonia ansaitsevia, 

luksuselämää eläviä julkisuuden henkilöitä. (Tamminen 2000, 136.) Amerikkalaisen 

unelman merkityksen muutos lienee reaktio 1990-luvun lamalle. Tamminen (2000, 136-137) 

näkee olevan kaksi syytä sille, miksi työnteko on yhdysvaltalaisessa kulttuurissa niin 

keskeisessä osassa: ensinnäkin työ, mitä ihminen tekee, määrittää hänen identiteettiään, ja 

toiseksi Yhdysvallat on läpeensä kapitalismin kyllästämä. Kapitalismin ylläpito vaatii kovaa 

työntekoa siihen osallistujilta. 

Yhdysvalloissa taloudellinen menestys on hyvin keskiluokkainen tavoite ja sille pyhitetään 

paljon aikaa (Tamminen 2000, 136). Toisin sanoen taloudellisen menestyksen tavoittelu 

tarkoittaa pitkiä päiviä työn parissa. Korkeampi koulutusaste ja korkeampi asema töissä 
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korreloivat positiivisesti työntuntimäärän kanssa eikä lomailukaan ole maan tapa. Toisaalta 

työpaikan vaihtaminen parempaan on arkipäivää ja yleisempää kuin Suomessa, koska 

työpaikkaa vaihdetaan lähinnä sillä perusteella, että se hyödyttää työntekijän uraa tavalla tai 

toisella. Tämä toimii myös hyvänä esimerkkinä yhdysvaltalaisten kunnioituksesta 

yksilöllisyyttä kohtaan, joka on myös tärkeä arvo yhdysvaltalaisessa kulttuurissa yleensä. 

(Tamminen 2000, 138-140.) 

Liittyen työn tärkeyteen yhdysvaltalaisessa liike-elämässä Tamminen (2000, 137) puhuukin 

kultaisista käsiraudoista eli järjestelystä, jossa työntekijä ””pakotetaan” tekemään pitkiä 

päiviä oman ja yhtiön menestyksen eteen”. Työntekijä hyötyy tästä rahallisesti palkan, 

bonuksen ja/tai optiojärjestelyiden muodossa (Tamminen 2000, 137).  

Itselleni kultaiset käsiraudat-terminä oli uusi tuttavuus, joten päädyin hieman tutkimaan 

asiaa. Kultaiset käsiraudat osoittautui monitulkintaiseksi termiksi:  

- Nissley ja Hartigan (2001, 97) määrittelevät sen tarkoittavan työntekijän ja 

työnantajan välistä järjestelyä, jossa työntekijä sopii olevansa tietyn ajan työnantajan 

palveluksessa korvausta vastaan;  

- Bergerin (2005, 14) mukaan kultaiset käsiraudat laitetaan niille, jotka ylenevät 

organisaation hierarkiassa, jotta heidät voidaan sitoa läheisemmin organisaation 

tavoitteisiin, ja tästä luonnollisesti maksetaan rahallista korvausta työntekijälle;  

- Zhou, Wan, Yang ja Ganin (2021) määritelmässä korostuu johtoportaan asema, 

koska kultaiset käsiraudat laitetaan johtoportaan jäsenille antamaan motivaatiota ja 

rahallinen palkkio on sidottu optiobonuksiin;  

- Duong, Qiu ja Rhee (2022) puhuvat kultaisista käsiraudoista suhteessa 

työntekijöiden kannustimiin ja innovointiin. Yhdysvalloissa eläkesäästäminen (ja 

myös työskentely) on kannattavampaa yhdessä organisaatioissa, koska eläkkeet 

määräytyvät palvelusvuosien ja viimeisten palkkojen perusteella (viitaten Ippolito 

1985). Kultaiset käsiraudat ovat parempi eläke vastineeksi lojaalista palveluksesta, 

hyvästä tuottavuudesta ja ainakin teoriassa innovoinnista yhtiön hyväksi. (Duong, 

Qiu & Rhee 2022, 130.) 

Kultaiset käsiraudat ovat siis eräänlainen organisaation antama palkinto hyvin tehdystä 

työstä ja kannustuskeino, jolla työntekijän odotetaan jatkavan hyvää työtään työnantajan 

palveluksessa. Se on myös tilannesidonnainen termi, jossa palkkion antamisen tapa 

vaihtelee, mutta se on aina rahallinen ja vastineeksi odotetaan työntekijän sitoutuvan 



17 
 

 

yritykseen ja sen toimintaan. Joka tapauksessa kultaiset käsiraudat johtavat tilanteeseen, 

jossa työ on etusijalla ja muut elämän osa-alueet kärsivät siitä (Tamminen 2000, 138).  

Kotilainen, Kaitala, Nikula ja Sunin (2009, 10) mukaan yhdysvaltalaiset käyttävät töiden 

tekemiseen paljon enemmän aikaa kuin muut kehittyneet maat johtuen maan kulttuurista ja 

historiasta sekä keveämmästä tuloverotuksesta. Keveämmän tuloverotuksen takia pitkien 

päivien tekeminen on kannattavaa toisin kuin Länsi-Euroopassa, jossa korkean verotuksen 

takia on kannattavampaa viettää vapaa-aikaa. Yhdysvalloissa palvelualojen työntekijämäärä 

on kasvanut vuosien 1980-2005 aikana ja suurin osa työvoimasta ainakin vuonna 2005 

työskenteli palvelualoilla. (Kotilainen, Kaitala, Nikula & Suni 2009, 29, 40.) 

Yhteenvetona voi todeta, että työ on todella tärkeä asia yhdysvaltalaisille: sen kautta 

voimakkaasti määritetään identiteettiä ja sille uhrataan paljon aikaa. Kovasta työnteosta 

myös palkitaan työntekijää yhteiskunnallisellakin tasolla eli kevyemmällä tuloverotuksella 

ja paremmalla sosiaalisella asemalla, joka puolestaan kannustaa yhä kovempaan työntekoon.  

Seuraavaksi pureudun tarkemmin yhdysvaltalaiseen työelämään Weilin (2014) halkeillun 

työpaikan -käsitteen ja Work Trends -tutkimusprojektin kautta. Halkeillut työpaikka kuvaa, 

miten yhdysvaltalaisten organisaatioiden organisaatiorakenteiden muutokset ovat 

vaikuttaneet negatiivisesti työntekijöiden elämiin. Work Trends -tutkimusprojekti on yli 20 

vuotta tutkinut yhdysvaltalaisten käsityksiä ja mielipiteitä työstä Yhdysvalloissa. Halkeillut 

työpaikka ja Work Trends -tutkimusrojekti ovat esimerkkejä siitä, miten työelämä näyttäytyy 

yhdysvaltalaisille ja minkälaisten haasteiden kanssa he ovat tekemisissä. 

 

2.2.1 Halkeillut työpaikka 

Weil (2014) kuvailee nykyajan työpaikkoja Yhdysvalloissa itse kehittämänsä termin 

fissured workplace (suom.  halkeillut työpaikka3) kautta. Halkeilluissa työpaikoissa 

työnantajan ja työntekijän roolit eivät ole enää selkeitä, koska isot organisaatiot eivät enää 

suoraan työllistä ihmisiä vaan työllistäminen on hoidettu alihankkijoiden kautta. Samalla 

myös vastuukysymykset ovat monimutkaistuneet ja tämä on vaikuttanut ja vaikuttaa 

negatiivisesti mm. työntekijöiden työoloihin ja palkkoihin. Halkeilu johtuu organisaatioiden 

sopeutumisesta kapitalistiseen markkinatalouteen, jossa voiton tavoittelu sijoittajille ja 

 
3 Oma suomennokseni. Weil (2014) kertoo tarkoituksella lainanneensa geologiasta termin fissured, joka 
suomeksi on halkeama. 
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arvon luominen asiakkaille ovat organisaatioiden tärkeimmät tavoitteet. Tämä kehityspolku 

on tapahtunut viimeisen reilun kolmenkymmenen vuoden aikana (Weil 2019, 148). Taustalla 

vaikuttavat globalisaatio, laimeampi innostus liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin sekä osa- ja 

liittovaltioiden vähentynyt kiinnostus työsäännösten täytäntöönpanoa kohtaan. Tämän takia 

organisaatiot ovat alkaneet käyttää kolmea liiketoimintastrategiaa saavuttaakseen 

tavoitteensa:  

- voiton tavoittelu keskiöön: keskittymällä ydintoimintoihinsa eli arvon ja brändin 

luomiseen asiakkaille, joka puolestaan johtaa suurempiin voittoihin sijoittajille. 

Tämä toteutetaan karsimalla ja ulkoistamalla muita toimintoja, kuten tuotantoa. 

Myös teknologian kehittyminen on vaikuttanut suotuisasti tähän kehitykseen: 

toimintojen koordinoiminen tekonologiavälitteisesti eri toimijoiden kesken on 

helppoa ja edullista;  

- kustannusten leikkaaminen: kun toimintoja ulkoistetaan, niin samalla karsitaan 

henkilöstökustannuksista;  

- strategian tehokas toteuttaminen: ulkoistamisen seurauksena organisaatioiden on 

luotava standardeja, joita alihankkijoiden on noudatettava. Tämän lisäksi 

alihankkijoiden on suostuttava siihen, että organisaatio valvoo heidän tekemisiään, 

jotta organisaatio voi varmistaa alihankkijoiden noudattavan standardejaan. 

Organisaatioiden kannalta tämä järjestely on taloudellisesti todella kannattava ja se on 

levinnyt läpi Yhdysvaltojen talouden4. Organisaatiot ovat pystyneet luomaan erityisaseman, 

jossa ne voivat sanella alihankkijoille, miten heidän tulee toimia ja valvoa heidän 

toimintaansa, mutta samalla olla vapaita vastuusta mitä kontrolli heille toisi. Tämä johtuu 

siitä, että poliittiset päättäjät eivät ole ymmärtäneet, mikä vaikutus näiden johtavien 

organisaatioiden toimilla on toimialaan ja yhteiskuntaan yleensä, joten organisaatioiden 

toimintaan ja monimutkaisiin alihankkijaketjutustoimintoihin ei ole puututtu. (Weil 2014, 7-

14, 24.) Tässä kohtaa on hyvä huomata, että Yhdysvalloissa suhtaudutaan yritystoimintaan 

erittäin myönteisesti ja yrittäjyyttä ja sen työllistymisvaikutuksia arvostetaan. Tämä 

heijastuu myös työtä koskevaan lainsäädäntöön, jossa laki ei keskity suojelemaan 

työntekijöitä samalla tavalla kuin Suomessa vaan on tasapuolisempi ottaessaan huomioon 

 
4 Weil ei erikseen mainitse taloudella tarkoittavan Yhdysvaltoja, mutta tämä tulkinta on oikeutettu siinä 
mielessä, että Weil itse on mm. ollut yhdysvaltalaisen työviraston Palkka ja tunti - yksikön (Wage and Hour 
Division) johtajana Barack Obaman hallituksen aikaan (2014-2017) Yhdysvaltojen työministeriössä (Weil 
2019, 147). Yksikön tehtävänä on valvoa, että Yhdysvalloissa työhön liittyviä lakeja ja säädöksiä noudatetaan 
(U.S. Department of Labor). 
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myös työnantajan oikeudet. (Laitinen 2007, 13, 153.) Laitinen (2007, 153) erikseen 

mainitsee, että ”siinä [Yhdysvaltain sääntelyssä] on mukana työnantajan liiketoimintaa 

hyödyttävää joustavuutta”. Tarkoittaako Laitinen, että jossain määrin sääntely on 

pikemminkin enemmän työnantajan kuin työntekijän puolella? Tämä tulkinta tukisi Weilin 

esittämää kritiikkiä poliittisten toimijoiden liian lepsusta asenteesta puuttua suurten 

organisaatioiden toimintaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäädännöstä ei löydy 

yksiselitteistä määritelmää sille kuka on ja kuka ei ole työntekijä, koska määritelmät 

vaihtelevat liittovaltion ja eri osavaltioiden välillä (Weil 2014, 20-21). Toisaalta 

Yhdysvalloissa työntekijät ovat tottuneet haastamaan työnantajansa oikeuteen milloin 

mistäkin syystä (Laitinen 2007, 156), joten tietty varovaisuus työnantajien taholta palkata 

työntekijöitä on myöskin ymmärrettävää.  

Työntekijöille järjestely luo epävarmuutta. Alihankkijat kilpailevat toiminnoista, joita 

organisaatiot ulkoistavat ja tämä näkyy työntekijöiden palkoissa ja työoloissa, koska 

käytännössä katsoen alihankkijat kilpailevat siitä kuka voi tarjota urakan halvimmalla. 

Palkat ovat pienentyneet, erilaisia työpaikan kautta saatuja etuja on vähennetty ja 

epävarmuus työpaikan säilymisestä on lisääntynyt. Kehitys huonompaan suuntaan alkoi jo 

ennen suurta lamaa 2007-2009. Tutkimusten mukaan puutteellinen työlainsäädännön 

noudattaminen ja työntekijöiden työolojen huonontuminen korreloivat halkeilevien 

työpaikkojen kanssa. Halkeilu ei kosketa vain matalapalkka-aloja, vaikkakin se on niiden 

parissa paljon yleisempää, vaan se on pikkuhiljaa levinnyt laajemmin yhdysvaltalaiseen 

talouteen ja koskettaa myös korkeapalkkaisia aloja.  Halkeilevilla työpaikoilla on myös 

merkittäviä sosiaalisia seurauksia: puutteellinen työlainsäädännön noudattaminen tai 

laiminlyöminen; alihankintaketjuttamisen seurauksena syntyviä töiden koordinoimisen 

vaikeuksia, jotka voivat pahimmillaan aiheuttaa työntekijöille onnettomuuksia, fyysisiä 

vammoja ja kuolemia; ja työntekijöiden palkoissa tai työsuhde-eduissa ei näy hyvin tehty 

työ eli organisaation voitot menevät suoraan sijoittajille. Työsuhteista on myös tullut 

epävarmempia ja osa-aikatyö sekä määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet. (Weil 2014, 

15-20, 24.) Empiiriset tutkimukset myös vahvistavat, että työntekijöiden palkkoihin ja 

palkkakehitykseen työpaikkojen halkeilu on vaikuttanut negatiivisesti (ks. tarkemmin Weil 

2019, 155-158 tiivistelmä tutkimuksista).  

Halkeilu vaikuttaa myös koko yhteiskunnan taloudelliseen toimintaan. Weil (2019, 151) 

arvioi, että ainakin 19 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta työskentelee toimialoilla, 

joissa halkeilleiden työpaikkojen toimintatavat vaikuttavat, mutta todellisuudessa prosentti 
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voi olla kaksinkertainen eli 38 prosenttia. Halkeilu myös hidastaa lamasta toipumista. Ennen 

isot organisaatiot olivat ensimmäisten joukossa palkkaamassa lisää työntekijöitä, kun 

pikkuhiljaa laman jälkeen alkoi nousukausi ja työnmäärä kasvoi. Koska organisaatiot ovat 

ulkoistaneet monet toiminnoistaan ja työntekijät siinä samalla, niin koko prosessi on 

hitaampaa ja monimutkaisempaa. (Weil 2014, 23.) 

Ratkaisuna ongelmaan Weil (2014, 289) esittää työlainsäädännön päivittämistä vastaamaan 

nykyajan työelämää; julkisia toimijoita muuttamaan lähestymistapaansa lakien valvomisesta 

enemmän sellaiseen suuntaan, jossa lain valvominen toimii kannustimena; ja työntekijöiden 

etua valvovilta tahoilta (esim. ammattiliitot, luottamusmiehet) luomaan systeemejä, joilla 

valvoa, että työpaikat noudattavat lakeja. Myös isojen organisaatioiden toimintaan tulisi 

sisällyttää työntekijöiden ulkoistamisesta syntyvät yhteiskunnalliset kustannukset siten, että 

kustannuksille organisaatiot loisivat oman standardinsa, jota heidän tulisi valvoa 

alihankkijoidensa keskuudessa (Weil 2014, 289).  

Weil (2019, 16) toteaa, että ymmärtääksemme työtä tulevaisuudessa meidän on ensin 

ymmärrettävä työtä nyt ja sen vaikutuksia tulevaisuuden työhön. Myöhemmin Weil (2020, 

640) jatkaa, että tulevaisuuden työn pohtiminen auttaa vain pientä osaa työvoimasta ja 

painottaa teknologian merkitystä. Kuitenkin teknologiaan liitetyt odotukset eivät koskaan 

osu oikeaan. Näiden syiden takia on hyödyllisempää ja tärkeämpää keskittyä tutkimaan ja 

ymmärtämään työtä nyt ja siihen liittyviä epäkohtia, kuten huonoja palkkoja, vähäisiä 

työetuja, vähäisiä mahdollisuuksia työntekijän oman taloudellisen tilanteen parantamiseen 

sekä työntekijöiden jääminen työterveys- ja -turvallisuussääntelyn ulkopuolelle. (Weil 2020, 

640-641.) 

Työpaikkojen halkeilu on myös johtanut käytäntöön, jossa työnantajat tarkoituksella 

väärinluokittelevat työntekijänsä ”itsenäisiksi yrittäjäksi”. Käytäntö juontaa juurensa 

työntekijöihin liittyvään sääntelyyn. Itsenäinen yrittäjä on halvempi ratkaisu 

organisaatioille, koska työntekijöitä koskeva sääntely ei ulotu itsenäisiin yrittäjiin. 

Itsenäinen yrittäjä jää sellaisen sääntelyn ulkopuolelle, kuten minimipalkka, 

ylityökorvaukset ja työttömyyskorvaukset. Sen sijaan itsenäisen yrittäjän kontolle tulee 

maksaa toimestaan verot liitto- ja osavaltiolle sekä työnantajana että työntekijänä. Näiden 

maksujen laiminlyönnistä voi tulla ankaria rangaistuksia. Tällä käytännöllä on myös 

seurauksia yhteiskunnalle. Väärinluokitellut työntekijät eivät usein maksa erilaisia 

sosiaaliturvamaksuja, jotka vähentävät sosiaaliturvatoimien rahoitusta. He eivät myöskään 
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monesti maksa palkastaan asiaankuuluvia työnantajan maksamaa veroa palkkojen 

perusteella liitto- tai osavaltiolle, joka puolestaan vaikuttaa osa- ja liittovaltioiden 

verokertymiin. (Weil 2017.) Yhdysvalloissa työnantajan vastuuta työntekijän työterveyteen 

ja -turvallisuuteen liittyvistä vastuista säädetään Occupational Safety and Helth (OSH) 

Actissä ja itsenäiset yrittäjät eivät kuulu lain piiriin. (Weil 2020, 640-641.) 

 

2.2.2 Work Trends -tutkimusprojekti 

Vuodesta 1997 lähtien Carl E. Van Horn on toiminut johtajana John J. Heldrich Center for 

Workforce Development:ssa, joka on osa Rutgersin yliopistoa (Van Horn 2022). Keskus 

tutkii yhdysvaltalaista työelämää (Rutgers, The State University of New Jersey 2020) ja 

tekee tätä tutkimusta mm. julkaisemalla Work Trends -tutkimusprojektia, joka perustuu 

kansallisiin työntekijöiden, työttömien ja työnantajien haastatteluihin (Van Horn 2006, 475; 

2014, xiv). Tämän tutkimuksen pohjalta Van Horn mm. vuonna 2006 tunnisti viisi 

megatrendiä yhdysvaltalaisten työntekijöiden parissa: työntekijät ovat huolestuneita 

työpaikkojensa puolesta; jatkuva oppiminen on tärkeä osa työelämää, mutta työntekijät eivät 

aina ole kartalla siitä mitä tai missä pitäisi oppia;  työnantajat haluavat hyvin koulutettuja ja 

osaavia työntekijöitä, mutta eivät ole valmiita panostamaan työntekijöiden kouluttamiseen 

itse, koska pelkäävät sijoituksensa menevän hukkaan ja työntekijän vaihtavan työpaikkaa; 

eläköityminen alkaa olemaan vanhentunut käsite, koska ihmiset joko itse haluavat tai heidän 

on pakko työskennellä eläkeikää pidempään; ja työnantajat ja työntekijät eivät ole perillä 

siitä, millaisia työnkehittämisen ohjelmia Yhdysvaltojen hallitus tarjoaa. Toisaalta hallinnon 

tarjoamat työn kehittämisen tavat eivät ole ajan tasalla ja vaativat päivittämistä. Van Horn 

toteaakin, että työn kehittämisen arvoperustaa tulisi päivittää koko maan tasolla ja luopua 

ajatuksista kuten pysyvät työpaikat ja ottaa huomioon työmaailman uudet realiteetit, kuten 

jatkuva oppiminen. (Van Horn 2006, 475-476, 478-479.)  

Vajaa vuosikymmen myöhemmin vuonna 2014 Van Horn julkaisi kirjan, joka perustui 

vuonna 1998-2012 työllisille ja työttömille yhdysvaltalaisille tehtyihin haastatteluihin, joita 

oli siihen mennessä tehty vajaat 25 000 kappaletta osana Work Trends -tutkimusprojektia. 

