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Symposium The “good citizen” – attitudes, lay conceptions and politics 

The concept of citizenship has received little attention in social psychology (Condor, 2011). This 
absence is striking considering that tacit models and conceptions of citizenship are implicated in all 
forms of policy-making and democratic debate, including immigration, welfare provision, and 
security. Media and political discourse of the good citizen is unavoidably normative and draws 
boundaries between insiders and outsiders, defining who has the right to democratic participation or 
economic assistance. The concept of citizenship is, thus, intimately linked to key research areas 
within social psychology, such as intergroup relations, social identity and social justice.  The 
symposium approaches conceptions of citizenship as functional, political acts that justify political 
choices as well as the treatment of certain groups. The presentations composing the symposium 
look at a range of phenomena related to citizenship, including representations of social order and 
good citizen in Finland, the construction of Finnishness in political rhetoric, and the role 
responsibility stereotypes and perceived value violations play in attitudes towards the welfare state. 
The research presented draws on social representations theory, as well as attribution and stereotype 
literature, and utilizes different methodological approaches from quantitative analysis of survey data 
to social semiotics and qualitative study of party programs. 

 
Constructing the proper citizen through the production of values, Rusten Menard 

The self-control ethos has been described as a general gauge in Western cultures by which others 
are judged as either having or not having self-respect in relation to control over their body, mind 
and destiny. For instance, a perceived violation of destiny control includes a conception of the poor 
and unemployed as lacking motivation and the ability to be self-sufficient, which in turn are seen as 
negatively affecting both themselves as well as society at large. (Joffe & Staerklé , 2007.) I will 
present results from the exploratory portion of my doctoral study, which deals with social order 
representation in Finland. In this study, the dominant conception of social order included a 
simultaneous representation of the proper citizen as well as the production of destiny control and 
self-sufficiency values. A resistant, marginal conception constructed in the study took an 
oppositional stance to the prevalent notion of the good citizen and its accompanying value 
productions. In this paper, I conclude by suggesting that (1) dominant and resistant conceptions of 
the proper citizen can only be constructed in relation to one another, that (2) social order 
representation necessarily includes power struggles, and that (3) those power struggles are related to 
value productions. 

 
 
 



Representation of a good citizen in anti-immigrant political rhetoric, Inari Sakki 

This presentation is inspired by the recent phenomenon of the growth of populist nationalist and 
anti-immigrant parties in many European countries. In Finland, the metaphor big bang(jytky) 
describes this phenomenon and the historical victory of the Finns, the Finnish populist anti-
immigrant party, in the latest Parliamentary elections of 2011. In recent years there has been a loud 
immigration-critical wing in the party, which comes from the extreme right. The leader of the Finns 
party, Timo Soini, insists that neither he nor his party is racist, stressing instead that the Finns 
promote conservative and patriotic values. The party defines itself as being part of the nationalist 
Finnish movement. The intention of this presentation is to take a closer look at this Finnish 
movement and the ways in which the representation of Finnishness and the proper citizen are 
constructed and used rhetorically to persuade voters. This study is grounded in social representation 
theory (Moscovici, 1961) and in rhetorical psychology (Billig, 1987; Potter, 1996), and inspired by 
Joffé and Staerklés (2007) conceptualization of the self-control ethos. A rhetorical analysis of party 
programs of the Finns party demonstrates how the party capitalizes on the collective memory to 
construct a tight representation of Finnishness. The conceptualization of a proper citizen is limited 
toreal Finns, or should we say to true Finns along with the former English translation of the party’s 
name. Contrasting the Finnishness and citizenship with foreign impact throughout the political 
rhetoric allows the Finns party to enjoy of the potential of attracting voters who fear immigration, 
EU supra-nationalism and globalization. 