Kirja keskittyy kuvaamaan yhdysvaltalaista työmarkkinaa ja sitä kohdanneita muutoksia 

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Taloudelliset muutokset, erityisesti suuri lama 

(eng. Great Recession) 2007-2009 muutti työntekijöiden ja työnantajien vastuita ja 

oikeuksia työntekijöiden kannalta huonompaan suuntaan: työsuhdeturva on kärsinyt; työn 
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kautta saatavia etuja, kuten terveydenhuolto, sosiaaliturva ja eläke, on tuntuvasti karsittu; 

myös työhön liittyvää koulutusta ja jatkuvaa oppimista on sysätty yhä enemmän 

työntekijöiden hartioille ja kukkaroille. Work Trends -tutkimusprojektissa on mm. käynyt 

ilmi, että erilaiset työtyytyväisyyttä ilmaisevat mittarit ovat menneet alaspäin vuosina 1999-

2009. Esimerkiksi työtyytyväisyys on laskenut 59 prosentista 49 prosenttiin ja tyytyväisyys 

työn määrään pieneni yli kahdellakymmenellä prosenttiyksiköllä 59 prosentista 37 

prosenttiin. Projektissa tutkitaan myös, miten tärkeinä työntekijät pitävät erilaisia 

työntekijöiden tarjoamia etuja. Samalla tarkasteluajalla näiden etujen tärkeys ei muuttunut 

montaa prosenttiyksikköä: esim. perheen ja työn tasapainottaminen oli vuonna 1999 88 

prosentin mielestä tärkeää ja vuonna 2009 se oli edelleen tärkeää 86 prosentin mielestä. 

Työilmapiiri ja -ympäristö ovat muuttuneet työntekijöiden mukaan huonommiksi globaalin 

kilpailun ja kapitalismin seurauksena. Organisaation kilpaillessa keskenään tuottavuudesta 

on työntekijöiden ollut pakko sopeutua huonompiin työoloihin ja -ehtoihin. (Van Horn 2014, 

xiv-xv, 49-66.) 

Tässä vaiheessa on hyvä tarkastella hieman tarkemmin suurta lamaa 2007-2009. Vaikka tällä 

lamalla ei ehkä ole suoranaisesti mitään tekoa sille, mitä Yhdysvaltojen työmarkkinoilla 

tapahtui reilu kymmenen vuotta myöhemmin koronapandemian seurauksena, on tärkeää 

kuitenkin sivuta aihetta ja nähdä minkälaisia asioita sieltä on mahdollisesti periytynyt 

seuraavaan korkean työttömyyden jaksoon.  Grusky, Western ja Wimerin (2011, 5) mukaan 

suuri lama oli neljästä syystä mullistava tapahtuma: lama lähti liikkeelle 

asuntomarkkinoiden kriisistä, josta se levisi ja vaaransi talousmarkkinat tuoden kauhukuvia 

menneisyydestä vuoden 1929 Wall Streetin romahduksesta; talouden ongelmat heijastuivat 

työmarkkinoille ja toi kriisin myös sinne ja lopuksi liittovaltio reagoi näihin kaikkiin 

kriiseihin voimakkaasti. Näiden syiden takia Grusky, Western ja Wimer (2011, 5) 

spekuloivat, että kriisillä tulee olemaan myös suurempia vaikutuksia yhteiskuntaan ja 

ihmisten mieliin. Suuren laman vaikutukset työllisyyteen olivat ennen kaikkea masentavat: 

mm. työpaikkojen katoaminen ja työttömien työnhakijoiden määrä olivat Yhdysvalloissa 

2009 vuoden loppupuolella korkeimmillaan sitten toisen maailmansodan. Huonommaksi 

tilanteen teki vielä se, että uusien työpaikkojen luominen loppui lähes seinään. Suuren laman 

seurauksena lokakuuhun 2009 mennessä 8,5 miljoonaa työpaikkaa oli kadonnut ja 

työttömyys oli 10,1 prosenttia, kun laman alkaessa marraskuussa 2007 työttömyysprosentti 

oli 4,5. Vielä kaksi vuotta myöhemmin toukokuussa 2011 15 miljoonaa amerikkalaista olivat 

työttöminä, joka oli 10 prosenttiyksikköä työvoimasta (Hout, Levanon & Cumberworth 
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2011, 60, 63, 77-78.) Vuoden 2014 puolessa välissä työttömiä oli edelleen noin 12 miljoonaa 

(Van Horn 2014, 177). 

Kirjansa jälkisanoissa Van Horn (2014, 175-184) pohtii suuren laman seurauksia 

yhdysvaltalaiseen työelämään ja työmarkkinoihin. Työttömyysluvut pikkuhiljaa laskivat ja 

maaliskuussa 2014 työttömyys oli 6,7 prosenttia. Kuitenkin Yhdysvaltain työmarkkinat 

kaipasivat 7 miljoonaa uutta työpaikkaa, jotta työllisyystilanne olisi yhtä hyvä kuin ennen 

lamaa ja vuonna 2014 arvioitiin, että työllisyys palaa lamaa edeltävälle tasolle vasta 2019 

(viitattu Schwartz 2014). Work Trends -tutkimusprojektin mukaan 2008-2012 23 prosenttia 

yhdysvaltalaisista koko- ja osa-aikatyöntekijöistä lomautettiin. Lama ei kuitenkaan 

kohdellut kaikkia yhdysvaltalaisia tasavertaisesti. Esimerkiksi iäkkäämpien lomautettujen 

työntekijöiden oli muita ikäryhmiä vaikeampaa työllistyä lomautuksen jälkeen. Ikäryhmästä 

riippumatta uudelleen työllistyäkseen oli työntekijöiden usein suostuttava huonompiin 

työehtoihin eli pienempään palkkaan ja huononpiin työsuhde-etuihin. Lama oli niin 

yhdysvaltalaisen yhteiskunnan läpileikkaava ilmiö, että se kosketti yli puolta Yhdysvaltain 

väestöä joko suoraan (hänet on itse lomautettu tai irtisanottu) tai välillisesti (perheen- tai 

suvunjäsen tai ystävä oli irtisanottu tai lomautettu). Lama vaikutti negatiivisesti myös 

ihmisten säästöjen määrään, mielenterveyteen, kuluttamiseen ja lääkärikäynteihin. (Van 

Horn 2014, 176-178.) 

Etsin käsiini Work Trends -raportit vuodelta 2014 eteenpäin. Heldrich-keskuksen Internet-

sivuilla on saatavilla Work Trends -kyselyn tuloksia 1990-luvun lopulta eteenpäin. 

Raporttien otsikoiden perusteella on yleisempiä raportteja yhdysvaltalaisten mielipiteistä 

työtä, työnantajia ja hallitusta kohtaan, joskin teemat ja painotukset vaihtelevat jokaisena 

tutkimusajankohtana, sekä yksityiskohtaisempia, johonkin tiettyyn teemaan pureutuvia 

raportteja, kuten raportti naisten lamasta, jossa tutkitaan COVID-19 pandemian vaikutuksia 

mm. naisten työllisyyteen (Simone 2021) tai raportti yli 50-vuotiaiden osa-aikaisesta 

työnteosta ja sen syistä (Starace, Van Horn & Zukin 2015). Yleisempiä raportteja on 

julkaistu kolme vuodesta 2014 eteenpäin: elokuussa 2014, painotuksena tutkia suuren laman 

vaikutuksia (Zukin, Van Horn & Kopicki 2014), syyskuussa 2016, painotuksena 

tulevaisuuden näkymät työmarkkinoilla, tulevat presidentinvaalit ja 

maahanmuuttajatyöntekijät (Zukin & Van Horn 2016) ja syyskuussa 2018, painotuksena 

kansalaisten näkemys vahvasta Yhdysvaltain taloudesta, mutta huoli huonontuvista 

tulevaisuuden näkymistä (Van Horn & Starace 2018). Vuodelta 2020 ei löytynyt julkaisua, 

mutta vuodelta 2021 löytyi kuusi raporttia, joissa oli käytetty datana joko Yhdysvaltojen 
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presidentinvaalien 2020 jälkeen kerättyä kyselyaineistoa aikavälillä 4.-14.12.2020 (Simone 

2021, Starace 2021; Heldrich Center Research Staff 2021) tai sekä edellä mainittua aineistoa 

että ennen Yhdysvaltojen presidentinvaaleja 2020 kerättyä kyselyaineistoa aikavälillä 21.10-

1.11.2020, (Van Horn & Starace 2021a; Van Horn & Starace 2021b; Bacani & Donovan 

2021). Vuosien 2014, 2016 ja 2018 tutkimuskyselyt on toteutettu aina elokuussa (Zukin, 

Van Horn & Kopicki 2014, 16; Zukin & Van Horn 2016, 18; Van Horn & Starace 2018, 19), 

joten ellei koronapandemia ole lopullisesti muuttanut tutkimusprojektin tutkimuskäytäntöjä, 

niin seuraava tutkimusraportti julkaistaneen vuodelta 2022 elo-/syyskuussa. Kuitenkin 

vuodelta 2021 löytyi mediatiedote, joka perustuu samaisen vuoden marraskuussa tehtyyn 

kyselytutkimukseen (Heldrich Center for Workforce Development 2021, 1). Uusin julkaisu 

on vuoden 2022 tammikuulta, jossa vertaillaan miten yhdysvaltalaisten mielipidetrendit ovat 

muuttuneet vuosina 2010-2021 (Starace & Van Horn 2022). Erityisesti minua kiinnosti 

raporteissa oleva osio, jossa tutkittiin yhdysvaltalaisten mielipidettä amerikkalaisesta5 

työntekijästä. Tämä auttaa hahmottamaan yhdysvaltalaisten mielipiteitä ja niiden takana 

vallitsevia jaettuja arvoja ja uskomuksia yhdysvaltalaisesta työelämästä. Tällainen kohta 

löytyi vuoden 2014, 2016 ja 2018 raporteista, mutta valitettavasti vuonna 2021 sitä ei enää 

ollut. Vuoden 2021 raporteista hyödynsin useampaa ja kokosin niistä sirpaleittain relevanttia 

tietoa. 

Edellä mainittujen kyselyiden vertaaminen keskenään ei ole aina mahdollista, koska 

kyselyitä tarpeen mukaan vuosittain muokataan. Esimerkiksi vuoden 2014 kyselyssä 

yhdysvaltalaisilta kysyttiin, miten yhdysvaltalainen työntekijä vertautuu muiden maiden 

työntekijöihin eli onko yhdysvaltalainen työntekijä parempi verrattuna muiden maiden 

työntekijöihin (Zukin, Van Horn & Kopicki 2014, 12). Vain joka kolmas vastaaja oli tätä 

mieltä, joten vuoden 2016 kyselyssä tutkijat halusivat pureutua tarkemmin tähän 

kysymykseen. Tätä varten he loivat yhdeksän kuvailevaa sanaa tai sanaparia ja vastaajien 

 
5 Tutkimuksissa käytetään termiä ”American worker”, joka suoraan käännettynä kääntyy amerikkalaiseksi 
työntekijäksi, mutta kuten olen aiemmin selittänyt (alaviite 2, sivu 14), niin selvyyden vuoksi käytän ihmisistä, 
jotka asuvat Yhdysvalloissa, nimitystä yhdysvaltalainen. 
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tuli arvioida kuvaako asia yhdysvaltalaisia, muiden maiden työntekijöitä vai kuvaako asia 

molempia.  

 

Kuvio 3. Esimerkki Work Trends -tutkimusprojektin kysymyksestä (suomennettu ja mukaillen otettu Zukin & 
Van Horn 2016, 14). 

Yhdysvaltalaisten mielestä he ovat paremmin palkattuja, stressaantuneempia ja 

ammattitaitoisempia kuin muiden maiden työntekijät. Kuitenkin muiden maiden työntekijät 

ovat heidän mukaansa yhdysvaltalaisia onnellisempia työssään (ks. Kuvio 3). Koska vuoden 

2016 tutkimuksessa painotettiin myös maahanmuuttonäkökulmaa, niin toisessa 

kysymyksessä pyydettiin arvioimaan myös sitä kuvaavatko yhdeksän sanaa tai sanapartta 

ihmisiä, jotka ovat syntyneet Yhdysvalloissa; ihmisiä, jotka ovat syntyneet Yhdysvaltojen 

ulkopuolella; vai molempia. (Zukin & Van Horn 2016, 12-15.) 

Vuoden 2014 tutkimustulosten mukaan yhdysvaltalaiset työntekijöillä asiat ovat huonosti: 

he ovat onnettomia, huonosti palkattu ja pelkäävät menettävänsä työnsä. Vastaajia pyydettiin 

valitsemaan kaikki ne sanat tai sanaparret, jotka kuvaavat yhdysvaltalaisia työntekijöitä 
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(Kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Yhdysvaltalaiset, jotka ovat samaa mieltä väittämien kanssa (prosenttia vastanneista) (suomennettu 
alkuperäisestä taulukosta, joka löytyy Zukin, Van Horn & Kopicki 2014, 12). 

Vuoden 2018 tutkimuksessa vertailtiin tuloksia aiempien tutkimusten tuloksiin. Esimerkiksi 

ihmisten määrä, jotka ovat huolissaan työttömyysprosentista ovat laskeneet tutkimusta 

edeltävien kahdeksan vuoden aikana: heinäkuussa 2010 tästä luvusta huolestuneita oli 52% 

vastanneista, tammikuussa 2013 43%, elokuussa 2016 22% ja elokuussa 2018 7%. Yleensä 

ottaen vastaajilla oli suuren laman aikana ja sen jälkeen tehdyistä tutkimuksista 

positiivisimmat näkemykset kysymyksiin, jotka koskivat työmarkkinoita, työtyytyväisyyttä 

ja henkilökohtaista taloutta. Kuitenkin yhdysvaltalaiset edelleen pelkäävät menettävänsä 

työnsä: vuonna 2009 luku oli 43% ja melkein kymmenen vuotta myöhemmin vastaava luku 

oli 34%. Näkemykset myös uuden työpaikan löytämisestä tarpeen vaatiessa ovat melko 

pessimistiset: 31% vastaajista kokevat löytävänsä uuden työn, 42% ovat melko luottavaisia, 

että löytävät uuden työn, ja 30% eivät usko löytävänsä uutta työtä. Luvut ovat melko 

samanlaiset kuin vuonna 2016 ja paremmat kuin vuosien 2014, 2010 ja 2009 tutkimuksista, 

mutta kaukana 1990-luvun lopun luvuista (ks. Taulukko 1). (Van Horn & Starace 2018, 2-

5, 9-10.) Yleisenä trendinä siis ihmiset ovat aidosti huolissaan sekä työpaikastaan että uuden 

työpaikan löytämisestä. 
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Taulukko 1. Miten luottavaisia yhdysvaltalaiset ovat sen suhteen, että tarvittaessa löytävät uuden työpaikan? 
(suomennettu alkuperäisestä Van Horn ja Starace 2018, 10; lisätty vuosien 2020 ja 2021 Work Trends 
kyselytutkimuksen tulokset taulukkoon Starace & Van Horn 2022, 5). 

 Marras
-kuu 
2021 

Joulu-
kuu 
2020 

Elo- 
kuu 
2018 

Elo- 
kuu 
2016 

Elo-
kuu 
2014 

Tam-
mikuu  
2013 

Heinä
-kuu 
2010 

Marras
-kuu 
2009 

Helmi
-kuu 
1999 

Elo-
kuu 
1998 

Erittäin 
luottavainen 

26 % 10 % 
 

10 % 10 % 4 % 8 % 7 % 7 % 33 % 28 % 

Luottavainen 25 % 17 % 21 % 21 % 16 % 10 % 12 % 13 % 31 % 29 % 
Jokseenkin 
luottavainen 

29 % 35 % 42 % 38 % 33 % 34 % 30 % 29 % 23 % 25 % 

Ei kovin 
luottavainen 

15 % 26 % 21 % 22 % 27 % 30 % 30 % 28 % 8 % 11 % 

Ei ollenkaan 
luottavainen 

5 % 13 % 7 % 9 % 21 % 18 % 20 % 22 % 4 % 7 % 

En tiedä/  
en ole varma 

Ei 
saata-
vissa 

Ei 
saata-
vissa 

Ei  
saata-
vissa 

Ei 
saata-
vissa 

Ei 
saata-
vissa 

Ei 
saata-
vissa 

1 % 1 % * 1 % 

Yht. 100 % 100 % 101 % 100 % 101 % 100 % 100 % 100 % 99 % 101 % 
*= 1 % tai vähemmän. 

Vuoden 2020 kyselytutkimuksissa heijastui vahvasti pandemian vaikutukset työhön. 

Esimerkiksi joulukuussa 2020 31% vastanneista olivat tehneet etätyötä ja 24% vastanneista 

sanoi, että samassa taloudessa asuva oli tehnyt etätöitä. Pandemia myös toi mukanaan paljon 

stressiä ja 63% olikin huolissaan stressin määrästä. Tämän lisäksi myös taloudellinen tilanne 

huoletti 53% prosenttia vastaajista. Luonnollisesti yhdysvaltalaiset olivat huolissaan 

pandemian vaikutuksista talouteen, työllistymismahdollisuuksiin, työttömyyteen ja 

työpaikkojen pysyvyyteen. Kyselyssä tiedusteltiin myös, koetaanko erinäiset asiat uhkana 

yhdysvaltalaisille työntekijöille. Kolme suurinta uhkaa koettiin olevan pandemian 

vaikutukset (76%), työpaikkojen siirtyminen ulkomaille (66%) sekä kilpailu ja 

halpatyövoima ulkomailta (60%). (Van Horn & Starace 2021b, 2-5, 8.) 

Tutkimusraporteissa tehtiin myös paljon vertailua suureen lamaan ja sen aikaisiin 

tutkimustuloksiin. Vuonna 2020 kyselyn tuloksissa oltiin samoilla linjoilla kuin kymmenen 

vuotta aiemmin tehdyssä kyselyssä eli talouden muutokset ovat perusteellisiä ja pysyviä, ei 

pelkästään väliaikaisia (Van Horn & Starace 2021b, 1). Kuitenkin vuoden 2020 kyselyn 

tulokset huolesta työmarkkinoita ja töiden pysyvyyttä kohtaan ovat optimistisemmat kuin 

2013 kyselyn tulokset. Jotkin luvut olivat samanlaisia: esimerkiksi vuonna 2010, 2013 ja 

2020 kyselyissä huolissaan työmarkkinoiden tilanteesta oli noin 90% vastaajista. (Van Horn 

& Starace 2021b, 5-6.) Suuren laman ja pandemian aiheuttaman työttömyyden välillä on 

myös eroja: suuren laman aikaan työttömyys kosketti suurelta osin tuotantoalaa, pandemian 

työttömyys puolestaan palvelualoja (Handwerker, Meyer, Piacentini, Schultz & Sveikauskas 

2020, viitattu Heldrich Center Research Staff 2021, 4). 
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Pandemia on myös vaikuttanut yhdysvaltalaisten mielipiteisiin työnteosta. 55% mielestä 

kovalla työnteolla voi menestyä, mutta 45% mukaan kova työnteko ei tuo menestystä. 

Kyselyssä kyseltiin myös, päteekö väittämä naisten ja etnisten vähemmistöjen kohdalla. 

Puolet vastaajista on sitä mieltä, että kova työnteko tuo naisille menestystä ja hieman alle 

puolen mukaan (49%) väittämä pätee myös etnisten vähemmistöjen kohdalla. Kyselyssä 

tutkittiin, onko poliittisella taustalla merkitystä siihen, uskooko vastaaja kovan työn tuovan 

menestystä. Republikaanit uskovat hanakammin kovan työn tuovan menestystä kuin 

demokraatit. Suurin osa yhdysvaltalaisista eli 64% uskoo, että tekevälle löytyy työtä. Tämä 

näkemys on optimistisempi kuin suuren laman aikaan. (Bacani & Donovan 2021, 1.)  

Viimeisin Work Trends -kyselytutkimus on toteutettu marraskuussa 2021 ja yleisenä 

huomiona vastaajien mielipiteet olivat positiivisemmat työmarkkinoista kuin vuotta 

aiemmin (ks. Kuvio 5) (Heldrich Center for Workforce Development 2021). 

 

Kuvio 5. Kuinka monta prosenttia vastaajista on erittäin huolissaan seuraavista Yhdysvaltojen työllisyyteen 
liittyvistä luvuista? (taulukko suomennettu ja mukaillen tehty Heldrich Center for Workforce Development 
(2021, 2) taulukon 1 perusteella). 

Starace ja Van Horn (2022, 11) raportissaan tutkivat yhdysvaltalaisten työtä koskevien 

mielipiteiden trendejä vuosina 2010-2021 perustuen vuosien 2010, 2013, 2018, 2020 ja 2021 

Work Trends -kyselyihin. Raportin mukaan viimeisimmän kyselyn mukaan yhdysvaltalaiset 

ovat optimistisia työmarkkinoiden suhteen, mutta samalla huolissaan elinkustannusten 

noususta. Raportissa tehdään vertailevaa tutkimusta suuren laman ja pandemian aiheuttaman 

laman välillä. Kaksi suurinta erottavaa tekijää lamojen välillä ovat marraskuussa 2021 
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työntekijöiden irtisanoutuminen ennätysmäärin, ja pandemian aiheuttaman 

työttömyyslukujen laskeneminen nopeammin kuin suuren laman jälkeen. Vuonna 2021 

yhdysvaltalaiset uskovat myös löytävänsä työtä tarvittaessa ja uskaltavat hanakammin 

pyytää parempaa palkkaa ja etuja työnantajiltaan tai kokonaan vaihtaa työtään. (Starace & 

Van Horn 2022, 1, 3.) 

 

2.2.3 Yhteenveto 

Usko amerikkalaiseen unelmaan on pikkuhiljaa murenemassa. Weilin (2014) halkeilevan 

työpaikan teesi yhä huonommasta työelämästä työntekijöille näyttäytyy totena Work Trends 

-tutkimusprojektin tuloksissa: työntekijät voivat yhä huonommin. Kapitalismin vaatimus 

jatkuvasta tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisesta ja suurempien voittojen käärimisestä 

yksityisten yhtiöiden osakkeen omistajille on johtanut tilanteeseen, jossa työntekijöitä 

kohdellaan kustannuseränä. Työelämä esiintyy yhdysvaltalaisille yhä arvaamattomampana 

eikä kovasta työnteostakaan palkita kuten ennen.  

Koronapandemia heitti lisää öljyä laineille, kun sen seurauksena huhtikuussa 2020 

työttömyys Yhdysvalloissa kasvoi 14,7 prosenttiin eli 23,1 miljoonaan. Työttömyyttä on 

mitattu tammikuusta 1948 ja tämä oli mittaushistorian ennätys. (Bureau of Labor Statistics 

2020d, 2.) Vielä helmikuussa 2020 työttömyysprosentti oli 3,5. Työttömyysprosentti palasi 

koronapandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen maaliskuussa 2022, jolloin 

työttömyysprosentti oli 3,6. (Bureau of Labor Statistics 2022b, 1.) Myös Work Trends -

kyselyissä heijastui kansallisen talouden vaikutus ihmisten mielipiteisiin työstä. Kun talous 

voi huonosti, myös ihmisille työelämä näyttäytyy negatiivisempana. Kun talous taas rullaa, 

myös ihmiset suhtautuvat optimistisemmin työhön. 
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3 DISKURSSIANALYYTTINEN NÄKÖKULMA 
TUTKIMUSILMIÖÖN 

 
3.1  Diskurssianalyysin yleiset periaatteet 

Diskurssianalyysin hajanaisen kentän takia tutkijan on syytä avata diskurssianalyysiä 

itselleen ja lukijoilleen ja kertoa, mihin tutkimussuuntaukseen käytettävä diskurssianalyysin 

tutkimustapa perustuu ja miten valittu tutkimustapa itsessään toimii. Tutkijan on myös 

tarpeen kuvata tarkasti tutkimusprosessi ja menetelmien käyttö, jotta teksti on lukijalle 

helposti lähestyttävää ja ymmärrettävää eikä lukijan odoteta tuntevan diskurssianalyysiä 

tutkimusmenetelmänä. (Siltaoja & Sorsa 2020, 230, 247.) Tutkimuksen tarkka kuvaaminen 

myös osoittaa tutkijan lukeneisuuden ja ymmärryksen diskurssianalyysistä. Edellä 

mainituista syistä aloitan antamalla suurpiirteisen kuvauksen diskurssianalyysin yleisistä 

periaatteista, jonka jälkeen esittelen tarkemmin kriittisen diskurssianalyysin, joka on osa 

teoreettista viitekehystäni. Lopuksi esittelen vielä erilaisia kriittisen diskurssianalyysin 

lähtökohtia ja sovellustapoja uutisten tutkimiseen. 

Diskurssianalyysi juontaa juurensa vuoteen 1952, jolloin Zellig Harris kehitti 

diskurssianalyysin kielitieteessä tutkiakseen suurempia kokonaisuuksia kuin pelkkiä 

lauseita. 1970- ja 1980-luvuilla diskurssianalyysissa oli tapana tutkia puhuttua kieltä. 

Nykykäsityksen mukaan diskurssianalyysissa voi ottaa tutkimuskohteekseen kaikenlaisen 

kielenkäytön. Muita merkittäviä diskurssianalyysiin vaikuttaneita tapahtumia ovat mm. 

1980-luvun loppupuolella kielen tutkimisen painopisteen vaihtuminen yhteiskunnan 

tutkimiseen kielen kautta, ja niin kutsuttu kielellinen käänne, joka tapahtui 1970- ja 1980-

luvuilla yhteiskuntatieteissä. Kielellisen käänteen mukaan ”kieli rakentaa eikä vain heijasta 

todellisuutta ja on näin ollen tärkeä yhteiskunnallisen analyysin kohde”. (Pälli & Lillqvist 

2020, 375, 379, 380-381.) Kielellinen käänne oli vahvasti sidoksissa sosiaalisen 

konstruktionismin (Pälli & Lillqvist 2020, 381-382) ja yhteiskunnallisella tasolla kielen 

aseman vahvistumiseen (Pietikäinen 2000, 191). 

Diskurssianalyysi ottaa lähtökohdakseen sosiaalisen konstruktionismin ajatuksen 

todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta kielenkäytöllä (Jokinen, Juhila & Suoninen 

2016b, 17). Koska sosiaalisen konstruktionismin keskiössä on ajatus todellisuuden 

sosiaalisesta rakentumisesta ja tämän sosiaalisen rakentumisen nähdään tapahtuvan 

arkipäiväisissä toiminnoissa ja käytännöissä, pidetään sosiaalisten kanssakäymisten, 
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erityisesti kielen, tutkimista arvokkaina tutkimuksenkohteina (Burr 2015, 4-5). Toinen 

perusolettama sosiaalisen konstruktionismin lähestymistavassa diskurssiin ”on, että 

diskurssi eli kielenkäyttö on olennainen osa yhteisöjen toimintaa ja se rakentaa yhteisöjä ja 

sille ominaisia tapoja hahmottaa maailmaa”. Sosiaalisessa konstruktionismissa siis diskurssi 

ymmärretään olevan osa yhteisöä ja se ilmentää yhteisön tietoa ja käsityksiä. (Luukka 2000, 

151.)  

Jokinen, Juhila ja Suoninen (2016b, 17) määrittelevät diskurssianalyysin “sellaiseksi 

kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan 

yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa 

käytännöissä” (korostus alkuperäisessä tekstissä). Edellä olevasta napakasta määritelmästä 

huolimatta diskurssianalyysi ei ole tarkkarajainen ja yksinkertaisesti sovellettavissa oleva 

tutkimusmetodi vaan se sisältää monenlaisia erilaisia näkökulmia, lähtökohtia ja sovelluksia 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2016a, 25), joiden parissa voi tutkia melkeinpä mitä vain 

(Siltaoja & Sorsa 2020, 230). Esimerkiksi johtamis- ja organisaatiotutkimuksen alalla 

Siltaoja ja Sorsa (2020, 230) mainitsevat diskurssianalyysin saaneen vaikutteita mm. 

sosiologiasta, kielitieteistä, viestintätieteistä, filosofiasta ja kasvatustieteistä. 

Diskurssianalyysi on siis kattokäsite, joka nivoo yhteen monia tutkimistapoja. Siltaoja ja 

Sorsa (2020, 230) nimeävät diskurssianalyysin tekemisen tapojen sekalaiselle kentälle 

yhteiseksi kielenkäytön (puhutun tai kirjoitetun) käyttötapojen tutkimisen.  

Johtamis- ja organisaatiotutkimuksessa diskurssianalyysin perustana on yhteiskuntatieteiden 

tutkimusperinne (Siltaoja & Sorsa 2020, 230). Siltaoja ja Sorsa (2020, 231) mainitsevat 

erityisesti Norman Fairclough’n kehittämän kriittisen diskurssianalyysin ja korostavat 

Michel Foucault’n filosofian vaikutusta siihen6 yleisesti diskurssianalyysin lisäksi.  

Mikä sitten on diskurssi? Parkerin (1992) mukaan merkityssysteemin eli diskurssin tunnistaa 

siitä, että se ”realisoituu tekstissä” (tutkimuksen kiinnostuksenkohteena on teksti, ei sen 

laatija), ”liittyy objekteihin” (objektin nimeäminen on sen olemassaolon edellytys), ”sisältää 

toimijat” (diskurssi rajoittaa tai mahdollistaa tiettyjä persoonallisuuden positioita), ”on 

yhtenäinen merkityssysteemi” (diskurssiin sisältyvät metaforat, analogiat ja kuvat 

muodostavat yhteneväisen kokonaisuuden), ”viittaa toisiin diskursseihin” (diskurssit ovat 

kietoutuneet yhteen ja jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään kommentoiden toisiaan ja 

 
6 Myös Grant, Hardy, Oswick & Putnam (2004, 11) painottavat Foucault’n merkitystä kriittiselle 
diskurssianalyysille. 
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lainaten kielikuvia toisiltaan), ”reflektoi omaa puhetapaansa” (diskurssi kommentoi myös 

omia käsitteitään), ”on historiallinen” (diskurssi sijoittuu aikaan ja paikkaan, mistä johtuen 

se muuttuu) (Suoninen 2016, 62-64). 

Diskurssianalyysissä moninaisten diskurssien läsnäolo samaan ilmaisuun liitettynä ei ole 

ristiriitaista. Ilmaisun merkitys ratkeaa aina kontekstin ja tilanteen kautta. Tutkijan kannalta 

aineisto nousee tässä suhteessa merkittävään arvoon, koska ilmaisujen merkitykset tulkitaan 

aineiston kontekstin kautta. Analyysi on hyvä aloittaa etsimällä aineistosta yhtäläisyyksiä ja 

erityisesti eroja esitettyjen merkityssysteemien välillä. Analyysiä tehtäessä on kuitenkin 

hyvä huomioida useampi seikka. Analyysiprosessi on luonteeltaan iteratiivinen prosessi, 

joten tiukasta alkuhypoteesista on todennäköisesti haittaa. Mielekkäämpää on rakentaa 

hypoteesit aineistosta käsin. Merkityssysteemi ei ole pelkkä aihe tai teema vaan sen verran 

yleistasoinen käsite, että se kuvaa ja sen alle mahtuu useampia teemoja. Merkityssysteemejä 

tulkitessaan tutkija ei saa tukeutua omiin konstruktioihin vaan hänen tulee pyrkiä 

suuntaamaan huomiotansa kielenkäyttäjän esille tuomiin eroihin ja ristiriitoihin ja miten 

näillä ilmaisua konstruoidaan. Analysoinnissa on myös huomioitava sanojen kirjaimellisten 

merkitysten lisäksi niihin muut liittyvät merkitykset esim. assosiaatiot. Diskurssien 

tunnistaminen ja nimeäminen jää aina loppujen lopuksi tutkijan vastuulle. Tämän takia 

tutkijan tulee perustella, miten ja millä perusteella on diskurssinsa aineistostaan valinnut 

(Suoninen 2016, 51-54, 57, 61-62.) 

 

3.2 Kriittinen diskurssianalyysi 

Kriittisestä diskurssianalyysistä on tullut suosittu tutkimustapa johtamis- ja 

organisaatiotutkimuksessa (Siltaoja & Sorsa 2020, 231; Grant, Hardy, Oswick & Putnam 

2004, 11). Tässä osiossa perehdyn tarkemmin kriittiseen diskurssianalyysiin. Aloitan 

taustoittamalla kriittisen diskurssianalyysin, jonka jälkeen kohdistan huomioni Van Dijkin, 

Fairclough’n ja Wodakin ajatuksiin kriittisestä diskurssianalyysistä.  

Diskurssianalyysin tavoin myös kriittinen diskurssianalyysi on kattokäsite, joka pitää 

sisällään monenlaisia lähestymistapoja ja tulkintoja siitä, mitä tulisi tutkia ja miten. Kriittisen 

diskurssitutkimuksen7 katsotaan syntyneen joko 1980-luvulla tai 1990-luvulla. 19080-luvun 

 
7 Van Dijk (2008, viitattu van Dijk 2015, 466) käyttää kriittisestä diskurssianalyysista mieluummin nimitystä 
kriittinen diskurssitutkimus (Critical Discourse Studies), jotta tutkimusalan ei miellettäisi olevan vain yksi 
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näkökannassa alkuna pidetään Teun A. van Dijkin tutkimuksia (Krzyżanowski & Machin, 

2017, 62). Toisessa tulkinnassa, jossa painotetaan 1990-lukua alkuna kriittiselle 

diskurssitutkimukselle, katsotaan aluksi Norman Fairclough’n tuotantoa (Wodak 2021, 

369). Tieteenkentältä tarkasteltuna kriittinen diskurssianalyysi pohjautuu vahvasti kieli- ja 

yhteiskuntatieteisiin ja niissä ilmeneviin katsantokantoihin (Pietikäinen 2000, 192). 

Kielitieteiden ja yhteiskuntatieteiden parissa harjoitetuilla diskurssianalyyseillä on paljon 

yhteistä. Karrikoiden pääero kielitieteen ja yhteiskuntatieteiden välillä on 

lähestymistavoissa: kielitiede ottaa alkupisteekseen kielen ja laajentaa siitä pikkuhiljaa 

näkökulmaa yhteiskunnallisiin asioihin, yhteiskuntatieteissä suunta on toisin päin 

(Pietikäinen 2000, 193). Kriittisessä diskurssianalyysissä hyödynnetään molempia 

(Pietikäinen 2000, 193).  

Grant, Hardy, Oswick ja Putnam (2004, 11) määrittelevät kriittisen diskurssianalyysin 

tehtäväksi tutkia kielen roolia ideologian, vallan ja sosiokulttuurisen muutoksen rakentajana. 

Tämän takia tutkimuksen lähtökohtana on usein yhteiskunnallinen ongelma ja aineiston 

kautta pyritään tutkimaan sitä, miten kielen avulla epätasa-arvoa luodaan ja ylläpidetään 

(Pälli & Lilqvist 2020, 387-88). Pietikäinen (2000, 192, 196) tulkitsee kriittisen 

diskurssianalyysin tehtävän hieman toisin; tarkastelun alla on valtasuhteiden, ideologian ja 

diskurssin väliset suhteet ja myöhemmin jatkaa kriittisellä diskurssianalyysillä olevan kaksi 

peruslähtökohtaa: diskurssi on sosiaalinen ja yhteiskunnallinen konventio, ja diskurssia 

tutkitaan kriittisestä näkökulmasta. Joka tapauksessa kriittisen diskurssianalyysin pohjalla 

on ajatus diskurssilla olevan samanaikaisesti kolme ulottuvuutta: ”se on teksti8, esimerkki 

diskursiivisesta käytännöstä ja esimerkki sosiaalisesta käytännöstä” (Fairclough 1992, 4). 

Tällöin analyysia tapahtuu kolmella tasolla: tekstin sisällön, rakenteen ja merkityksen 

tarkastelu; diskursiivisen vuorovaikuttamistavan kommunikoinnin tarkoituksen ja 

 
tutkimustapa vaan kokoelma monia erilaisia tutkimustapoja. Myös Krzyżanowski ja Machin (2017, 62) sekä 
Wodak (2021, 35) käyttävät tutkimusalan nimenä kriittistä diskurssitutkimusta. Kuitenkin päädyin käyttämään 
tässä pro gradu -tutkielmassa kriittistä diskurssianalyysiä, koska se on vakiintunut ja yleisempi nimi 
tutkimussuuntaukselle. Diskurssintutkijana on kuitenkin tärkeää tiedostaa ja mainita tutkimuskentän 
vaihtoehtoisista nimistä, koska sanoilla on valtaa ja tämänkin tutkimussuunnan nimi voi muuttua ajan kuluessa. 
Tällä hetkellä suosituin nimitys kuitenkin on kriittinen diskurssianalyysi, joten pitäydyn tässä. 
8 Fairclough (1992, 4) määrittelee tekstin lingvistiikasta käsin, jolloin se tarkoittaa sekä puhuttua että 
kirjoitettua kieltä. Myös kielitieteilijät Luukka (2000, 134), Pietikäinen (2000, 192), ja Cotter ja ben-Aaron 
(2017, 45) määrittelevät tekstin tarkoittavan puhuttua tai kirjoitettua kieltä. Fairclough (1992, 4) itse käsittelee 
kirjassaan tekstejä lingvistisessä mielessä eli edellä esitellyllä tavalla, mutta hän ei näe estettä sille, että tekstiksi 
määriteltäisi myös kuvat sekä kuvien ja sanojen yhdistelmät. 
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uskomusten tutkiminen; ja kommunikoinnin tapahtumispaikan sosiaalisen kontekstin 

pohtiminen.  

Kriittisessä diskurssianalyysissä painotetaan intertekstuaalisuutta eli tekstit viittaavat monin 

tavoin toisiin teksteihin ja siksi ne ovat myös olemassa alkuperäisen tekstin ulkopuolella. 

Intertekstuaalisuus laajentaa näkökulman tekstinsä itsen ulkopuolelle ja kuroo yhteen 

tekstien ja sosiaalisen todellisuuden välistä aukkoa samalla laajentaen tutkimusnäkökulmaa 

tekstin luojiin ja käyttäjiin antaen mahdollisuuden pohtia sitä kuka, miten, miksi ja milloin 

kieltä käytetään. (Grant, Hardy, Oswick & Putnam 2004, 11-12.) Tekstit ovat siis 

vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa: toisten tekstien kanssa, tekstien tuottajien kanssa ja 

tekstien lukijoiden kanssa (Siltaoja & Sorsa 2020, 232.) Grant ym. (2004, 12) mukaan 

”[d]iskurssianalyyttiset lähestymistavat, jotka ovat intertekstuaalisia, ehdottavat, että 

ymmärtääkseen diskurssin rakenteita tuottavat seuraukset tutkijoiden tulee kontekstualisoida 

diskurssit historiallisesti ja sosiaalisesti”. Itse menen pidemmälle ja totean, että ne seurastaan 

vaativat sitä. Ilman riittävää kontekstualisointia intertekstuaalisuudesta tulee latteaa ja se 

epäonnistuu. Tällöin vaarana varsinkin kriittisessä diskurssianalyysissä on koko juonen 

katoaminen eli syy, miksi analyysiä tehdään, jää takaa-alalle. Ilman intertekstuaalisuutta ja 

tutkimuskohteeseen liittyvän sosiaalisen todellisuuden kuvailua ja kerrontaa kriittinen 

diskurssianalyysi ei ole millään tasoa kriittistä ja diskurssianalyysinkin tarkoitus tulee 

vähintäänkin kyseenalaiseksi. Kuitenkin kriittisen diskurssianalyysin tavoitteena on muuttaa 

yhteiskuntaa parempaan suuntaan yhdistämällä diskurssianalyysiin yhteiskunnallisesti ja 

poliittisesti ajankohtaisia ajatuksia (Pietikäinen 2000, 193). 

Mitä enemmän olen lukenut kriittisestä diskurssianalyysistä, niin olen kiinnittänyt huomiota 

siihen, että paljon viitataan Teun Van Dijkin, Norman Fairclough’n ja Ruth Wodakiin 

kirjoituksiin. Näin on erityisesti kirjallisuudessa, joka käsittelee kriittistä diskurssianalyysia 

tapana tutkia uutisia. Esimerkiksi Cotter ja ben-Aaron (2017, 50) jaottelevat kriittisen 

diskurssianalyysin sovellutukset uutisten tutkimiseen kolmeen kategoriaan: van Dijkin 

luomalle lähestymistavalle, jossa lingvistisiä makrorakenteita selitetään termeillä, jotka on 

lainattu kognitiivisestä tieteestä; lähinnä Ruth Wodakin työlle perustuvalle psykologiselle 

lähestymistavalle, jossa tarkastellaan ideoita poliittisissa teksteissä ja uutisteksteissä; ja 

Fairclough’n lähestymistapa. Koska tutkimuskohteeni ovat uutiset, koen tärkeäksi tutustua 

lyhyesti heidän ajatteluunsa ja tässä kohtaa jo hieman kavennan näkökenttääni suhteessa 

siihen, minkälaisia lähestymistapoja kriittiseen diskurssianalyysiin esittelen. 



35 
 

 

Van Dijk (2015, 467; 2020, 306) määrittelee kriittisen diskurssianalyysin olevan 

diskurssianalyyttistä tutkimusta, jonka keskiössä on tutkia, miten yhteiskunnallisen vallan 

väärinkäytökset ja epätasa-arvo diskursseissa eri tavoin tuotetaan ja esitetään siinä 

yhteiskunnallisessa ja poliittisessa kontekstissa, jossa se esiintyy. Kriittiseen 

diskurssianalyysiin on sisään rakennettu oletus epätasa-arvoisesta yhteiskunnasta ja täten 

kriittisen diskurssianalyysin tehtävänä on paljastaa epätasa-arvoa luovat diskurssin 

tuottamisen tavat, jotta niitä voidaan muuttaa (Van Dijk 2015, 467; 2020, 306). Van Dijk 

vielä tarkentaa, että kriittisessä diskurssianalyysissä pätee ainakin seuraavat periaatteet: 

kriittinen diskurssianalyysi tutkii yhteiskunnallisia ja poliittisia ongelmia diskurssien tasolla, 

mutta huomioiden laajemman kontekstin; tutkimus on yleensä monitieteistä; tutkimus ei 

tyydy vain kuvailemaan diskurssia, vaan myös selittää sitä suhteessa yhteiskuntaan; ja 

erityisesti tutkimuksen kohteena on vallan väärinkäyttö ja sen tekemisen tavat. Tässä 

tärkeässä osassa on vähentää välimatkaa mikro- ja makrotason lähestymistapojen välillä. 

Makrotason analyysissä tutkitaan valtaa, valta-asemaa ja epätasa-arvoa eri ryhmien välillä, 

kun taas mikrotason tutkimuksessa keskitytään kielenkäytön ja kommunikaation 

tutkimiseen. (Van Dijk 2015, 467-468; 2020, 306-308.) Näiden periaatteiden lisäksi Van 

Dijkin (2015, 469; 2020, 308) mukaan kriittiselle diskurssianalyysille keskeistä on 

analysoida eri ryhmien ja instituutioiden valtaa yhteiskunnissa. Van Dijk (2015, 467; 2020, 

306) osuvasti luonnehtii kriittisen diskurssianalyysin olevan ”diskurssin tutkimusta 

asenteella”, ja tämä asenne on alan tutkijoita yhdistävä piirre, ei jokin tietty tutkimusmetodi. 

Fairclough’n (2003, 3) hahmottelemassa kriittisessä diskurssianalyysissä 

kiinnostuksenkohteena on sekä teksti itsessään että sen asuttama diskurssijärjestys. 

Diskurssijärjestys on ”semioottisen eroavaisuuden sosiaalinen rakentuminen” eli erilaisten 

keskenään arvotettujen diskurssien samanaikainen olemassaolo (Fairclough 2003, 206). 