 
Stereotypes of welfare recipients and attitudes towards the welfare state in Europe, Tiina 
Likki 

Negative stereotypes regarding welfare recipients as lazy, responsible for their own plight and thus 
undeserving, are used by certain politicians to de-legitimize the welfare state. Indeed, research 
shows that negative welfare stereotypes lead to decreased support for the welfare state. Following 
work on judgemental value expressions (Henry & Reyna, 2007), we argue that the power of welfare 
stereotypes lies in the perceived violations of central cultural values such as hard work and self-
responsibility. Our argument is two-fold: First, somewhat paradoxically, individuals with low 
education should be more prone to endorse negative welfare stereotypes, a reflexion of a need for 
positive distinctiveness through downward social comparison. Second, the role of welfare 
stereotypes as predictors of welfare attitudes should be greater in countries where meritocratic 
values are more dominant as the perceived value violations by welfare beneficiaries will be more 
striking. The predictions are tested using comparative European Social Survey (2008) data from 28 
countries. Together, the results show the power that normative representations of the self-reliant, 
hard-working citizen have for the popular legitimacy of the welfare state and, paradoxically, in 
particular among low status groups. 
 

Symposium Sosiaalipsykologian rooli terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa ja terveyden 
edistämisessä 

Ihmisten elämänlaatuun vaikuttavat erilaiset krooniset ja akuutit sairaudet, joiden synnyssä tai 
tarttumisessa ihmisen omalla käyttäytymisellä on keskeinen rooli. Sosiaalipsykologia tarjoaa 
erinomaisen näkökulman terveyskäyttäytymiseen, koska sosiaalipsykologiassa on perinteisesti 
tutkittu käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutus sosiaalisen kontekstin ja yksilön 
välillä on selkeästi mukana. Tämän symposiumin neljässä esityksessä käsitellään erilaisia 
terveyskäyttäytymiseen (käsienpesu, syömiskäyttäytyminen, fyysinen aktiivisuus ja tupakointi) 



vaikuttavia tekijöitä ja niiden muuttamiseksi kohdistettuja yksilö- ja ympäristötason interventioita. 
Ensimmäisessä esityksessä Hanna Laine kertoo tutkimuksen tuloksista, jossa kartoitettiin nuorten 
varusmiesten käsienpesukäyttäytymiseen yhteydessä olevia sosiaalis-kognitiivisia tekijöitä. Marja 
Kinnunen puolestaan esittelee armeijassa toteutetun intervention, jossa pyrittiin lisäämään nuorten 
miesten kasvisten syöntiä varusmiespalveluksen aikana kohottamalla mielikuvaa miehekkäästä 
kasviksia syövästä varusmiehestä. Hanna Ollila kertoo kolmannessa esityksessä koulujen täyden 
tupakointikiellon vaikutuksesta yläkoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten oppilaiden ja 
opettajien tupakoimiseen kouluaikana sekä opiskelijoiden havaintoihin tupakointikiellosta ja sen 
valvomisesta. Neljännessä puheenvuorossa Heikki Heinonen esittelee uuden mallin iäkkäiden 
fyysisen toimintakyvyn, ravitsemuksen ja sosiaalisten verkostojen parantamiseksi, jossa otetaan 
myös huomioon yhteistyön parantaminen julkisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin välillä. 
Kokonaisuudessaan symposiumin esitykset tuovat esiin sosiaalipsykologisten käsitteiden ja 
teorioiden hyödyllisyyden terveyden edistämisen interventioiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja 
arvioinnissa. 

 
Mitkä sosiaaliskognitiiviset tekijät selittävät varusmiesten käsienpesuintentiota ja 
-käyttäytymistä?, Hanna Laine 