Diskurssijärjestys on melko pysyvä ja osa suurempia sosiaalisia käytäntöjä. Tutkimuksessa 

mielenkiinto on siis kaksinainen: mitä tekstissä itsessään tapahtuu ja mitä 

diskurssijärjestyksessä tapahtuu. (Fairclough 2003, 3.) 

Fairclough’n (2010, 3-4) mukaan kriittisellä diskurssianalyysillä on kolme ominaisuutta: se 

on suhteellista (keskipiste sosiaalisissa suhteissa, jotka ovat luonteeltaan kompleksisia), 

dialektista (asioiden väliset suhteet, jotka erottavat ne muista asioista, mutta eivät ole kiveen 

hakattuja) ja transdisiplinaarista (tutkimus on monitieteistä ja tehtävä tutkimus kehittää 

kaikkien tutkimuksessa käytettyjen tieteiden teorioita ja tutkimustapoja). Jotta tutkimus 

Fairclough’n mukaan voidaan luokitella kriittiseksi diskurssianalyysiksi, on siihen kolme 
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löyhää periaatetta. Ensinnäkin analyysi ei ole pelkästään diskurssianalyysiä vaan se on yksi 

useammista analyysitavoista, joita transdisiplinaarisessa tutkimuksessa käytetään välineinä 

tarkastella diskurssin ja sosiaalisten käytäntöjen suhteita. Toiseksi diskurssianalyysissa 

analysoidaan syvällisesti tekstiään itseään, ei tyydytä vain pinta raapaisuna yleisesti 

kommentoimaan tekstiä. Kolmanneksi tutkimus ei ole kuvailevaa vaan pureutuu 

diskursseissa ilmeneviin sosiaalisiin vääryyksiin ja ehdottaa tapoja korjata niitä. (Fairclough 

2010, 10-11.) Tutkimuksen tulee siis olla makrotasoista, tekstien diskurssien yhteydet 

ympäröivään maailmaan tulee osata havaita ja yhdistää, ja tutkimuksen tulee olla kantaa 

ottava. 

Pietikäinen (2000, 195) luonnehtii Fairclough’n kiinnostuksenkohteena olevan 

sosiokulttuurisen muutoksen tutkiminen nyky-yhteiskunnassa diskurssianalyysin avulla. 

Tämä käy hyvin ilmi Fairclough’n (2010, 1) myöhemmästä tutkimuksesta, jossa hän 

kuvailee kriittisen diskurssianalyysin tehtäväksi kielen analysoimisen niin, että sen 

osallisuus nykyaikaisten kapitalististen yhteiskuntien toiminnassa käy ilmi. Fairclough 

(2010, 1) on valinnut painotuksen kapitalismiin kahdesta syystä: se on maailmassa suosituin 

talousjärjestelmä ja täten se vaikuttaa yhteiskuntien sosiaalisiin todellisuuksiin. Taustalla 

vaikuttaa kriittinen yhteiskunnallinen tutkimus (CDA on myös osa tätä tieteenkenttää) ja sen 

ajatus siitä, että syiden ymmärtäminen sille, miksi kapitalismi rajoittaa ja toisaalta 

mahdollistaa ihmisten hyvinvointia, voi johtaa hyvinvointia rajoittavien tekijöiden 

vähentämiseen, ellei jopa poistamiseen (Fairclough 2003, 202-203; 2010, 2, 11). Kriittisessä 

yhteiskunnallisessa tutkimuksessa tarkoituksena on tutkia kulloinkin ajankohtaisia aiheita ja 

antaa niiden muokata tieteenkenttää. Kapitalismin tutkiminen on ollut kestoaihe tämän 

tieteenalan tutkijoiden parissa jo 1980-luvulta lähtien (Fairclough 2010, 3). Muutokset 

kapitalistisessa talousjärjestelmässä ovat niin perinpohjaisia, että ne aina vaikuttavat myös 

sosiaaliseen todellisuuteen (Fairclough 2003, 4). Toisen maailman sodan jälkeinen 

kapitalismin vaatimus jatkuvalle talouskasvulle on johtanut neoliberalismiin.  

Neoliberalismi on poliittinen aate, jossa sosiaaliset suhteet muokataan niin, että ne 

mahdollistavat globaalin, rajoittamattoman talouskasvun (Bourdieu 1998). Tämä on johtanut 

erilaisiin epätasa-arvon muotoihin mm. murentamalla erilaisia sosiaalihuollon toimia, joilla 

pehmennetään taloudessa tapahtuvien muutosten vaikutusta kansalaisten elämään. 

(Fairclough 2003, 4-5.) Diskurssi aktiivisesti osallistuu neoliberalismin mahdollistamiseen 

sosiaalisten muutosten kautta, joiden tarkoituksena on poistaa esteitä globaalin talouskasvun 

tieltä (Fairclough 2003, 204). 
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Wodak (2021, 36) erottaa kriittisen diskurssianalyysin muista diskurssin tutkimuksen 

haaroista, koska tutkimus ei ole metodologialähtöistä vaan on aloitettava ensin tunnistamalla 

yhteiskunnallinen ongelma, jota tutkia. Tutkimusongelman muotoileminen teoriaa apuna 

käyttäen on osa metodologiaa (Wodak 2021, 36). Rheindorfin (2019) mukaan aineiston 

valinta ja sen tutkimustapa valitaan sen perusteella mitä tutkitaan (Wodak 2021, 36). Toisin 

sanoen kriittinen diskurssitutkimus on täysin riippuvainen tutkimusongelmasta ja kaikki 

muu rakentuu sen varaan. Koska kriittinen diskurssitutkimus ottaa lähtökohdakseen tutkia 

yhteiskunnan epäkohtia, on tutkijan tärkeää kiinnittää huomiota huolelliseen analyysiin, 

läpiprosessin jatkuvaan itsereflektointiin ja pyrkiä pitämään etäisyyttä aineistosta pitämällä 

aineiston kuvailu ja tulkinta tiukasti erillään toisistaan, jos mahdollista. (Wodak 2021, 45.) 

Wodakin (2021, 36-37) mukaan kriittisessä diskurssianalyysissa ajankohtaisia aiheita tällä 

hetkellä ovat uusliberalismin, globalisaation, ilmaston muutoksen, digitaalisvälitteisen 

kommunikaation, kognitiotieteen lähestymistapojen yhdistäminen kriittisen 

diskurssitutkimukseen, ja historiallisten prosessien ja hegemonisten narratiivien tutkiminen.  

 

3.3 Kriittinen diskurssianalyysi uutisten tutkimisessa 

Tässä osiossa kohdennan huomiota siihen, miten uutisia on tutkittu kriittisen 

diskurssianalyysin avulla. Taustoitus on kattava, mutta tarpeellinen, koska se luo pohjaa 

omalle tutkimukselleni ja terävöittää metodologian spesifimpään kontekstiin.  

Kriittinen diskurssianalyysi on suosittu tapa tutkia mediaa ja sen kommunikoimia viestejä. 

Mediassa diskursseja tuotetaan yleisölle ja tähän vuorovaikutukseen on sisään rakennettu 

oletus mediasta aktiivisena toimijana ja yleisöstä passiivisena (O’Keeffe 2012, 441). 

Uutisilla on paljon valtaa suhteessa yleisöönsä. Informaationlähteinä ne vaikuttavat ihmisten 

ymmärryksiin ja käsityksiin erinäisistä asioista. Uutisten avulla voidaan muokata ihmisten 

mielipiteitä tapahtumista. (Busà 2014, 138-139.) Median tuottamien viestien tarkastelu on 

tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, miten viestit tuotetaan ja mitä ideologisia ajatuksia viestien 

taustalta löytyy (O’Keeffe 2012, 441).  

Uutinen on jokin merkittävä mennyt tai tuleva tapahtuma, jolla on vaikutusta yhteisölle 

(Facchinetti 2021, 153). Uutisoinnin tarkoituksena on ollut läpi ajan esittää tapahtuneet 

tapahtumat mahdollisimman nopeaa yleisölleen (Cotter & ben-Aaron 2017, 51). Uutiset 

perinteisesti jaotellaan koviin ja pehmeisiin uutisiin. Kovat uutiset ovat raportteja mm. 

onnettomuuksista ja muunlaisista äkkinäisistä tapahtumista. Pehmeät uutiset kertovat 
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viihdyttäviä faktoja esim. julkisuuden henkilöistä. Painopiste on inhimillisesti kiinnostavissa 

asioissa eikä uutisointi ole yhtä hätäistä kuin kovissa uutisissa. (Facchinetti 2021, 153.) 

Uutisten tutkiminen diskurssianalyysin avulla auttaa ymmärtämään, miten uutiset 

käyttäytyvät ja mistä osasista ne rakentuvat. Uutiset ovat journalistien kirjoittamia 

kertomuksia. Tutkimalla uutisten narratiivista rakennetta voidaan ymmärtää motivaatioita 

sille, miksi uutisia kirjoitetaan. Uutiset kirjoitetaan tietyllä lingvistisellä tyylillä ja tietyllä 

rekisterillä. Rekisterin käytöllä journalisti tuo esille joko tietoisesti tai tiedostamatta 

sosiaalisia viestejään, joita haluaa välittää. Uutistyylin käyttöä rajoittaa yhteiskunta eli tietyt 

kielelliset asiat ovat siinä sallittuja, mutta toiset eivät. Uutistekstien tuottamiseen vaikuttaa 

myös journalistien oma käsitys roolistaan uutisten tuottajina. Rooli on alati muuttuva ja 

muokkaantuva. (Cotter 2015, 804-807.) 

Uutisten tutkiminen kriittisen diskurssianalyysin parissa juontaa juurensa Iso-Britanniaan 

Glasgow'n yliopistossa tehtyyn viisiosaiseen Bad News-kirjasarjaan, jonka osat julkaistiin 

vuosina 1976-1993 (Glasgow University Media Group 1976, 1980, 1982, 1985, 1993). 

Kirjasarjassa tutkittiin median kieltä kriittisen kommunikaatiotutkimuksen parissa. (Cotter 

2015, 796-797; van Dijk 2015, 477.) Van Dijkin (2015, 477; 2020, 316) mukaan 

kielitieteiden alalla ensimmäinen kriittinen tutkimus mediasta on Roger Fowlerin, Bob 

Hodgen, Gunther Kressin ja Tony Trewin tekemä kirja Language and Power vuodelta 1979, 

jossa he tutkivat kielin rakenteiden vaikutusta median vastaanottajien käsitykseen asioista. 

Myös Wodak (2021, 37) mainitsee Fowler ym. (1979) perustaksi kriittisen 

diskurssianalyysin synnylle. Cotter ja ben-Aaron (2017, 46) painottavat Allan Bellin (1991) 

työn merkitystä mediakielen tutkimukselle. Bell (1991, viitattu Cotter ja ben-Aaron 2017, 

46) hyödynsi työssään sosiolingvistiikkaa ja narratiivista analyysia tutkiessaan uutiskieltä. 

Diskurssin suhteen Bell (1991) osoitti uutistekstien olevan yhteydessä monimutkaisiin 

osoittaja-vastaanottaja suhteisiin eli kuka puhuttelee milloin ketäkin (Cotter ja ben-Aaron 

2017, 46). Cotter (2015, 802) nimeää kriittisen diskurssianalyysin (Fairclough, Fowler ja 

van Dijk) sekä Bellin (1991) työn olleen perustana mediadiskurssitutkimukselle. 

Yleisesti ottaen nykyään mediassa diskurssia tutkitaan kolmella tasolla: tekstiä, niiden 

tuottamisen prosessia ja vaikutuksia yleisöön (Cotter 2015, 801). Cotter ymmärtää tekstin 

käsityksen samalla lailla laajassa mielessä kuten Fairclough (1992, 4), mutta erikseen 

korostaa uutistekstiä tutkimuksen kohteena. Tekstin tutkiminen on ollut jo vuosikausien ajan 

päätutkimuskohde ja kielitieteissä niiden diskursseja on tutkittu joko kielenrakenteista käsin 
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tai ideologioiden ja arvojen välittäjinä. Diskursseja tutkittaessa ideologioiden ja arvojen 

välittäjinä on tutkimus nojannut pitkälti kriittiseen diskurssianalyysiin, erityisesti 

Fairclough’n, Fowlerin ja van Dijkin töihin. Prosessin eli erinäisten tekijöiden tutkiminen, 

jotka vaikuttavat uutisten tuotantoon, kuten journalistien työn tutkiminen ja uutistalojen 

toiminnan tarkastelu, on ollut tutkimuksen kohteena viimeiset parikymmentä vuotta. Yleisön 

tutkimisessa on tutkittu mitä merkityksiä yleisö median teksteille antaa ja yleisö on nähty 

aktiivisena toimijana diskurssien tuottamisessa. (Cotter 2015, 801-803.) 

Uutisdiskurssia tutkittaessa tutkimuskohteena on perinteisesti ollut uutistuotteet eli uutiset, 

mutta myös kasvavassa määrin uutisten tuotantoprosessi. Uutisten tekeminen, työstäminen 

ja julkaiseminen on kaksivaiheinen prosessi. Uutisten keräämisprosessin aikana uutisia 

havainnoidaan, valitaan, tutkitaan ja kirjataan. Uutisten tekoprosessissa uutinen koodataan 

ja jaetaan käytettävän uutisvälineen kautta. Uutistyylilajeja on useita. Tyypillisin tyylilaji 

kautta aikojen on ollut raportti eli uudesta tapahtumasta kirjoittaminen todisteiden valossa. 

Artikkeli ovat luonteeltaan uutista selittäviä. Kommentaareissa kuuluu vahvasti kirjoittajan 

mielipiteet ja ääni. (Facchinetti 2021, 153, 156.) 

Kun diskurssianalyysin tutkimuskohteena on uutiset, on huomioitava, että viestit eivät välity 

pelkästään sanojen ja kuvien kautta vaan myös viestintävälineellä on vaikutusta siihen, miten 

ne vastaanotetaan. Riippumatta tieteenalasta diskurssianalyyttisen median tutkimuksen 

lähtökohtaisena tavoitteena on ollut ideologioiden ja vallan tutkiminen, joten tutkimusten 

teoreettisissa pohjissa on painotettu yhteiskuntateorioita kielitieteellisten teorioiden sijasta. 

(Cotter 2015, 795, 797.)  

Tapoja tutkia uutisia kriittisen diskurssianalyysin avulla on useita. Useat kirjoittajat ovat 

tarjonneet omat jaottelunsa lähestymistapojen esittelyineen. Uutisten tutkimiseen kriittisen 

diskurssianalyysin avulla on Cotter (2015, 798) jaottelee mediadiskurssin tutkimustavat 

kolmeen kategoriaan: diskurssianalyyttiseen, sosiolingvistiseen ja ”ei-lingvistiseen”. 

Mediadiskurssin tutkijoilla on tapana käyttää kaikkia edellä mainittuja jollain tapaa 

tutkimuksissaan. Diskurssianalyyttisessä tutkimusotteessa diskurssia tutkitaan 

kokonaisuutena ei vain sanoja ja lauseita, sosiolingvistisessä lähestymistavassa tutkitaan 

diskurssia kielen tasolla ja ei-lingvistisessä tutkimustavassa tutkimusta tehdään muissa 

tieteenkentissä kuten politiikkatieteissä ja kulttuurintutkimuksessa. Cotterin näkemyksen 

mukaan kriittisyys kriittisessä diskurssianalyysissa viittaa tutkimusmetodin 

pohjatarkoitukseen eli vallan tutkimiseen yhteiskunnassa ja miten epätasa-arvoisia valta-
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asetelmia voidaan muuttaa. ”ensisijaiset lähestymistavat mediakielen analyysiin on 

monitieteellinen sekoitus diskurssianalytiikkaa ja sosiolingvistisiä lähestymistapoja”. 

(Cotter 2015, 798-799, 810.) 

Myöhemmin Cotter ja ben-Aaron (2017, 45) muokkasivat Cotterin (2015) jaottelua ja 

mediadiskurssien tutkimustavat jaoteltiin sosiolingvistiseen, diskurssianalyyttiseen ja 

etnografiseen lähestymistapaan. Kahden ensimmäisen lähestymistavan määritelmiä he eivät 

muuttaneet, mutta etnografisen lähestymistavan he määrittelivät olevan kenttätyöperusteista 

tutkimusta, jossa painotetaan tutkimuskohteiden tarkkailua ja heidän kanssaan 

vuorovaikuttamista (Cotter & ben-Aaron 2017, 45). Näkisin, että etnografinen 

lähestymistapa ja sille annettu määritelmä korvaa Cotterin 2015 esittämän ei-lingvistisen 

lähestymistavan. 

Krzyżanowski ja Machin (2017, 64) tarjoavat oman jaottelunsa kriittisen 

diskurssitutkimuksen lähestymistavoista. Heidän näkemyksensä mukaan lähestymistapoja 

on neljä: dialektisrelationaalinen, diskurssihistoriallinen, sosio-kognitiivinen ja 

sosiaalissemioottinen. Dialektis-rationaalinen lähestymistapa perustuu Fairclough’n töihin 

ja lähestymistavan lähtökohtana ovat oletukset diskurssista osana yhteiskunnallisia 

rakenteita sekä diskurssi osana merkityksen tuottamisen prosessia. Diskurssihistoriallinen 

lähestymistapa on kiinnostunut tutkimaan sitä, miten diskurssit leviävät ajallisesti ja eri 

paikkojen ja tekstilajien välillä, erityisen paljon tällä tavalla on tutkittu poliittista kieltä. 

Sosio-kognitiivinen lähestymistapa on van Dijkin kehittämä ja se tutkii diskursseja 

sosiaalisen kognition näkökulmasta. Sosiaalissemioottinen lähestymistapa on kiinnostunut 

tutkimaan erilaisia semiootttisia tiloja. (Krzyżanowski ja Machin 2017, 64-65.) Kuitenkin 

lukijalle jää epäselväksi ovatko edellä esitellyt Krzyżanowski ja Machinin mukaan kriittisen 

diskurssitutkimuksen yleisiä suuntauksia vai pätevätkö ne vain mediatutkimukseen. 

Facchinetti (2021, 157) jaottelee uutisdiskurssien tutkimustavat karkeasti määrällisiin ja 

laadullisiin lähestymistapoihin. Tavallisimmat tutkimussuuntaukset Facchinettin mukaan 

ovat etnografiset näkökulmat, korpus-lingvistiset metodologiat ja (kriittinen) 

diskurssianalyysi. Etnografisissa lähestymistavoissa diskurssi tulkitaan olevan osa 

sosiaalista käytäntöä ja tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä rooleja ja normeja 

uutisten tekemiseen liittyy ja miten ne vaikuttavat uutisten kieleen. Tutkimuksenkohteena 

ovat uutistentekijät ja tilanteet, joissa uutiset syntyvät. Korpus-lingvistisissä 

metodologioissa hyödynnetään määrällisiä metodeja, joilla tutkitaan uutisten tekstuaalisia 
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piirteitä ja mitä merkityksiä niillä on. Tutkimusdataa kerätään digitaalisista kieliaineistoista. 

Diskurssianalyysissa diskurssin ymmärretään rakentuvan tuottajan, viestin ja kuluttajan 

vuorovaikutuksen välillä. Kriittisessä diskurssianalyysissä keskitytään erityisesti valtaan ja 

siihen miten valta näkyy tekstissä ja vaikuttaa tekstiin. (Facchinetti 2021, 157-159). 

Van Dijk (2015, 473-474) havainnollistaa aiemmin tekemänsä maahanmuuttoa käsittelevän 

tutkimuksen (van Dijk 1984, 1991, 1993) avulla, miten diskurssin rakenteiden avulla 

voidaan vaikuttaa vastaanottajien mielikuviin käsiteltävästä asiasta. Tämä tehdään 

muotoilemalla uutisotsikot makrorakenteita tukeviksi, esittämällä implikaatioita ja 

ennakkoasetuksia faktuaalisina asioina, käyttämällä metaforia, sanojen käyttö tarkoituksena 

vaikuttaa vastaanottajien mielipiteisiin, sekä passiivisten lauserakenteiden ja 

nominalisoinnin käyttäminen niin, että valtaryhmien ja instituutioiden tekoja vähätellään 

(van Dijk 2015, 473-474; 2020, 312-313).  

Kuten monessa muussakin asiassa teknologian kehittymisellä on ollut mullistava rooli 

uutisoinnin eri aspekteille. Uutisointi itsessään on nopeutunut ja uutinen voidaan jakaa heti 

koko maailmalle (Cotter & ben-Aaron 2017, 52.). Kuitenkin kääntöpuolena teknologian 

lisääntyneisyydestä ja helposta saatavuudesta on materiaalin loputon suo, jota tuottavat mitä 

erilaisimpia taustoja omaavat henkilöt. (Cotter & ben-Aaron 2017, 52.) Olemme siis 

paradoksaalisessa tilanteessa, jossa teknologia on mahdollistanut uutisten nopean 

levittämisen, mutta jossain määrin määrä on korvannut laadun sekä uutisten sisällön että sen 

tuottajien kannalta. Toisaalta teknologia on demokratisoinut uutisten tuotantoprosessia ja 

muutkin kuin ammattitoimittajat voivat kirjoittaa uutisia ja nostaa esille aiheita, joita ei 

syystä tai toisesta pidetä uutisina ammattilaisten näkökulmista tarkasteltuna.  

Sosiaalisen median suosion ja merkityksen kasvun myötä uutisten kuluttajilla eli yleisöllä 

on yhä suurempi rooli ja vaikutus uutisten tuottamiseen. Samalla uutisten intertekstuaalisuus 

kasvaa. Tämä näkyy mm. siinä, että jako painetun ja puhutun median välillä alkaa olla yhä 

häilyvämpi ja yleisö ei ole enää pelkästään passiivinen vastaanottaja vaan myös aktiivinen 

osallistuja mediadiskurssien tuotantoon. Esim. sanomalehdet eivät ole vain kirjoitettua 

tekstiä vaan nettiversioissa voi olla upotettuna mm. videoita.  Uutistalot haluavat myös yhä 

enemmän olla tekemisissä yleisön kanssa ja saada heitä reagoimaan tuottamiinsa uutisiin 

esim. jakamalla niitä Facebookissa ja kommentoimalla uutisia. Näin uutisten 

intertekstuaalisuus koko ajan kasvaa (Cotter 2015, 809; O’Keeffe 2012, 449-450.)  
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Perinteisesti sanomalehtiuutisten rakennetta on nimitetty käänteiseksi pyramidiksi. 

Ylimpänä pyramidissa on lauseen pituinen otsikko, jonka tehtävänä on vastata kysymyksiin 

mitä, kuka, missä, milloin ja miksi. Loppu uutinen kertoo asiasta enemmän aloittaen 

tärkeimmistä ja edeten vähemmän tärkeisiin seikkoihin. Käytäntö vakiintui 1700-luvun 

lopussa ja tarkoituksen on houkutella lukijoita lukemaan uutista. Teknologian kehittymisen 

myötä ja uutisten siirryttyä yhä enemmän internettiin on kuitenkin käänteiden pyramidin 

hyötyä uudessa ympäristössä alettu pohtia. (Facchinetti 2021, 154-155.) Paíno Ambrosio ja 

Rodríguez Fidalgo (2019) ehdottavat makaavaa pyramidia, jossa viiteen kysymykseen 

vastataan horisontaalisesti ja lukija voi itse valita, missä järjestyksessä haluaa uutisen lukea 

(Facchinetti 2021, 154-155). Teknologia on siis muokannut myös sanomalehtiuutisten 

fyysistä ulkonäköä ja lukija saa koko ajan enemmän valtaa sen suhteen, miten haluaa 

uutisensa kuluttaa. 

Teknologia on myös vaikuttanut uutisten tutkimiseen. O’Keeffe (2012, 448) huomauttaa, 

että kriittisen diskurssianalyysin käyttäminen median diskurssien tutkimiseen ei välttämättä 

ole saanut aikaan suuria vaikutuksia menetelmän laadullisuuden takia. Yksittäisten tekstien 

analysoimisella saatujen tulosten yleistäminen sellaisenaan ei ole ollut mahdollista. Asiaa 

on helpottanut sanomalehtien sisältöjen saatavuus elektronisessa muodossa, jolloin 

aineistokokoa on voitu laajentaa ja määrällisen tutkimuksen kautta on kehitetty kriittistä 

diskurssianalyysiä käyttökelpoisemmaksi työkaluksi. (O’Keeffe 2012, 448.) Toisin sanoen 

teknologia on tehnyt mahdolliseksi suurten aineistomäärien analysoimisen, joka O’Keeffen 

mukaan antaa parempia tutkimustuloksia, koska ne on helpompi yleistää. Uutisia 

analysoitaessa on aiemmin keskitytty analysoimaan uutisraportteja erityisesti lingvistisistä 

lähtökohdista (Facchinetti 2021, 156). Teknologian kehityksen myötä on alettu myös 

analysoimaan muitakin tekstiin liittyviä elementtejä, kuten twiittien merkistöjä, sekä muita 

tekstiin liittyviä multimodaalisuuksia. Uutisten tuotantoprosessia tutkiessa on kiinnitetty 

huomiota siihen, miten eri toimijat osallistuvat uutisten tuotantoon (toimittajat, lukijat jne.). 

(Facchinetti 2021, 156-157). 

Uutisten usein ajatellaan olevan objektiivisia kuvauksia asioista, mutta näin ei ole. Myös 

journalisteilla ja uutistaloilla sekä muilla uutisten tuottajilla on agendansa. Ihmisten mieleen 

vaikuttamalla voi vaikuttaa heidän tekoihinsa (van Dijk 2015, 470; 2020, 309). Julkisen 

diskurssin hallinta on keskittynyt kulloisenkin osa-alueen auktoriteeteille, kuten professorit 

hallitsevat akateemista diskurssia. Kriittisen diskurssianalyysin tulee näyttää, miten tämä 

hallinta tuotetaan diskursseissa kontekstien (vuorovaikutustilanne, mistä aiheista voidaan 
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puhua, kuka saa vaihtaa aihetta) sekä tekstin ja puheen rakenteissa (kuka saa puhua ja miten 

missäkin tilanteessa vuorovaikutustilanteessa). Jatkuva tietynlainen mediadiskurssi jostain 

tapahtumasta vaikuttaa sen vastaanottajien ajattelutapoihin ja tätä voi käyttää sekä hyvään 

että pahaan vaikkapa kouluttamalla vastaanottajia jostain tärkeästä aiheesta tai luomalla 

negatiivisia stereotypioita. Uutisia pidetään yleisesti luotettavina lähteinä, joten yleisön on 

helpompi hyväksyä niiden tuottamia diskursseja (Nesler, Aguinis, Quigley & Tedeschi 

1993). Julkiset diskurssit ja median diskurssit toitottavat samaa viestiä yhdestä 

näkökulmasta, joten vaihtoehtoista diskurssia on harvoin näillä kentillä esillä (Downing 

1984) eikä vastaanottajillakaan välttämättä aina ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä 

kyseenalaistaa diskurssia, jolle ovat koko ajan alttiina (Wodak 1987). (van Dijk 2015, 470-

473; 2020, 310-312.)  Kuitenkin uutisten valta suhteessa yleisöön on rajallista: uutisten valta 

rajoittuu ihmisten mieliin, tekoihin asti se ei yllä. Ihmiset myös säilyttävät autonomiansa ja 

itsenäisyytensä ja voivat hakea tietoa muista lähteistä ja vastustaa media viestejä. (van Dijk 

2019, 13.)  

Uutisia voi siis kriittisen diskurssianalyysin avulla tutkia monista eri näkökulmista. Uutisten 

tutkimisella on myös vaikuttanut kriittisen diskurssianalyysin metodologian kehittymiseen. 

Yleisesti ottaen uutisten analysoimisessa on tärkeää painottaa kontekstisidonnaisuutta ja 

ottaa huomioon tekstiin vaikuttavat yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja ajalliset seikat, jotta 

tekstin merkitys kontektualisoituu ja merkityksellistyy (Facchinetti 2021, 164; 

Krzyżanowski & Machin 2017, 72-73; van Dijk 2019, 12). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 
4.1 Aineiston hankinta 

Tätä tutkimusta ei toteuteta tekemällä haastatteluja tai kyselyitä, jotka olisi kohdennettu 

ihmisiin, jotka ovat osa suurta irtisanoutumista. Tällaisen tutkimuksen tekeminen olisi 

todella työlästä: ensin olisi tunnistettava sopivat ihmiset tutkimukseen, miten ja missä 

tutkimus kannattaisi toteuttaa, kuinka julkaista tutkimukset jne. Koska kyseessä on globaali-

ilmiö, olisi tutkimuksen kanssa melko nopeaa mahdottoman tehtävän edessä. Rajasin 

tutkimukseni koskemaan Yhdysvaltoja, koska ilmiö on siletä peräisin. Rajauksen tehtyäni 

koin mielekkäimmäksi vaihtoehdoksi tutkia ilmiötä olemassa olevan aineiston kautta, joten 

valitsin aineistokseni yhdysvaltalaiset sanomalehtiartikkelit. Aineiston valinnalleni on kaksi 

suurta syytä: saatavuus ja vaikuttavuus. Internetin ja teknologian kehityksen myötä kuka 

vain voi lukea reaaliajassa sanomalehtiä ympäri maailman. Sanomalehtiä voi myös lukea 

ilmaiseksi, jos tietää erilaisista palveluista, joihin pääsee käsiksi joko kunnan kirjastojen tai 

yliopiston kirjastojen kautta. Yhdysvaltalaisten sanomalehtiartikkelien saaminen 

aineistokseni oli siis helposti toteutettavissa. Perinteisesti sanomalehdillä on ollut vahva 

asema ihmisten mielipiteenmuokkaajana ja uuden tiedon levittäjänä. Samanaikaisesti kun 

Internet on vaikuttanut positiivisesti tiedon leviämiseen ja mahdollistanut globaalin pääsyn 

sanomalehtien lukemiseen, niin tämän kehityksen tuloksena fyysisten sanomalehtien levikki 

on laskenut. Sanomalehdet ovat joutuneet sopeutumaan kehitykseen ja usein uutisartikkelit 

Internetissä ovat ns. maksumuurin takana. Tämä on ollut tapa varmistaa, että sanomalehdet 

saavat jostain tuloja. Kuitenkin sanomalehdillä on edelleen   paljon valtaa julkisessa 

keskustelussa ja nopeasta uutisten leviämisestä eri alustoilla (fyysinen kopio, sanomalehtien 

omat Internet-sivut tai sosiaalinen media) johtuen ne usein saattavat olla ensimmäinen taho, 

joka levittää uutta tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Myöskin lyhyen artikkelikatsaukseni 

perusteella uutisartikkelit ovat juuri se lähde, johon viitata. Nämä asiat huomioon ottaen 

yhdysvaltalaisten sanomalehtiartikkelien tutkiminen kriittisen diskurssianalyysin avulla 

antaa verrattain ajankohtaista tietoa siitä, minkälaisia diskursseja suuresta irtisanoutumisesta 

luodaan ja esitetään lukijoille.  

Halusin nimenomaan tutkia suurta irtisanoutumista populaaritekstien avulla ja valikoin 

aineistokseni sanomalehdet. Suomessa suuresta irtisanoutumisesta ei ollut 8.11. mennessä 

kirjoitettu yhdessäkään sanomalehdessä ja ainoa Suomessa raportoitu uutinen oli YLE:n 
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sivuilla (Tikka 2021). Tätä uutista en kuitenkaan ottanut aineistoon mukaan, koska YLE on 

tv-kanava ei sanomalehti. Aineistoa ei siis suomen kielellä löytynyt, joten käännyin 

ulkomaisten lehtien puoleen. Ulkomaisiin lehtiin pääsee käsiksi PressReaderin kautta, johon 

on maksuton pääsy usean suomalaisen kunnankirjaston asiakkailla kuten Rovaniemen 

pääkirjastolla (Kirjastot.fi). Sinne voi ilmaiseksi luoda tunnukset ja lukea joitakin 

sanomalehtiä, mutta ei kaikkia. Suoritin haun ”great resignation” ja 8.11.2021 tuloksia tuli 

649. Rajasin hakutuloksia ensin kielen perusteella englanniksi (tuloksia 589) ja tämän 

jälkeen kategoriaan uutiset (tuloksia edelleen 589) ja lopuksi vielä koskemaan lehtiä, jotka 

on julkaistu USA:ssa (tuloksia 302). 302 hakutuloksen läpikäynti olisi ollut liian työlästä ja 

tässä olisi ollut useita ongelmakohtia. Olisi pitänyt käydä jokainen artikkeli erikseen läpi ja 

tutkia millaisessa lehdessä se on julkaistu eli onko kyseessä sanomalehti tai vaikkapa 

juorulehti. Millainen uutinen se on? Onko se kolumni, mielipidekirjoitus vai uutinen? 

Millainen levikki sanomalehdellä on? Onko sen lukijakunta ympäri maata vai vain pienessä 

kylässä keskellä Yhdysvaltoja? Näidenkin lajitteluiden jälkeen aineisto olisi todennäköisesti 

ollut edelleen liian suuri ja sitä olisi pitänyt alkaa rajaamaan jonkin näköisin perustein. 

Kuitenkin ei olisi ollut perusteltua keskittyä tarkastelemaan esim. jonkin ammattikunnan tai 

työntekijöiden iän perusteella ilmiötä, koska haluan tutkia, mistä suuri irtisanoutuminen 

tuotetaan ja mistä se johtuu enkä ilmiön yksittäisiä osia.  

Lähdin lähestymään aineiston hankintaa toista kautta, joka vielä paljasti yhden ongelma 

PressReaderissä olevasta aineistosta: siellä ei ole saatavilla kaikki Yhdysvalloissa 

julkaistavat sanomalehdet, varsinkaan Yhdysvaltojen suurimmat. Tämän takia aloin 

etsimään tietoa siitä, mitkä ovat Yhdysvaltojen kymmenen isointa sanomalehteä levikin 

perusteella. Minua siis kiinnosti mitä sanomalehtiä Yhdysvalloissa luetaan ja tilataan. 

Kuitenkin luotettavan tiedon löytäminen tästä asiasta osoittautui haasteelliseksi. Lopulta 

löysin organisaation nimeltä Alliance for Audited Media. Organisaatio on voittoa 

tavoittelematon ja se tutkii mediaa eri alustoilla ja sen tarkoituksena on tehdä median 

toimintaa läpinäkyväksi eli tehdä eräänlaista tilintarkastusta medialle (Alliance for Audited 

Media 2021). AAM on osa kansainvälistä IFABC (International Federation of Audit 

Bureaux of Certification), jossa on mukana myös Suomesta Media Audit Finland, joka tutkii 

mm. lehtien levikkiä ja julkaisee tästä vuosittain tietoa (Media Audit Finland. Yritys). Toisin 

kuin Yhdysvalloissa, tämä tieto on ilmaista ja saatavilla nettisivuilta (ks. Media Audit 

Finland. Tilastot). Jotta AAM:n dataan pääsee käsiksi, on luotava tili, jossa tarkkaan 

kysellään ihmisen tietoja, joten en tähän ryhtynyt. Kaikenlaisia epävirallisia listoja löytyy 

https://mediaauditfinland.fi/yritys/
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siitä, mitkä top 10 Yhdysvaltojen suurinta lehteä levikin perusteella ovat. Parhain lähde on 

Press Gazetten taulukko (Kuvio 6), jonka lähteeksi on merkitty Alliance for Audited Media 

(Turvill 2021).  

 

 

Kuvio 6. Yhdysvaltojen suurimmat sanomalehdet levikin perusteella. Taulukossa vertaillaan sanomalehtien 
levikin laskua kolmena vuonna ja miten koronapandemia on vaikuttanut levikkiin. (Turvill 2021, viitaten 
Alliance for Audited Media.) 

Seuraava ongelma oli siinä, miten pääsen käsiksi taulukossa mainittuihin sanomalehtiin. Osa 

löytyi PressReaderistä, mutta ei kaikki. Lapin yliopiston kirjaston hakukoneella 

(https://luc.finna.fi/) on pääsy vain Wall Street Journaliin. Hain termillä ”great resignation” 

8.11.21 ja tuloksia tuli 12, joista hylkäsin yhden, koska se oli julkaistu 2017 eikä käsitellyt 

asiaa, jota tutkin. 

Minulla on myös tunnuksia muihin yliopistoihin, joten päätin kokeilla onnea Turun 

yliopiston kirjaston kanssa. Tämä oli hyödyllisin lähde ja pääsin käsiksi melkein kaikkiin 

lehtiin (pl. New York Post), niiden Internet-versioihin sekä lehtien muihin variaatioihin. 

Turun yliopiston kirjaston hakukoneessa 

(https://utuvolter.fi/discovery/search?vid=358FIN_UTUR:VU1) suoritin 8.-9.11.2021 haun 

yksitellen jokaiselle yllä olevassa taulukossa olevalle lehdelle (Kuvio 6). Sitten hain 

jokaisesta lehdestä uutisartikkeleita termillä “great resignation” ja sain seuraavat tulokset 

tulokset: 

https://utuvolter.fi/discovery/search?vid=358FIN_UTUR:VU1
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- Wall Street Journal: lehdestä on olemassa eri versioita: Wall Street Journal (online): 

11 tulosta, Wall Street Journal, Eastern Edition: 9 tulosta, joista yksi hylätty, koska 

julkaistu 2017 eikä käsitellyt asiaa. 

- The New York Times: lehdestä on olemassa eri versioita: New York Times, Late 

Edition (East Coast): 4 tulosta, New York Times (International Edition): 3 tulosta, 

New York Times (online): 17 tulosta. 

- USA Today: lehdestä on olemassa eri versioita: USA Today (online): 17 tulosta. USA 

Today: 3 tulosta. 

- Washington Post: lehdestä on olemassa eri versioita: Washington Post: 9 tulosta, 

Washington Post Sunday: 7 tulosta. 

- Los Angeles Times (online): 2 tulosta. 

- Tampa Bay Times: 0 tulosta. 

- Chicago Tribune: lehdestä on olemassa eri versioita: Chicago Tribune: 12 tulosta, 

Chicago Tribune (online): 5 tulosta 

- Newsday (Long Island): 3 tulosta 

- Star Tribune: 4 tulosta, joista yksi hylätty, koska julkaistu 1994 eikä käsittele asiaa. 

Turun yliopiston kirjaston hakukoneella ei löytynyt New York Postia, joten hain sen 

PressReaderin kautta: 

- New York Post 3 tulosta 

Kuten yllä olevista hakutuloksista näkyy, niin monista sanomalehdistä on erikseen 

saatavissa Internet-versio, joka on merkitty hakukoneen tuloksiin lisäämällä lehden nimen 

perään sulkuihin (online). Päätin sisällyttää myös nämä tulokset tutkimusaineistooni, koska 

nykyään monet ihmiset lukevat sanomalehtensä Internet-versiona. 

Päätin vielä rajata aineistoani sen perusteella, mitkä sanomalehdet olivat julkaisseet eniten 

uutisartikkeleita per lehti eli Wall Street Journaliin (11+8 tulosta), The New York Times 

(17+4+3 tulosta), USA Today (17+3 tulosta) ja Chicago Tribuneen (12+5 tulosta)9. Tällöin 

aineiston koko on 80.  

 
9 Syy, miksi Washington Post ei ollut mukana aineistossa on se, että marraskuussa luulin sanomalehdestä 
olevan olemassa vain yksi versio eli Washington Post, jolloin 8.11.2021 tutkimusaiheestani julkaistujen 
artikkeleiden määrä olisi ollut 9 eli selvästi vähemmän kuin muissa tutkimuksenkohteeksi valitsimissani 
sanomalehdissä. Huomasin mokani vasta toukokuussa 2022, kun löysin PressReaderistä (Turun yliopiston 
hakukone ohjasi tänne) myös Washington Post Sundayn, joka on lehden sunnuntaipainos. Tästä lehdestä löytyi 
7 uutisartikkelia lisää, jotka oli julkaistu 8.11.2021 mennessä. Kuitenkaan ei ollut mielekästä enää näin 
myöhäisessä vaiheessa alkaa täydentämään tutkimusaineistoani ja analysoida myös näitä uutisartikkeleita.  
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Seuraavaksi latasin kaikki tiedostot henkilökohtaiseen Microsoftin OneDriveen ja lajittelin 

ne julkaisijan ja sen perusteella, onko uutinen julkaistu Internetissä vai lehdessä. Laitoin 

tiedostoihin myös päivämäärät. Samalla loin myös ensimmäisen Excel-taulukon, johon 

merkitsin jokaisen uutisartikkelin kohdalta seuraavat tunnistetiedot: julkaisupäivä, otsikko, 

kirjoittaja(t), julkaisija, ja onko uutisartikkelit julkaista sanomalehdessä vai online-versiossa. 

Tämän jälkeen loin toisen Excel-taulukon, johon merkkasin tuplat ja triplat (tässä 

tapauksessa artikkelit, jotka on julkaistu sekä internetissä että sanomalehdessä/-lehdissä), ja 

lyhyesti luonnehdin artikkelin sisältöä. 

Kolmanteen Excel-taulukkoon koostin lopulliset analysoitavat artikkelit. Ensin poistin 

artikkelit, jotka olivat jotain muuta kuin uutisia (8 kpl). Seuraavaksi kävin tupla- ja tripla- 

artikkelit läpi. Tupla- ja tripla-artikkeleissa sama artikkeli oli julkaistu sekä lehden online-

versiossa, että sanomalehdessä/-lehdissä (22 kpl)10. Näissä tapauksissa valitsin 

analysoitavaksi uutisartikkelin online-version, koska se oli ensin julkaistu. Tupla- ja tripla-

artikkeleiden karsimisen jälkeen aineiston koko pieneni 80:stä 50:n uutisartikkeliin. 

Tämän jälkeen luin artikkelit tarkemmin ja artikkelin sisällön perusteella poistin vielä 7 

artikkelia, koska ne eivät käsitelleet suurta irtisanoutumista. Jäljelle jääneistä 43:sta 

artikkelista poistin vielä analysointivaiheessa kolme artikkelia, koska ne paljastuivat 

uutiskirjeiksi eli niissä esiteltiin lehden sisältöä ja artikkeleita lyhyesti. Esittelyssä olevat 

artikkelit sisältyivät jo tukittavien joukkoon, joten uutiskirjeillä ei ollut mitään tämän 

tutkimuksen kannalta hyödyllistä arvoa. 