Käsikontaktin kautta tarttuvat infektiosairaudet ovat ongelma julkisissa instituutioissa kuten 
armeijassa, joissa ne tarttuvat helposti aiheuttaen sairauspoissaoloja, heikentynyttä elämänlaatua ja 
kustannuksia. Hyvää käsihygieniaa pidetään ensisijaisena keinona välttää infektiotauteihin 
sairastuminen.   Käyttäytymistieteellistä näkökulmaa on käsihygieniatutkimuksessa sovellettu 
varsin vähän. Vaikuttavampien interventioiden suunnittelemiseksi tulisi tarkastella 
käsienpesukäyttäytymisen determinantteja eli käyttäytymiseen vaikuttavia kognitiivisia, 
affektiivisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Selvittämällä käsienpesuintention ja 
käsienpesun determinantit voidaan parantaa ymmärrystä käsienpesukäyttäytymisestä ja suunnitella 
tehokkaampia käsienpesuinterventioita.  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin varusmiesten 
käsienpesuintentioon ja käsienpesuun liittyviä sosiaalis-kognitiivisia tekijöitä ns. suurten 
teoreetikkojen integroidun sosiaalis-kognitiivisen mallin (Fishbein ym. 2001) avulla. 
Tutkimusaineistona oli VirusFight-hankkeen esivaiheen kyselytutkimus, jonka otos koostui 18 22-
vuotiaista peruspalveluskauden miesalokkaista (N=141). Aineisto kerättiin syys-lokakuussa 2011 
itäsuomalaisesta varuskunnasta. Tilastollisena menetelmänä käytettiin hierarkkista 
regressioanalyysia. Varusmiesten käsienpesuintentiota selittivät pystyvyys, positiivinen 
instrumentaalinen asenne, sosiaalinen paine (deskriptiivinen ja injunktiivinen normi) ja 
tunnereaktiot (hyvän olon ja inhon tunteet). Käsienpesua ennustivat käsienpesuintentio, 
deskriptiivinen normi ja inhon tunteet.   Tämän tutkimuksen perusteella käsienpesu ei perustu 
ainoastaan rationaaliseen päätöksentekoon, vaan sitä ohjaavat automaattiset tunnereaktiot ja 
sosiaalisen ympäristön toimintamallit. Näihin tekijöihin voidaan varusmiehiin kohdistuvissa 
interventioissa pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi inhon tunteita herättävien tai sosiaalisiin normeihin 
vetoavien ympäristöviheillä kuten julisteilla ja kylteillä tai lisäämällä muiden ihmisten käsienpesun 
havaitsemista. 

 
Does intervening on social images of healthy eating increase vegetable consumption among 
young men?, Marja Kinnunen 

Purpose: This study evaluates a theory-based intervention to increase consumption of fruit and 
vegetables through promoting a positive, socially acceptable, masculine image (i.e. prototype) of 
vegetable eating peers among Finnish conscripts. Methods: Intervention group was exposed to a 



campaign including posters and table triangle comics adverts linking vegetable eating with 
masculine imagery. To evaluate intervention effects, fruit and vegetable consumption (FVC) and 
prototypes of Vegetable Avoider and Vegetable Chooser were measured at the beginning (T1) and 
at six months (T2) (N=116 control, N=99 intervention). Results: Repeated-measures ANOVA 
showed no significant between-subjects effects between the intervention and the control groups. 
However, the within-subject interactions showed that in the intervention group, Vegetable Avoider 
prototype became less self-regulative F(1,213)=9.17, p=.003, and less good-looking F(1,213)=5.84, 
p=.017, and Vegetable chooser became more good-looking F(1,213)=3,98, p=.048). In both groups, 
FVC declined during service but the decrease tended to be less sharp in the intervention group 
(F(1,213)=3.54, p=.061). Conclusions: The intervention was effective in promoting prototype 
change. The mediating mechanism of prototype on eating could not be verified, although the results 
on eating suggest that the intervention helped to counteract the negative effect of military service on 
fruit and vegetable consumption. 

 
Short-term effects of statutory total smoking ban in Finnish schools, Hanna Ollila 

Background: Health behavior is influenced by individual, social/interpersonal and 
structural/environmental factors. Schools can promote health on all these levels. For smoking 
prevention, underage smoking in Finnish schools was prohibited 1977 and smoking in school 
premises banned totally 2010. We study ban enforcement and short-term effects of total ban.  
Methods: Cross-sectional national School Health Promotion Study data of students from secondary 
(SS:14 16 yrs), upper secondary (USS:16-18 yrs) and vocational schools (VS:16 20 yrs) from 
2008/2009 (N=199757) to 2010/2011 (N=192414). Results: Daily smoking increased slightly in VS 
(from 39% to 40%) and USS (10 to 11), no change in SS (15). Perceiving smoking allowed in 
school decreased (VS:86 to 62,USS:75 to 65, SS:9 to 8), as did perceiving smoking restrictions 
rarely supervised (USS:52 to 48, VS:51 to 45, SS:22 to 18). Among weekly smokers, smoking daily 
in school premises decreased (VS:74 to 61, USS:39 to 37, SS:38 to 37), as did reports of personnel 
smoking (VS:46 to 33, USS:11 to 10, SS:15 to 13). Conclusions: Schools differ in smoking 
prevalence and enforcement of bans. Total ban had positive effects on student and personnel 
smoking in school area and student perceptions of smoking bans and their supervision. 
Comprehensive school tobacco control policies are needed. 