Otin tietoisen riskin valitessani aiheen sen uutuuden perusteella. Oletin, että lähempänä 

opinnäytetyöni valmistumista alkaisi pikkuhiljaa ilmestyä artikkeleita liittyen suureen 

irtisanoutumiseen. Tarkistaakseni asian suoritin 25.4.2022 haun Lapin korkeakoulukirjaston 

sivuilla hakutermeillä ”great resignation” ja ”suuri irtisanoutuminen”. Hakutermeillä ei 

löytynyt tuloksia kirjoille, opinnäytetöille tai suomalaisille artikkeleille. E-aineiston kautta 

”great resignation” -hakutermille löytyi hakutuloksia 8212. Koska minua kiinnosti 

tieteellisesti tutkittu tieto vuodesta 2021 eteenpäin, rajasin tuloksia hakuehdoilla 

”Vertaisarvioitu” (89 artikkelia ja 5 arvostelua). Rajasin tuloksia edelleen laittamalla 

julkaisuvuodeksi 2021- (72 artikkelia ja 4 arvostelua) ja vielä edelleen rajasin tuloksia haku- 

 
10 Tupla-artikkeleissa (14 kpl) täysin identtiset uutiset sisällöltään ja otsikoltaan (5 kpl), identtiset sisällöllisesti, 
otsikot erilaisia (5 kpl), otsikossa ja sisällössä pieniä eroavaisuuksia (2 kpl), ja otsikko sama, sisällössä pieniä 
eroavaisuuksia (2 kpl). Tripla-artikkeleissa (4 kpl eli 8 kpl) täysin identtisiä (1 kpl), eri otsikko, identtinen 
sisältö (3 kpl). 
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ehdolla ”Kokoteksti saatavissa” (61 artikkelia ja 4 arvostelua) ja näistä karsin vielä 

arvostelut pois. Kävin kaikki 61 artikkelia läpi saadakseni kuvan siitä, miten suurta 

irtisanoutumista on tutkittu. Tarkemmalla tarkastelulla tulosten joukosta karsiutui vielä pois:  

- kolme päällekkäistä tulosta 

- kaksi artikkelia, jotka eivät käsittele suurta irtisanoutumista vaan sanat ”great 

resignation” ovat ilmaisutapa (Ferraro, Irazabal, Guerrero, King, Schilling, Sá & 

Oms 2021; Yaghoobi 2022). 

- yksi artikkeli, johon minulla ei ollut pääsyä Lapin korkeakoulukirjaston kautta 

(Cherry 2021)  

- yksi artikkeli, joka oli haastattelu (The RMA Journal 2022) 

- kaksi artikkelia, jotka olivat yhteenveto journaalin artikkeleiden ydinsanomista eli 

siis eivät olleet artikkeleita ollenkaan (Goodson 2022a; Goodson 2022b). 

Tämä jälkeen tutustuin jäljelle jääneisiin 52 artikkeliin hieman tarkemmin keskittyen neljään 

asiaan: mihin tieteenalaan artikkeli sijoittuu, millainen artikkeli on kyseessä, miten suurta 

irtisanoutumista artikkelissa käsitellään ja mihin lähteisiin viitataan, kun keskustellaan 

suuresta irtisanoutumisesta. Huomattavimmat tulokset olivat, että: 

- 14 artikkeleista on julkaistu vuonna 2021, loput 38 artikkelia vuoden 2022 

alkupuolella 

- eniten mainintoja suuri irtisanoutuminen saa organisaatio- ja työntutkimuksen 

parissa 

- suosituimpana lähdetyyppinä ovat uutisartikkelit, joita käytettiin lähteinä 24:ssa 

artikkelissa (18:ssa toista artikkelissa uutisartikeli oli ainoa lähde, kuudessa 

artikkelissa uutisartikkelit olivat yksi lähteistä), 21:ssa artikkelissa suurelle 

irtisanoutumiselle ei mainita mitään lähdettä 

- tieteellisiä artikkeleita oli 19 kpl ja populaariartikkeleita 16 

- kaksi artikkelia (Robertson 2021; Sull, Sull & Zweig 2022) käsittelivät pelkästään 

suurta irtisanoutumista. 

Artikkelikatsauksen perusteella suuresta irtisanoutumisesta kirjoitetaan kiihtyvään tahtiin. 

Kuitenkin artikkelien sisällön perusteella suurta irtisanoutumista sinänsä ei ole paljoa 

tutkittu vaan se yleensä mainitaan yhteydessä johonkin muuhun tutkittavaan asiaan 

useimmiten sen kautta, miten se tavalla tai toisella vaikuttaa työhön. Huomionarvoista on 

myös se, miten suuresta irtisanoutumisesta puhutaan ilman sen tarkempia lähteitä tai lähteinä 
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käytetään uutisartikkeleita. Tämä kielii siitä, että se on jokin yleisesti hyväksytty ja olemassa 

oleva ilmiö, jonka esiintuomista ei tarvitse sen kummemmin perustella tai pohjustaa.  

 

4.2  Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimus alkoi varsinaisesti marraskuussa 2021 aineiston etsimisellä ja alustavalla 

läpikäynnillä, jonka tuloksena sain rajattua aineiston 43 artikkeliin. Jätin aineiston sen 

jälkeen noin kahdeksi kuukaudeksi sivuun ja tutustuin kriittiseen diskurssianalyysi 

kirjallisuuteen ja kirjoitin teoreettisen viitekehyksen ja taustaa yhdysvaltalaisesta 

työelämästä. Tammikuun 2022 lopussa siirryin aineiston kimppuun ja aloitin varsinaisen 

analyysin. Tätä analyysia luonnehdin Pietikäisen ja Mäntysen (2019, 245) sanoin analyysin 

kuvaus vaiheeksi. Analyysin jälkeen siirryin takaisin teoriaosioon ja kirjoitin tiheästä 

kuvauksesta ja laajensin Yhdysvaltain työkulttuurista kertovaa osiota. Tämän jälkeen palasin 

takaisin aineistoon ja suoritin Pietikäisen ja Mäntysen (2019, 245) sanojen mukaan 

analyysiprosessin toisen vaiheen eli tulkinnan.  

Analyysia varten tulostin artikkelit ja numeroin ne kronologisesti (1-43) kolmannen Excel-

taulukon perusteella. Numerointi oli analysoinnin kannalta tärkeää, jotta pysyin kartalla 

siitä, mitä milloinkin analysoin. Kaikissa artikkeleissa oli nähtävillä erinäisiä tunnistetietoja, 

kuten tekijät ja sanomalehti, mutta näillä ei ollut väliä analysoimisessa. Samalla laadin 

uutisartikkelista taulukon, jossa jaottelin ne julkaisukuukauden mukaan (Taulukko 2). 

Lokakuun kohdalla on selvä piikki. Koska aineisto on kerätty 8.-9.11.2021 välisenä aikana, 

ei marraskuu ole kokonainen kuukausi. Kuitenkin marraskuun ensimmäisen viikon aikana 

on julkaistu enemmän uutisia kuin neljän ensimmäisen kuukauden aikana per kuukausi. 

Taulukko 2. Aineiston uutisartikkelit jaoteltuna julkaisukuukauden perusteella. 

Kuukausi Artikkeleita, kpl 

Kesäkuu 2021 2 

Heinäkuu 2021 5 

Elokuu 2021 4 

Syyskuu 2021 5 

Lokakuu 2021 20 

Marraskuu 2021 8 
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Pietikäinen ja Mäntynen (2019, 244) kehottavat diskurssin tutkijaa tekemään aineistolle 

pilottianalyysia ennen kuin hyppää varsinaiseen aineiston analyysiin, jotta tutkija voi 

käytännössä kokeilla millainen lähestymistapa toimii aineiston kanssa ja antaa vastauksia 

tutkimuskysymykseen. Itse en kuitenkaan tätä tehnyt, koska halusin suoraan päästä käsiksi 

aineistoon ja katsoa mitä aineistosta itsessään nousee esille. Ensin kiinnitin huomiota 

uutisartikkelien sisältöön. Tässä kohtaa karsin aineistosta vielä pois kolme uutiskirjettä, 

jolloin aineoston lopullinen koko oli 40. Aineistosta erottui selvästi kolme sisältötyyppiä: 

suuri irtisanoutuminen oli artikkelissa mainittu sivujuonteena, joka jotenkin liittyi 

käsiteltävään asiaan (16 kpl); ”neuvontapalstoja”, joissa suuri irtisanoutuminen otettiin 

neuvomisen lähtökohdaksi (11 kpl), ja artikkelit, jotka yksinomaan käsittelevät suurta 

irtisanoutumista (13 kpl). Samalla myös kiinnitin huomiota siihen, minkälaisia teemoja 

aineistossa on havaittavissa ja kirjasin niitä artikkeleihin ylös. 

Tässä kohtaa päädyin myös täsmentämään tutkimuskysymyksiäni sen perusteella mitä 

asioita aineistosta nousi esille. Noin puolessa artikkelissa määriteltiin suuri 

irtisanoutuminen, joten yhdeksi alatutkimuskysymykseksi valitsin sen, miten suuri 

irtisanoutuminen määritellään. Kriittisessä diskurssianalyysissa on kuitenkin huomioitava 

laajempi konteksti ja mihin yhteiskunnalliseen vääryyteen tutkija kiinnittää huomiota. 

Tämän takia tarkensin tutkimuskysymystä muotoon: Miten suuri irtisanoutuminen tuotetaan 

yhdysvaltalaisessa sanomalehtimediassa? Tämän lisäksi alakysymykseni tarkentuivat 

seuraavaksi: Mistä suuressa irtisanoutumisessa on kyse? Mistä suuri irtisanoutuminen 

johtuu? 

Useamman kerran tuskailin aineistoni koon kanssa ja pohdin, pitäisikö sitä karsia. Kuitenkin 

päädyin pitämään tutkimukseni ydinaineistona kaikkia 40:tä artikkelia, koska kiinnostukseni 

liittyi siihen minkälaisissa konteksteissa suurta irtisanoutumista käsitellään ja mitä 

diskursseja näistä paljastuu. Aineiston ensimmäinen jaottelu osoittautui reflektoinnin 

tuloksena kolmeksi päädiskurssiksi: suuri irtisanoutuminen keskiössä, suuri 

irtisanoutuminen sivujuonteena ja suuri irtisanoutuminen mainittu. Kuitenkin myöhemmin 

tarkasteltuna nämä eivät olleet diskursseja vaan ylimalkainen kuvaus aineistotekstien 

sisällöstä.  

Toisella analyysikerralla palasin kriittisen diskurssianalyysin teoriaan. Koska kriittisen 

diskurssianalyysin tarkoituksena on karkeasti sanoen paljastaa jotain yhteiskunnallisesta 

vääryydestä, oli sopivin tapa lähestyä aineistoa poikkiaineistollisella koodauksella, jossa 
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aineistoa käydään järjestelmällisesti läpi ja etsitään tutkimuksen kannalta merkittäviä asioita 

(Mason 2002, viitattu Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 21). Kohdallani tästä 

muodostui todella paljon aikaa vievä prosessi, kun koko ajan aineistosta nousi esiin lisää 

mielenkiintoisia asioita, joihin kiinnittää huomiota. Koska aineiston analysointi meni koko 

ajan vaikeammaksi, päätin vääntää asian itselleni rautalangasta. Saaranen-Kauppinen ja 

Puusniekan (2006) mukaan diskurssianalyysissa on sukua teemoittelulle ja tyypittelylle, 

mutta toisin kuin teemoittelussa ja tyypittelyssä, tutkijan mielenkiinnon kohteena on se, 

miten kieltä käytetään ilmaisemaan ja tuottamaan asioita ja ilmiöitä. Päädyin toisella 

analyysi kerralla jatkamaan ensimmäisellä analyysi kerralla aloittamaani teemoittelua ja 

jalostamaan löytämäni teemat diskursseiksi. 

Aiemmin mainitsin Pietikäisen ja Mäntysen (2016, 245) analyysin jaottelun kahteen 

vaiheeseen eli analyysin kuvaukseen ja analyysin tulkintaan. Analyysin kuvauksen 

yhteydessä tulisi olla jo selvillä mitä ja miten tutkija analysoi aineistonsa käsitteidensä ja 

näkökulmiensa kautta. Itselleni asia ei kuitenkaan näin selvä ollut suorittaessani tätä vaihetta. 

Kuitenkin Pietikäinen ja Mäntynen (2016, 244-245) myös mainitsevat analyysin kuvaukseen 

liittyen aineistolähtöisyyden ja tulosten tulevan tätä kautta. Mielestäni aineistolähtöisyys 

tarkoittaa myös sitä, että tarvittaessa tutkimuskysymystä ja jossain määrin lähestymistapaa 

aineistoon on muokattava, jos valittu tutkimuskysymys ja metodologia eivät aineiston 

kanssa toimi. Metodologiaa ei onneksi tarvinnut muuttaa, mutta tutkimuskysymykset 

tarkentuivat. Analyysin tulkinnassa hyödynnetään aiempaa tutkimusta sekä analyyttisia ja 

teoreettisia käsitteitä, kun tutkija rakentaa aineistosta ymmärrystä (Pietikäinen & Mäntynen 

2019, 245). Toinen vaihe on siis teorialähtöistä. Itselleni vasta tässä vaiheessa kirkastui 

kriittisen diskurssianalyysin tarkoitus ja aineiston läpikäynti oli tarkoituksenmukaisempaa 

ja tavoitteellisempaa kun tutkimuskysymyksetkin olivat saaneet lopullisen muotonsa. 
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5 TULOKSET 

 
5.1 Yhteiskunnallisen ongelman määrittely 

Ennen kuin menen tutkimukseni tuloksiin, on ensin palattava hieman kriittisen 

diskurssianalyysin teorian pariin. Kriittisen diskurssianalyysin keskiössä on ajatus 

yhteiskunnallisesta ongelmasta ja miten sitä tuotetaan teksteissä, joten ensin on pysähdyttävä 

pohtimaan, mikä tämä ongelma tutkimuksessani on. Minulla on kaksi vaihtoehtoa:  

1. suuri irtisanoutuminen on oire työpahoinvoinnista, joka on syntynyt monen asian 

tuloksena, mutta pulpahti pintaan pandemian seurauksena. Se on vastareaktio sille, 

että työntekijät ovat yhä ahtaammalla yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa, kun 

työntekijöiden palkka ja edut jäävät organisaatioiden etujen jalkoihin. Se on myös 

vastareaktio jatkuvalle sopeutumiselle: pandemian alussa viesti oli, että ken pystyy, 

tehköön töitä kotoa. Nyt kun pandemia alkaa olla ohi, on alkanut eräänlainen paluu 

takaisin entiseen, ennen pandemiaa olleeseen työelämän tilaan, jossa pitkälti 

työnantajat sanelevat työntekijöille sen, miten asiat ovat.  Tämä tarkoittaa mm. sitä, 

että pikkuhiljaa olisi palailtava toimistoille. Tällöin suuri irtisanoutuminen on 

työntekijöiden vastalause työantajien yksipuoliselle sanelupolitiikalle. 

2. suuri irtisanoutuminen on vastalause työn ylikorostuneelle tärkeydelle 

yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa. Työ sosiaalisena vääryytenä kuulostaa 

naurettavalta, mutta jos miettii asiaa ja raapaisee pintaa syvemmältä, niin on tässä 

ajatuksessa järkeä. Oletusarvoisesti kaikilla aikuisilla on jonkin näköinen työ, jolla 

he elättävät ainakin itsensä ja ehkä jonkin näköistä perhettä. Työ on keskeinen osa 

kapitalistista yhteiskuntaa ja täten tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa. Työ on siis 

normaali ja kyseenalaistamaton osa elämää. Mutta miksi työn tekeminen on niin 

hirveän tärkeää, että sitä ei kyseenalaisteta? Erityisesti Yhdysvalloissa työlle on 

uhrattu ja uhrataan paljon aikaa muiden elämän osa-alueiden kustannuksella. Ehkä 

pandemian seurauksena onkin tajuttu, että työ ei olekaan sille uhratun ajan arvoista. 

Pohtimisen tulokseni päädyin ottamaan molemmat, koska ne menevät hyvin yhteen. 

Esimerkiksi työpahoinvointi voi johtaa työn tärkeyden ja merkityksen kyseenalaistamiseen.  

Analysointini alussa tein paljon erilaisia taulukoita, jotka auttoivat vastaamaan 

tutkimuskysymyksiini. Päätutkimuskysymykseni eli miten suuri irtisanoutuminen tuotetaan 
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yhdysvaltalaisessa sanomalehtimediassa, sai vastauksensa, kun taulukoin aineistossani 

esiintyvät teemat artikkeleittain. Kaiken kaikkiaan teemoja oli noin parikymmentä, joista 

vahvimmat teemat teksteissä olivat USA, asiantuntija ja tilastoja. Yhdistelin teemoja 

keskenään ja pohdin, minkälaisen diskurssin alle saisin teemat jaoteltua. Lopullisiksi 

diskursseiksi rakentuivat seuraavat diskurssit: Yhdysvallat-diskurssi, työdiskurssi, 

ratkaisudiskurssi ja auktoriteettidiskurssi. 

 

5.2 Yhdysvallat-diskurssi 

Hallitsevin teema ja sitä kautta tärkeäksi diskurssiksi aineistossani muodostui suuren 

irtisanoutumisen sitominen Yhdysvaltoihin. Tämä tehdään suoraan useammalla tavalla: joko 

mainitsemalla ilmiön määrittelemisen yhteydessä, että juuri amerikkalaiset lähtevät töistään: 

“American workers are voluntarily leaving their jobs in record numbers this year, a trend 
often referred to as "The Great Resignation."” (Nelson 2021) 

 
tai uutisen otsikossa:  

“America's Workers Are Leaving Jobs in Record Numbers; U.S. workers handed in nearly 
20 million resignations this spring and summer” (Dill 2021) 

tai käyttämällä U.S. lyhennettä eli Yhdysvallat joko tekstissä: 

“The U.S. economy is in the throes of what’s been called the Great Resignation: Workers are 
quitting their jobs at or near the highest levels on record since tracking began in 2001.” (Bokat-
Lindell 2021) 

tai otsikossa:  

“Fact check: COVID-19 deaths didn't cause U.S. labor shortage” (Wagner 2021). 

Jos ilmiön Yhdysvalta-sidonnaisuus ei tule aivan noin suoraan ilmi, niin se käy selväksi 

muusta uutisen kontekstista. Tämä tehdään esimerkiksi puhumalla ”kansamme työvoimasta” 

(our nation’s labor force,), uutisessa (Davich 2021), jossa hinnat ovat Yhdysvaltain 

dollareissa, mainitaan nimeltä kansainvälisesti tunnettuja yhdysvaltalaisia yrityksiä ja 

paikan nimiä. Yleisesti ottaen uutisissa vilisee paljon sanoja, jotka viittaavat suoraan 

Yhdysvaltoihin. Tällaiset sanat ovat mm. paikan määreitä esim. Kalifornia, Chicago; hinnat 

ovat Yhdysvaltain dollareissa; yliopistoista puhuttaessa puhutaan collegeista; mainitaan 

Yhdysvaltalaisia virastoja, kuten U.S. Bureau of Labor Statistics (Yhdysvaltain 

työllisyystilastojen virasto), maakohtaisia lakeja, kuten Americans with Disabilities Act, 

maan hallintoon viittaavia asioita esim. federal government (liittovaltio), luetellaan 

yhdysvaltalaisia yrityksiä esim. Apple.  
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Huomionarvoista on myös tekstissä käytetty termi yhdysvaltalaisista eli amerikkalainen. 

Olen aiemmin perustellut, miksi itse käytän termiä yhdysvaltalainen amerikkalaisen sijaan 

(ks. alaviite 2, sivu 14). Yhdysvaltalaisten tapa käyttää amerikkalainen-sanaa kielii siitä, että 

se on heidän omansa. Toisin sanoen amerikkalaisia ovat vain yhdysvaltalaiset.  

Uutisten kirjoittamisen tavasta paistaa myös läpi, että lukijan oletetaan ymmärtävän, mitä 

asiat tarkoittavat sen enempää selittelyä vaatimatta, kuten mikä on 401(k). Suomalaiselle 

termi tuskin on kovin tuttu, mutta ymmärtääkseni se on eläkesuunnitelma, johon työntekijät 

maksavat jonkin osuuden palkastaan ja työnantaja hallinnoi sitä. Uutiset ovatkin 

lähtökohtaisesti suunnattu yhdysvaltalaiselle kohdeyleisölleen, joten eivätpä he liiemmin 

selittelyä termeille kaipaa, jotka heille ovat itsestään selvyyksiä. Kriittisen 

diskurssianalyysin näkökulmasta tämä kuitenkin asettaa kulttuurin ulkopuoliselle tutkijalle 

haasteita uutisen asiasisällön ymmärtämisen suhteen. Tässä tapauksessa tiheä kuvaus auttaa 

antamaan perspektiiviä uutisiin eikä kaikkea tarvitsekaan tutkijan ymmärtää voidakseen 

tutkia ilmiötä. 

 

5.3 Työdiskurssi 

Työdiskurssi on läsnä kaikissa aineiston teksteissä. Kun suuri irtisanoutuminen -ilmiö joko 

määritellään tai sitä kuvaillaan, se on aina sidottu työhön. 

“The “Great Resignation” signals a collective realization that there is a serious problem with 
work.” (Khan 2021) 

Työllä on merkittävä asema länsimaisissa yhteiskunnissa. Työ on oletusarvo ja normi, jota 

kohden ihmisten tulee pyrkiä. Esimerkiksi koulujen tarkoitus on valmistaa yksilöt 

työmaailmaa varten ja opettaa heille asioita ja käytösmalleja, joita työelämässä tarvitsee. 

Toki kouluissa opetetaan ja opitaan paljon muitakin taitoja, joita elämässä muutenkin 

tarvitsee, mutta koulun on kuitenkin pohjimmiltaan tarkoitus valmistaa ihmiset työelämään.  

Yhtenä aikuisuuden pilarina pidetään kykyä elättää itseään. Laskujen maksamiseen, joita 

koituu asunnosta, ruoasta, sähkö-, vesi-, puhelinlaskuista yms. tarvitaan rahaa. Tätä rahaa 

tulee ensisijaisesti hankkia työn kautta. Tämä on ihailtavaa ja oletettua. Toimeentulon 

hankkiminen sosiaalituilla on paheksuttavaa ja vieroksuttavaa. Miksi työ on niin tärkeää? 

Ensinnäkin länsimaat ovat osa kapitalismista talousjärjestelmää, jossa työllä nähdään olevan 

keskeinen osa talouskasvun ja tätä kautta hyvinvoinnin lisäämisessä. Toiseksi kapitalismissa 

teoriassa ihmisen kehitysmahdollisuudet ovat rajattomat, joten työn teolla ihminen itse voi 
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määrittää itseään ja hyvinvointiaan. Käytännössä kuitenkin monet asiat vahvasti vaikuttavat 

ihmisten saatavilla oleviin mahdollisuuksiin, kuten sosioekonominen tausta. Yhdysvalloissa 

erityisesti kovan työn teon nähdään vaikuttavan positiivisesti työntekijän mahdollisuuteen 

lisätä omaa hyvinvointia elämän eri osa-alueilla, kuten henkilökohtaisessa taloudessa ja 

sosiaalisessa asemassa. Tätä kautta ajateltuna työhön vaikuttavien ilmiöiden uutisointi voi 

myös olla korostunutta Yhdysvalloissa. 

Työvointi tuli myös monessa tekstissä vahvasti esille: 

 
““The short explanation is that the pandemic woke up a lot of workers who were mindlessly 
plodding along and caused them to look critically at their work situation,” he said. “Many of 
them discovered that the jobs they were in were not worth their time for a wide variety of 
reasons. These workers have either left the workforce to do things like provide child care 
themselves, or they left industries that did not provide the pay, benefits and career 
opportunities they want.”” (Davich 2021) 

 

Ihmiset ovat siis kokeneet jonkinlaisen heräämisen ja alkaneet pohtia, mitä elämältään 

haluavat. Tai he ovat niin väsyneitä ja loppuun palaneita, että eivät näe muuta vaihtoehtoa, 

kun lopettaa työt. Korona tarjosi siis monelle hetken pysähtyä ja miettiä omaa elämää. Ja 

moni tuli siihen lopputulokseen, että syystä tai toisesta nykyinen työ ei enää miellytä tai 

vastaa omia odotuksia. Syyt usein liittyvät siihen, että työssä on jotain mikä aiheuttaa 

pahoinvointia, kuten pitkä päivittäin ajettava työmatka, huono palkka tai hirveä työilmapiiri. 

Joka tapauksessa vaihtoehdot, kuten työpaikan vaihtaminen, alan vaihto, opiskelemaan 

lähteminen tai kokonaan työelämästä poisjääminen, ovat houkuttelevampia. Ehkä 

työntekijöille onkin valjennut, että työ ei olekaan niin tärkeä asia elämässä kuin on aiemmin 

olettanut. Ehkä koronapandemia antoi perspektiiviä ja aikaa pohtia työn ja muun elämän 

yhteensovittamisen tärkeysjärjestystä uudelleen ja muut asiat elämässä, kuten ajan 

viettäminen perheen kanssa tai harrastaminen, osoittautuivat työtä tärkeimmiksi arvoiksi. 

 

5.4 Ratkaisudiskurssi 

Ratkaisudiskurssi oli jännittävä löydös. Tässä diskurssissa tarjotaan joko yksilölle tai koko 

ilmiölle ratkaisuja. Yksilölle suunnatut ratkaisut ongelmaan tarjotaan neuvontapalsta 

tyylisissä kolumneissa, joissa on haastateltu jotain asiantuntijaa tai kirjoittaja itse on 

asiantuntija, joka antaa neuvoja, miten toteuttaa artikkelissa esitellyn asian. Kuulostaa 

hieman seikkaperäiseltä, mutta artikkeleissa ei välttämättä käsitellä suurta irtisanoutumista 
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sinänsä, mutta niissä aina käsitellään työtä ja vähintään sivutaan suurta irtisanoutumista. 

Tällöin suuri irtisanoutuminen toimii usein lähtökohtana tai inspiraationa uutiselle. 

Esimerkiksi Pohle (2021) on haastatellut työvalmentaja Christy Noelia, joka kertoo miten 

irtisanoutua työstä hyvässä hengessä. Artikkelia alustetaan kertomalla suuresta 

irtisanoutumisesta kahdessa kappaleessa. Tähän pohjautuen Noel antaa kuusi neuvoa siitä, 

miten irtisanoutujan olisi hyvä toimia: 

- ”Don't blindside your manager” 
- ”Keep your resignation letter simple” 
- “If you don't have anything nice to say, don't say much” 
- “Give two weeks' notice—at least” 
- “Express gratitude” 
- ”Let go of your baggage” 

ja avaa niistä jokaisen. 

Vastaavanlaisessa artikkelissa, mutta kirjoitettuna työnantajan näkökulmasta Nelson (2021) 

listaa viisi neuvoa siitä, miten työnantajan tulisi toimia, jotta työntekijät haluaisivat jäädä 

organisaatioon:  

- ”Be transparent” 
- ”Recruit like-minded people” 
- “Set rules but be flexible” 
- “Invest in and celebrate your people” 
- “Don’t forget the fun” 

Tässä diskurssissa suuri irtisanoutuminen näyttäytyy helppona ongelmana, johon löytyy 

ratkaisuja. Suuri irtisanoutuminen neuvontapalsta-tyylisissä artikkeleissa esitellään 

positiivisena asiana, josta työntekijä voi hyötyä. Artikkelit, joissa pohditaan suurta 

irtisanoutumista yhteiskunnallisena ongelmana, tyyli on negatiivisempi, mutta negatiivisuus 

on suunnattu huonosti toimivaa työelämää ja työnantajia kohtaan. Näissäkin 

uutisartikkelissa suuren irtisanoutumisen voittojana esitellään työntekijät, joilla on 

paremmat lähtökohdat neuvotella palkoistaan ja työoloistaan. 

 

5.5 Auktoriteettidiskurssi 

Auktoriteettidiskurssi rakennetaan käyttämällä teksteissä asiantuntijoita, tutkimuksia ja 

tilastoja. Nämä lisäävät uutisen tieteellistä pohjaa ja todenmukaisuutta. Ne myös tilastojen 

avulla tarjoavat jonkinlaista shokkiefektiä:  

“In August, a seasonally adjusted 4.3 million resignations were handed in, according to the 
Bureau of Labor Statistics. Though August is a traditionally high turnover month, in part 
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because many teens and 20-somethings leave jobs to go back to school, the figure sets a record 
since the BLS started tracking it in 2000.” (Dill 2021) 

 

joskus pelkkä tilastoon viittaaminen riittää: 

“Certainly, there has been an exodus from jobs. In what's been called the "Great Resignation," 
the number of workers who quit their jobs in April alone broke an all-time U.S. record. But 
then more people quit in July, and in August, even more.” (Freeman 2021b) 

Auktoriteettidiskurssiin luokittelen kuuluvaksi myös teeman, jota kutsun ”ilmiötä 

selittäväksi”. Näissä auktoriteettidiskurssi ilmenee uutisenkerrontatapana, jossa tarkemmin 

perehdytään ilmiöön ja selitetään mistä se johtuu ja kerrotaan vaikkapa 

kokemusasiantuntijoiden tarinoita siitä, miksi he itse irtisanoutuivat. Esimerkiksi Davidson 

(2021b) esittelee seitsemän eri syytä ilmiölle, haastattelee erinäisiä asiantuntijoita, viittaa 

tutkimuksiin ja tilastoihin. Joukossa on myös pari kokemusasiantuntijaa:  

“4. Switching careers 
Twenty percent of workers surveyed by Joblist quit jobs to pursue new career paths, and their 
passions. 
After graduating from college in May 2020, Shane Eyermann of St. Louis couldn’t find a job 
in his preferred field of medical sales –or any kind of sales –so he took a position handling 
insurance claims for a freight company. “It was repetitive,” he says. 
This year, he started seeing more postings for sales jobs and landed one as a sales 
representative for a company that makes synthetic colors for the food and paint industries. The 
salary is $15,000 higher than his previous job, allowing him to move out of his parents’ house.” 
(Davidson 2021) 

 

Kokemusasiantuntijoiden käyttö antaa inhimillisemmän kuvan suuresta irtisanoutumisesta 

ja antaa ilmiölle kasvot. Se myös tekee ilmiöstä todellisemman ja aidon.  

Auktoriteettidiskurssin tarkoituksena on vakuuttaa lukijansa siitä, että suuri 

irtisanoutuminen on todellinen ilmiö, joka vaikuttaa perinpohjaisella tavalla 

yhdysvaltalaiseen työelämään juuri nyt. Tilastojen, tieteellisten tutkimusten ja 

asiantuntijoiden käyttö lisäävät uutisten vaikuttavuutta. 

  



59 
 

 

6 POHDINTA 
 

6.1 Tutkimuksen tulokset suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja 
tutkimuskysymykseen vastaaminen 

Tutkimukseni lähtökohtana oli halu ymmärtää sitä, mistä suuressa irtisanoutumisessa on 

kyse. Tämän jälkeen valitsin aineistokseni sanomalehtiartikkelit, metodologiakseni kriittisen 

diskurssianalyysin ja näiden pohjalta muotoilin tutkimuskysymykseni. Van Dijk (2015, 467; 

2020, 306) luonnehtii kriittisen diskurssianalyysin olevan ”diskurssin tutkimusta asenteella”. 

Asenne on jokin yhteiskunnallinen ongelma, joka otetaan tutkimuksen kohteeksi ja 

diskurssianalyysillä pyritään osoittamaan, miten tämä ongelma ilmenee ja rakentuu aineiston 

teksteissä.  Tutkimukseni ottaa tarkastelun alle ja kyseenalaistaa työpahoinvoinnin, ja myös 

jossain määrin työn tärkeyden ja merkityksen yksilöille ja tätä kautta yhteiskunnalle. 

Kyseenalaistamalla työn tärkeyttä yhteiskunnalle otan myös kantaa kapitalismin keskeiseen 

asemaan Yhdysvalloissa, mutta myös laajemmin länsimaissa. En pelkästään tutkimuksessani 

hyödynnä kriittistä diskurssianalyysia vaan yhdistän sitä etnografiasta lainattuun tiheään 

kuvaukseen, joten tutkimukseni on myös monitieteistä. Haluan siis ymmärtää, miten suuri 

irtisanoutuminen tuotetaan ja toisaalta mitä se kertoo työelämästä ja kapitalismista ja 

länsimaisesta elämän menosta yleensä. 

Aiheeni on erittäin ajankohtainen ja tuore, joten aiempi tutkimus aiheesta on vähäistä. 

Kirjallisuuskatsaukseni perusteella löysin kaksi artikkelia, jotka olivat aiemmin suoraan 

tutkineet suurta irtisanoutumista. Robertson (2021) selitti ilmiötä sillä, että suuri osa 

irtisanoutujista olisi joka tapauksessa irtisanoutunut. Varsinaisiksi syiksi Robertson luetteli 

työtyytyväisyyteen liittyviä asioita, kuten huono työilmapiiri sekä työn ja muun elämän 

epätasapainon. Myös Sull, Sull ja Zweig (2021) tutkimuksessa syiksi lueteltiin työvointiin 

liittyviä asioita, kuten huono organisaatiokulttuuri ja työnantajien tunnustuksen puute hyvin 

työnsä tekeville. Oma tutkimukseni tukee edellisten tutkimusten tuloksia siitä huolimatta, 

että lähestymistapani poikkesikin Robertsonin kirjallisuuskatsauksesta ja Sull, Sull ja 

Zweigin määrällisestä tutkimuksesta. Erityisesti työdiskurssini sisältää samoja ajatuksia ja 

näkökulmia kuin aiempien tutkimusten tulokset.  

Etnografin kentältä omaksuin Geertzin (1973) kehittämän tiheän kuvauksen. Tiheää 

kuvausta hyödynsin kahdella tavalla: laajasti taustoittamalla ja kuvaamalla yhdysvaltalaista 

työelämää työkulttuurin, halkeillun työpaikan ja Work Trends -tutkimusprojektin avulla sekä 
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tarkasti kuvaamalla aineiston hankkimis- ja analysointiprosessit. Jälkimmäinen voisi myös 

periaatteessa olla kenttäpäiväkirjan kirjoittamista, joka on osa etnografista tutkimusta 

(Lehtonen & Pöyhönen 2020, 359). Kenttäpäiväkirjaan tutkija kirjaa omia havaintoja 

tutkimuksen etenemisestä (Lehtonen & Pöyhönen 2020, 359). Osa mitä tahansa tieteellistä 

tutkimusta on kirjoittaa auki lukijalle, miten on tutkimuksensa tehnyt eikä diskurssianalyysi 

ole tästä poikkeus (Siltaolja & Sorsa 2020). Erityisesti diskurssianalyysissa on tärkeää 

kuvata, miten tutkija on päätynyt kertomiinsa diskursseihin, koska ne ovat aina tutkijan 

päätöksiä (Soninen 2016). Kuitenkin etnografia poikkeaa muista tieteenaloista siinä, että 

etnografiassa aineiston keruutapa kuvaillaan todella yksityiskohtaisesti. Itse tavallaan 

kirjoitin kenttäpäiväkirjaa aineistoni hankinnasta, kun kuvasin todella tarkkaan mitä tein, 

milloin tein ja miten tein. Kuitenkin toimeni voidaan vain löyhästi ymmärtää olevan 

kenttäpäiväkirjan kirjoittamista, koska kenttätyö etnografiassa todellakin tarkoittaa ihmisten 

toimien tutkimista menemällä paikan päälle. Yksityiskohtainen tutkimukseni kuvaus on 

parhaiten ymmärrettävissä yritykseksi tehdä synteesiä tiheän kuvauksen ja 

diskurssianalyysin välillä. Näin tutkimukseni myös vastaa Fairclough’n (2003, 2010) ja Van 

Dijkin (2015, 2020) vaatimusta, että ollakseen kriittistä diskurssianalyysia on tutkimuksen 

oltava monitieteistä. 

Kriittisen diskurssianalyysin keskiössä on ajatus siitä, että tutkimuksella tulee tuoda ilmi 

epäkohtia yhteiskunnasta ja miten niitä tuotetaan tekstissä (esim. Pälli & Lillqvist 2020). 

Tämän takia intertekstuaalisuus on keskeistä kriittisessä diskurssianalyysissä, joten asioiden 

kontekstualisoiminen on tärkeää (Grant ym. 2004). Tämä on toinen syy tiheän kuvauksen 

lisäksi, miksi kirjoitin pitkän pätkän yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta. Tämä kattava 

konteksti auttoi tulkitsemaan aineistoa makrotasolla. 

Wodakin (2021) tapaan ennen diskurssien nimeämistä nimesin yhteiskunnallisen ongelman, 

jota tutkia. Työpahoinvoinnin ja työn tärkeyden kyseenalaistaminen yhteiskunnallisena 

ongelmana sijoittavat tutkimukseni on myös osaksi Fairclogugh’n (2003, 2010) tapaa tutkia 

kapitalismia kriittisellä diskurssianalyysillä. 

Kriittisessä diskurssianalyysissä painotetaan aineiston keskeisyyttä: aineisto sanelee pitkälti 

sen minkälaisia vastauksia tutkija voi saada tutkimuskysymykseensä, joten onnistunut 

aineiston valinta on tärkeä osa tutkimuksen onnistumista. Sosiaalisen konstruktionismin ja 

kriittisen diskurssianalyysin näkökulmista uutisartikkelit aineistona ovat oiva esimerkki 

sosiaalisesti rakentuneesta tiedosta, joka rakentuu kielenkäytön varaan. Näiden käyttäminen 
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aineistona kriittisen diskurssianalyysin teorian mukaan on erinomainen valinta, koska 

pääsen käsiksi siihen, miten suurta irtisanoutumista sosiaalisesti rakennetaan ja miten se 

arkipäiväisen kielenkäytön avulla tapahtuu (Burr 2015). 

Vastasin mielestäni onnistuneesti tutkimuskysymykseeni eli miten suuri irtisanoutuminen 

tuotetaan yhdysvaltalaisessa sanomalehtimediassa. Tutkimuksessani kävi ilmi, että suuri 

irtisanoutuminen rakentuu Yhdysvallat-, työ-, ratkaisu- ja auktoriteettidiskurssien kautta. 

Ehdottomasti vahvin diskurssi ja ilmiön rakentamistapa aineiston teksteissä on Yhdysvallat-

diskurssi. Tässä diskurssissa ilmiö esitellään olevan yksinomaan yhdysvaltalainen. Osin tätä 

diskurssia selittää se, että aineisto on kerätty yhdysvaltalaisista sanomalehdistä, joten tietyllä 

tavalla tämä on myös osin odotettu tulos. Kuitenkin esimerkiksi ilmiötä määriteltäessä 

käytetään sanoja kuten amerikkalainen eikä ollenkaan mainita ilmiön olevan globaali. 

Työdiskurssi ilmentää tapaa, jolla suuri irtisanoutuminen sidotaan aina jollain tapaa työhön 

liittyväksi.  Tässä diskurssissa kyseenalaistetaan työn tärkeyttä varsinkin silloin, kun se 

aiheuttaa työpahoinvointia. Tämä diskurssi yhdessä Yhdysvallat-diskurssin kanssa luovat 

synkkää kuvaa Yhdysvaltojen työelämästä.  

Ratkaisudiskurssi luo positiivisempaa kuvaa suuresta irtisanoutumisesta ja antaa 

ratkaisuehdotuksia niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Työntekijöille annettavat neuvot 

ovat usein voimaannuttavia ja kertovat, miten työntekijä voi hyötyä tilanteesta. 

Organisaatioille annettavissa neuvoissa korostuu positiivisuus työntekijöitä kohtaan. 

Auktoriteettidiskurssissa pyritään todistelemaan ilmiön olemassaolo käyttämällä mm. 

tilastoja ja asiantuntijoiden lausuntoja uutisartikkeleissa. Myös kokemusasiantuntijat 

lisäävät ilmiön uskottavuutta. 

Näiden kaikkien diskurssien valossa suuri irtisanoutuminen näyttäytyy vastalauseena tai -

reaktiona työpahoinvoinnille ja työn tärkeys-teesille, joka vallitsee Yhdysvalloissa. Tutkijan 

näkökulmasta on myös mielenkiintoista huomata, kuinka keskiössä aineiston tekstejä 

Yhdysvallat-diskurssi on. Sinänsä sen ei olettaisi olevan mitenkään kummallista, että 

Yhdysvalloissa kirjoitetaan uutisia yhdysvaltalaisille yhdysvaltalaisesta kulttuurista, mutta 

uutisissa käytetään erittäin paljon Yhdysvallat-spesifejä sanoja. Mielestäni tässä on tärkeässä 

osassa etnografinen ajattelutapa, jonka avulla sain etäisyyttä aineistoon. Se yhdessä kriittisen 

diskurssianalyysin kanssa antoivat tilaa tekstille itselleen näyttäytyä sellaisena kuin se on.  
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Tunnistettujen diskurssien kautta saa vastauksensa myös alakysymykseni eli mistä suuressa 

irtisanoutumisessa on kyse ja mistä suuri irtisanoutuminen johtuu. Suuri irtisanoutuminen 

on työntekijöiden reaktio epäterveeseen työelämään ja työnantajien yksipuoliseen 

sanelupolitiikkaan siitä, miten ja missä työt tulisi tehdä. Koronapandemia antoi monille aikaa 

miettiä elämänsä tärkeysjärjestystä ja reflektoida elämäänsä. Olen samaa mieltä siitä 

Robertsonin (2021) kanssa, että osa irtisanoutuneista olisi niin tehnyt joka tapauksessa, 

mutta tämä ei ole ainoa tai tärkein ilmiötä selittävä tekijä. Pikemminkin näen suuressa 

irtisanoutumisessa olevan Yhdysvalloissa kyse asennemuutoksesta työtä kohtaan. Työn ei 

tarvitse olla paikka, jossa työnantajalla on kaikki valta ja työntekijällä huono olla. Myös 

työntekijöillä on valtaa muuttaa kokemustaan työelämästä ja vaatia parempaa.  

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja tutkimuksen tieteellinen lisäarvo 
Laadullinen tutkimus on aina jossain määrin subjektiivista (Aaltio & Puusa 2020, 178; Puusa 

& Julkunen 2020, 189). Kuitenkin tutkija voi lisätä tutkimuksensa objektiivisuutta 

rehellisesti kertomalla subjektiivisista lähtökohdistaan, kuten esiymmärryksestään eli 

ajatuksiaan koskien tieteenfilosofiaa, ja esitiedostaan eli henkilökohtaisista kokemuksistaan, 

jotka vaikuttavat tavalla tai toisella tutkimuksen taustalla (Aatio & Puusa 2020, 178, 182). 

Sekä Puusa ja Julkunen (2020, 194) laadullisen tutkimuksen tieteenkentältä että Suoninen 

(2016, 57) diskurssianalyysin tieteenkentältä korostavat tutkijan vastuuta kertoa tarkkaan 

tutkimusmenetelmänsä ja tutkimuksen etenemisen. Olen avoimesti kertonut 

tieteenfilosofisista lähtökohdistani, opiskelutaustastani, tutkimusmetodeistani, 

aineistonkeruustani ja tutkimuksen etenemisestä. Näiden kautta olen perusteellisesti 

paljastanut subjektiivisuuteni perusteet. 

Olen myös erittäin kattavasti perehtynyt kriittisen diskurssianalyysin ja yhdysvaltalaista 

työkulttuuria käsittelevään kirjallisuuteen. Selvitin myös millaista tutkimusta suuri 

irtisanoutuminen -ilmiöön on tieteen parissa tehty ja koostin tästä laajan taulukon (Liite 1). 

Olen huolellisesti myös perustellut ja kuvannut aineiston hankinnan ja analyysiprosessin. 

Kerroin myös mokastani aineiston hankintaan liittyen (ks. alaviite 9, sivu 47). Nostan sen 

vielä tässä esiin, koska se vaikuttaa tutkimukseni luotettavuuteen ja on nähdäkseni suurin 

puute tässä tutkimuksessa. Washington Postin uutisartikkeleiden sisällyttäminen 

tutkimukseeni olisi ehdottomasti vahvistanut tutkimukseni uskottavuutta. Toisaalta en 
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kuitenkaan ole kovinkaan varma sen suhteen, että olisiko näistä uutisartikkeleista noussut 

esiin mitään uutta. 

Tukijan on tärkeää myös pohtia, miten tutkimus hyödyttää tiedettä yleensä eli mikä on sen 

kontribuutio. Corley ja Gioian (2011) mukaan tätä tulee tarkastella sen perusteella, mikä on 

tutkimustulosten uutuusarvo, miten tutkimustulokset hyödyttävät tiedettä, ovatko 

tutkimustulokset tieteellisiä, ja mikä käytännöllinen tarkoitus tutkimustuloksilla on ja miten 

niitä voidaan käytännössä hyödyntää. (Puusa & Julkunen 2020, 1996.) Tutkimukseni 

uutuusarvo on ilmeinen: aihe on noin vuoden ikäinen, joten tieteellisesti tutkittua tietoa ei 

ole vielä paljon saatavissa (ks. Liite 1). Myöskään 12.5.2022 mennessä hakusanoilla ”great 

reaisgnation” tai ”suuri irtisanoutuminen” ei löytynyt yhtään tulosta Finna.fi:stä, joka 

sisältää kaikki Suomen korkeakoulukirjastot (https://www.finna.fi/). Joten tietääkseni 

ainakaan Suomessa ei myöskään ole julkaistu yhtään opinnäytetyötä (väitöskirjaa, 

lisensiaatin työtä tai pro gradu-tutkielmaa) aiheesta kyseiseen päivämäärään mennessä. 

Globaalilla tasolla en kuitenkaan voi ottaa kantaa siihen, että onko aihetta tutkittu 

opinnäytetöissä. Joka tapauksessa pro gradu -tutkielmani on tietääkseni ensimmäisten 

joukossa julkaistu opinnäytetyö ainakin suomenkielellä suuresta irtisanoutumisesta. 

Tutkimustulosteni hyöty tieteelle yleensä on uuden ilmiön tutkiminen ”vanhoja” työkaluja 

käyttäen. Vanhoja työkaluja siinä mielessä, että kriittisellä diskurssianalyysillä on pitkä 

historia ja vielä pidemmät perinteet. Se on myöskin toimiva tapa analysoida uusia ilmiöitä, 

kun tutkimuksen tavoitteena on halu ymmärtää, miten ilmiötä tuotetaan ja rakennetaan 

ihmisten toimesta muille ihmisille. Myös tutkimusaineistoni eli uutisartikkelit osoittautuivat 

erittäin toimivaksi tavaksi tutkia ilmiötä, josta tutkittua tietoa on erittäin vähän. 

Sanomalehdillä on kuitenkin edelleen vahva asema ihmisten mielipiteiden rakentajina – 

esimerkiksi tämä kävi ilmi kirjallisuuskatsauksestani olemassa oleviin tieteellisiin 

artikkeleihin, jotka käsittelivät suurta irtisanoutumista jollain tapaa, koska monessa 

artikkelissa puhuttaessa suuresta irtisanoutumisesta viitattiin juurikin sanomalehtiartikkeliin 

tai sen Internet-versioon (ks. Liite 1). 

Tutkimustulokseni ovat tieteellisiä, koska olen noudattanut kriittisen diskurssianalyysin ja 

tiheän kuvauksen pohjalta laatimaani lähestymistapaa aineistoon. Mielenkiintoisempi 

näkökulma tieteellisyys kysymykseen onkin, minkälaisia tutkimustuloksia olisi saatu 

toisenlaisilla tutkimusmetodeilla? Laadullisessa tutkimuksessa sosiaalisen todellisuuden 

ymmärretään olevan jatkuvassa muutoksessa. Tämän takia asioilla ja ilmiöillä voi olla 

monenlaisia erilaisia merkityksiä, mutta ne ovat aina kontekstiriippuvaisia. (Puusa & 
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Julkunen 2020, 197.)  Diskurssianalyysissä erityisesti ajatellaan tulkintojen olevan 

ainutkertaisia johtuen tutkimustavan vahvasta kontekstisidonnaisuudesta niin ajallisesti kuin 

tutkimusongelman suhteen (Aaltio & Julkunen 2020, 186). Vastatakseni esittämääni 

kysymykseen spekuloin, että sekä tutkimustavan, aineiston, aineiston keruun ajankohdan, 

tutkijan ja tutkimuspaikan muutos olisivat vaikuttaneet tuloksiin.  

 

6.3 Tulosten sovellusmahdollisuuksia ja ehdotuksia jatkotutkimusaiheiksi 

Tutkimustulokseni tarjoavat yhden näkökulman uuteen ilmiöön. Tutkimukseni mukaan 

tutkijoiden ei kuitenkaan tulisi pelätä tarttua uusiin, ajankohtaisiin aiheisiin vaikka niistä 

olisi olemassa vain niukasti tutkittua tietoa. Tämä ongelma voidaan kiertää käyttämällä 

metodologioita, jotka ovat olleet olemassa jo kauan ja niitä on sovellettu mitä erilaisimpien 

asioiden tutkimiseen. Tutkimukseni perusteella kriittinen diskurssianalyysi osoittautui 

erittäin hyväksi tavaksi tutkia uutta ilmiötä, josta ymmärrys on vasta syntymässä. 

Tutkimukseni myös ottaa kantaa tutkimuksiin, joissa tutkija on kulttuurin ulkopuolinen. 

Tämä ei ole ongelma, kunhan asian tuo avoimesti esiin ja hyödyntää tiheää kuvausta. Tiheä 

kuvaus auttaa tutkijaa samalla sekä säilyttämään ulkopuolisuutensa kulttuuriin että 

pääsemään kulttuuriin sisään, koska tiheässä kuvauksessa ulkopuolisuus on annettu, mutta 

tavoite on kuitenkin ymmärtää tutkimaansa kulttuuria perehtymällä siihen mahdollisimman 

kattavasti. 

Suuri irtisanoutuminen -ilmiö kaipaa kipeästi lisää tutkimusta. Tällä hetkellä syitä siihen 

voidaan lähinnä spekuloida. Kaikenlainen määrällinen ja laadullinen tutkimus aiheeseen on 

erittäin tervetullutta. Oman tutkimukseni perusteella olisi mielenkiintoista tulevaisuudessa 

tietää, että jääkö suuri irtisanoutuminen ainutkertaiseksi ilmiöksi, joka tapahtui 

koronapandemian seurauksena vai onko se toistaiseksi pysyvä ilmiö. Kiinnostava 

tutkimuksenaihe olisi myös se, miten suuri irtisanoutuminen vaikuttaa Yhdysvaltojen 

työkulttuuriin yleensä. Esimerkiksi onko työntekijöillä enemmän valtaa vaikuttaa työhönsä 

suuren irtisanoutumisen ja työntekijäpulan seurauksena. Entä, jos suuri irtisanoutuminen on 

ohimenevä ilmiö, niin tuleeko siitä pysyviä positiivisia seurauksia työntekijöille, kuten 

voimaantumisen kokemuksia? 
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LIITE 1 
Taulukko suurta irtisanoutumista käsittelevistä artikkeleista 

Tekijät Ala Mikä 
lähde 
GR*:lle? 

Miten käsitellään GR*:ää? Pääkirjoitus, 
artikkeli, 
jokin muu? 

Anderson & 
Marshall 2022 

Johtajuus, 
johtaminen 

- Liitetään keskusteluun 
HR-strategian tärkeydestä 
ja siihen panostamisesta. 

(Populaari)-
artikkeli 

Boozer & Im 
2022 

Vesiteolli-
suus 

- Liitetään keskusteluun eri 
sukupolvista työpaikoilla 

Kolumni 

Browning, 
Lee, Lee & 
Yang 2022 

Median 
tutkimus 

Uutisartik-
kelit 

Esimerkki COVID-19 
pandemian vaikutuksista  

Artikkeli 

Chiorazzi 2021 Oikeus-
tiede 

- Jäähyväiskirjoitus kirjoit-
tajalta, jää eläkkeelle. Pan-
demia ja GR laittoivat kir-
joittajan laittamaan asioita 
tärkeysjärjestykseen. 

Pääkirjoitus 

Chung, Jaga & 
Lambert 2022 

Sosiologia 
ja organi-
saatiopsy-
kologia 

Uutisartik-
keli, tie-
teellisiä 
artikkelei-
ta 

Ihanteellisen työntekijän 
uudelleen määrittely, 
pandemian vaikutukset 
työelämään. 

Artikkeli, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

Cooney, 
Marshall & 
Zaharchuk 
2022 

Organisaa-
tiotutkimus 

Ei suoraa 
lähdettä, 
tilastoja 
US Bureau 
of Labor 
Statistic-
silta ja 
IBM:n 
kyselytut-
kimukses-
ta 

Esitellään viisi tulevaa 
työelämää määrittäviä 
trendejä, joista yksi on 
kilpailutyövoimasta; GR 
esimerkkinä tästä. 

(Populaari)-
artikkeli 

Cypress 2022 Terveyden-
huoltoala 

Uutisartik-
keli 

Liitetään keskusteluun 
hoitajapulasta 

Artikkeli 

Ding Harrison, 
Lubberink & 
Van Staden 
2021 

Kirjanpito- 
ja rahoitus-
alat 

Uutisartik-
keli, 
tieteelline
n artikkeli 

Liitetään keskusteluun 
pandemian vaikutuksista 
työntekijäpulaan alalla 

Pääkirjoitus, 
vieraileva 

Eichengreen 
2022 

Taloustiede Kolumni GR.n vaikutus USA:n 
työvoiman saatavuuteen 

(Populaari)-
artikkeli 

Furman 2022 Taloustiede - Miten GR on saattanut/ voi 
vaikuttaa USA:n inflaa-
tioon 

(Populaari)-
artikkeli 
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Gavin, 
Poorhossein-
zadeh & 
Arrowsmith 
2022 

Työntutki-
mus 

Sull, Sull 
& Zweig 
2021 

Työntekijät tarkastelevat 
työhyvinvointiaan ja hyl-
käävät epäterveet työpai-
kat  

Pääkirjoitus/ 
artikkeli, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

Geyman 2022 Vakuutus-
ala, työ-
tutkimus 

Uutisartik-
kelit 

Työn uudelleen arviointi ja 
muotoileminen 

Artikkeli 

Hall 2022 Organisaa-
tiotutkimus 

Uutisartik-
kelit, 
tilastoja 
US Bureau 
of Labor 
Statistics 

Kirjoittaja käyttää GR:ää 
johdantona keskusteluun 
organisaatiokulttuurista 

Pääkirjoitus, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

Henderson 
2022 

Lääketiede - GR vaikuttanut positiivi-
sesti kliinisten tutkijoiden 
palkkakehitykseen 

(Populaari)-
artikkeli 

Hirsch 2021 Työntutki-
mus, 
organisaatio
tutkimus 

Uutisartik-
keli 

Irtisanoutuneiden ihmisen 
määrä tilastollisesti ke-
väällä 2021 niin suuri, että 
sille annettu nimeksi GR 

(Populaari)-
artikkeli 

Hirsch 2022 Organisaa-
tiotutkimus 

- Esimerkkinä haasteista, 
joita inhimillisen pääoman 
johtaminen yrityksissä 
kohtaa ja pakottaa muut-
tamaan toimintatapoja 

(Populaari)-
artikkeli 

Huyler 2021 Organisaa-
tiotutkimus, 
työntutki-
mus 

Uutisartik-
keli 

GR määritellään ilmiöksi, 
jossa ihmiset hylkäävät 
työnsä tutkiakseen muita 
mahdollisuuksia  

Pääkirjoitus 

Jandrić & 
McLaren 2021 

Kasvatus-
tiede 

Uutisartik-
kelit, 
tieteelli-
nen 
artikkeli 

Työn uudelleen arviointi, 
parempien työolojen ja 
palkan etsimistä 

Pääkirjoitus/ 
artikkeli 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

Jesuthasan & 
Boudreau 2022 

Työntutki-
mus, 
organisaa-
tiotutkimus 

- GR esitellään ongelmana, 
jota organisaatiot yrittävät 
ratkoa lyhyen ajan ratkai-
suilla (mm. parantamalla 
palkkaa) sen sijaan, että 
parantaisivat töitä 

(Populaari)-
artikkeli 

Johnson & 
Piccolo 2022 

Johtaminen, 
johtajuus 

Uutisartik-
keli 

GR viestii epäluottamuk-
sesta instituutioita ja johta-
jia kohtaan sekä työnteki-
jät uudelleen arvioivat 
työtä 

Pääkirjoitus/ 
artikkeli, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

Jones, Miles & 
Beaulieu 2021 

Mediatut-
kimus 

Uutisartik-
kelit 

GR:n seurauksena ihmiset 
haluavat viettää aikaansa 
tyydytystä tuottavilla ta-
voilla esim. luonnossa 

Artikkeli 
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Jones-Schenk 
2021 

Terveyden-
huoltoala 

Uutisartik-
kelit 

GR terveydenhuollossa Kolumni 

Keller 2022 Teologia - GR vastarintana, vastuste-
taan työnpaineita ja pande-
mian aikana on uudelleen 
arvioitu työtä ja muuta 
elämää 

Artikkeli 

Leider, 
Resnick & 
Erwin 2022 

Terveyden-
huoltoala 

Uutisartik-
keli 

GR:kin on vaikuttanut 
työvoiman saatavuuteen 
terveydenhuoltoalalla 

(Populaari)-
artikkeli 

Lowery 2022 Teologia Uutisartik-
kelit 

GR pandemian tuloksena 
kiihdyttänyt työntekijöiden 
irtisanoutumista huonosti 
palkatuista töistä sekä töis-
tä, joissa on huonot työolot 

Artikkeli 

Lun 2022 Gerontolo-
gia 

- Vain mainitaan sivu-
mennen loppukaneetissa 

Artikkeli 

Marquardt, 
Manegold & 
Brown 2022 

Johtajuus, 
johtaminen 

Uutisartik-
keli 

GR nimetään trendiksi, 
jossa työntekijät irtisanou-
tuvat organisaatiolta ja 
johtajilta saamansa huonon 
kohtelun takia 

Artikkeli 

Mayfield & 
Mayfield 2022 

Organisaa-
tiotutkimus 

- Kirjoittajat spekuloivat, et-
tä osasyynä GR:n saattaa 
olla puutteellinen liike-
viestintä 

Artikkeli, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

McGaughey, 
Watermeyer, 
Shankar, Suri, 
Knight, Crick, 
Hardman, 
Phelan & 
Chung 2021 

Työntutki-
mus 

Uutisartik-
keli 

Ohimennen mainitaan liit-
tyen julkisen rahoituksen 
puutteeseen australialai-
sille yliopistoille ja sen 
johtaminen huonompiin 
työoloihin 

Artikkeli 

Miller & 
Davis-Howard 
2022 

Organisaa-
tiotutkimus 

(Populaa-
ri)artikkeli 
(viittaus 
artikkeliin, 
jossa Mil-
ler toinen 
kirjoittaja 
ja julkaisu 
on The 
Kaleel 
Jamison 
Consulting 
Groupin, 
jossa mo-
lempien 
artikkelien 
kirjoittajat 

Työntekijät alkoivat pohtia 
omaa suhdetta työhön ja 
miten organisaatiot vastaa-
vat yhteiskunnallisiin 
muutoksiin 

Artikkeli 
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työskentel
evät) 

Molle & 
Allegra 2021 

Terveyden-
huoltoala 

Uutisartik-
keli 

GR:n vaikutus sairaan-
hoitajien saatavuuteen 

Artikkeli 

Moss 2021 Työntutki-
mus 

(Popula-
ari)artik-
keli 

Liitetään GR keskusteluun 
mielenterveyden ja hyvin-
voinnin tärkeydestä 

(Populaari) 
artikkeli 

Nguyen, 
Robinson & 
Tsiaplias 2022 

Taloustiede - USA:n taloudellinen kehi-
tys pandemian jälkeen, 
suuri määrä irtisanoutu-
neita 

Artikkeli 

Oubibi, Fute, 
Xiao, Sun & 
Zhou, 2022 

Työntutkim
us 

Tieteelli-
set artik-
kelit mm. 
Molle & 
Allegra 
2021 

Iso-Britanniassa ja 
USA:ssa ihmiset irtisanou-
tuvat suurissa määrin, vai-
kuttaa erityisesti tervey-
denhuoltoalaan; miten tä-
män tutkimuksen valossa 
voidaan ehkäistä GR:ää 
organisaatioissa 

Artikkeli 

Pass & 
Ridgway 2022 

Työntutki-
mus, 
organisaa-
tiotutkimus 

Uutisartik-
kelit, 
OECD- 
raportti 

GR saattaa kertoa siitä, et-
tä työ ei enää ole niin mie-
lekästä kuin ennen; työn-
tekijöillä enemmän valtaa 
vaatia työltä enemmän 
(esim. parampi työ-vapaa-
aika suhde) 

Artikkeli 

Pearson 2022 Organisaa-
tiopsykolo-
gia(?) 

- Liitetään keskusteluun 
työntekijäpulasta ja miten 
se ei saa vaikuttaa siihen, 
miten asiakkaita palvellaan 

Pääkirjoitus 

Rich, LeMay 
& Helms 2022 

Organisaa-
tiotutkimus 

Uutisartik-
keli, (po-
laari)artik-
keli, tie-
teellinen 
artikkeli 
(Hirsch 
2021) 

Ihmiset irtisanoutuvat suu-
rissa määrin, tutkijat eivät 
ole vielä varmoja miksi; 
kirjoittajat spekuloivat, 
että ehkä työnantajien ja 
työntekijöiden väliset 
suhteet ovat muuttumassa 

Artikkeli 

Robertson 
2021 

Johtajuus, 
johtaminen 

Uutisartik-
kelit, (po-
pulaari)ar-
tikkelit, 
tieteelliset 
artikkelit 

Koko artikkeli käsittelee 
sitä, miten organisaatioi-
den johtaminen ja epäter-
veet organisaatiokulttuurit 
vaikuttivat GR:n syntyyn 

(Populaari) 
artikkeli 

Sha 2021 Organisaa-
tiotutkimus, 
viestintä-
tiede 

Uutisartik
kelit 

Ihmisen arvioivat uudel-
leen elämänsä tärkeysjär-
jestystä (työ – vapaa-aika) 

Pääkirjoitus/ 
artikkeli, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 
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Šimunjak 2022 Työntutki-
mus 

- Ihmiset irtisanoutuvat 
työstä löytääkseen parem-
man työtyytyväisyyden  

Artikkeli 

Slater 2022 Taloustiede - Ilmiö koskettaa useaa ta-
lousaluetta, mutta erityi-
sesti USA:a, voi kiihdyttää 
inflaatiota 

(Populaari)-
artikkeli 

Smith 2022 Organisaati
otutkimus 

- Liitetään keskusteluun vi-
hasta työpaikalla: jotkut 
saattavat vihastuksissaan 
irtisanoutua, mutta kaikki 
irtisanoutumiset osana 
GR:ää eivät johdu vihasta 
vaan rauhattomuudesta 
työntekijöiden keskuu-
dessa 

(Populaari)-
artikkeli 

Srivastava, 
Mendiratta, 
Pankaj, Misra 
& Mendiratta 
2022 

Organisaa-
tiopsykolo-
gia 

Uutisar-
tikkeli 

Länsimainen ilmiö, vaikut-
taa erityisesti hotelli- ja 
ravintola-alaan, pakottaa 
organisaatiot kiinnittä-
mään huomiota työnteki-
jöiden työvointiin 

Artikkeli 

Sull, Sull & 
Zweig 2022 

Organisaa-
tiotutkimus, 
työntutki-
mus 

(Populaa-
ri)artikke-
lit, tieteel-
liset artik-
kelit, vi-
ralliset 
tilastot 
(BLS) 

Koko artikkeli käsittelee 
GR:ää: mitkä asiat organi-
saatiossa indikoivat suurta 
työntekijöiden vaihtuvuut-
ta ja miten organisaatiot 
voivat näihin vaikuttaa 

(Populaari) 
artikkeli 

Terry 2022 Organisaa-
tiopsykolo-
gia 

- Kirjoittaja spekuloi GR:n 
johtavan psykologisen so-
pimuksen uudelleen 
arviointiin 

Pääkirjoitus/-
artikkeli, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

Trepanier 2022 Terveyden-
huoltoala 

Uutisartik-
keli 

GR ei ole niin vaikuttava 
asia terveydenhuollon 
työntekijäpulaan ja -vaih-
tuvuuteen kuin oletetaan 

(Populaari) 
artikkeli 

Viera 2021 HR - Mainitaan eräänä ongel-
mana, jota HR-ammatti-
laiset kohtaavat työssään 

Pääkirjoitus, 
johdattelee 
journaalin 
aiheeseen 

Vieta 2021 Organisaa-
tiotutkimus 

Uutisartik-
kelit 

GR ja sen mukana tuoma 
työvoimapula ovat yksi 
suuri tekijä, joka on vai-
kuttanut kanadalaisten pk-
yritysten toimintaan 

Artikkeli 
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Wicker 2022 HR - Miten GR on vaikuttanut 
HR:n työhön (jatkuva työ-
voimapula) 

Pääkirjoitus 

Worzala & 
Wyman 2022 

Kiinteistö-
kehittämi-
nen 

- GR voi vaikuttaa negatii-
visesti toimitotilojen ky-
syntään 

(Populaari) 
artikkeli 

Yoder-Wise 
2022 

Terveyden-
huoltoala 

- GR:n vaikutus terveyden-
huoltoon 

Pääkirjoitus 

Zhang, Wang 
& Chun 2022 

Organisaa-
tiotutkimus 

- Pandemian seurauksena 
individualismi kasvaa ja 
tämä on mahdollisesti yksi 
syy GR: taustalla 

Artikkeli 

*GR on lyhenne sanoille Great Resignation 
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