 
A new model to enhance nutrition, physical capacity and social network among aged people at 
risk of loosing their independence; a cooperative approach between public health care sector 
and third sector, Heikki Heinonen 

Background: In the recent years, we have woken up to the fact that physiology does not inevitably 
lead to poor functional performance, but lifestyle plays a major role in the functioning of elderly 
people. In Finland, there is not a systematic model across social and health care sectors how to 
identify older people at risk of losing their functional capacity. Objectives: At the system level, the 
goal is to develop and instill into the existing structures a preventive approach regarding functional 
capacity of ageing people, and promote and monitor cooperation between public and third sector. At 
the individual level, the aim is to improve physical performance, nutrition, and strengthen the social 
network of ageing people. Methods: The starting point is in the health care centers accomplished 
comprehensive measurement of functional status. The impact of the project was evaluated in a trial 
where participants (n=200) were randomized into the intervention group and information group. 
Intervention includes both controlled balance and strength training as well as discussion groups 
with structured and goal-directed activities. The groups meet for 12 weeks twice a week. Results: 



After the intervention, group members indicated better emotional well-being, physical performance 
and functional capacity compared to information group. 

 
 
Työpaja Sosiaalipsykologia ja johtaminen 

Työpajassa kolme sosiaalipsykologia alustaa oman kokemuksensa perusteella siitä, millä tavalla 
sosiaalipsykologinen tieto kohtaa työyhteisöjen johtamisen arjen. Alustusten jatkoksi keskustellaan, 
väitellään ja ideoidaan, miten sosiaalipsykologia voisi muuttaa johtamisen maailmaa. 

 

Työpaja Tulevaisuustyöskentely 

Työpaja on tarkoitettu kaikille sosiaalipsykologian eri aloilla toimiville, myös opiskelijoille. 
Luomme ja koemme sosiaalipsykologian tulevaisuuksia eri ammattien näkökulmista. Osallistujat 
saavat työpajasta mukaansa välineitä rakentaa haluttua tulevaisuutta jo nyt. 

 

Temaattinen sessio Vuorovaikutus ja emootiot 
 
Apua tulee pelottava kohta! Lasten ja vanhempien keskusteluja jännittävistä kohdista 
televisio-ohjelmissa, Aku Kallio 

Esityksessäni tarkastelen pelon ilmauksia sekä niiden käsittelyä lapsiperheiden 
televisionkatselutilanteissa. Aiempi tutkimus on osoittanut, että 75 80 % 5 6-vuotiaista  
suomalaislapsista on pelännyt jotain televisiosta näkemäänsä. Vanhemman seurassa katsominen 
koetaan turvallisemmaksi. Esityksessäni lähestyn tätä teemaa etnometodologisesta näkökulmasta ja 
tarkastelen tilanteita, joissa katselijat itse merkitsevät kohtauksen pelottavaksi sekä analysoin, miten 
tällaisia kohtauksia käsitellään reaaliaikaisesti lapsen, aikuisen ja television muodostamassa 
vuorovaikutustilanteessa.  Tarkastelussa on etenkin, miten vanhemmat toimivat tunnistaessaan 
lapsen tarvitsevan tukea ohjelman katsomisessa, sekä millaisia vuorovaikutusresursseja he 
hyödyntävät muokatessaan katselutilannetta vähemmän pelottavaksi.  Aineistona ovat 
tamperelaisissa kodeissa kerätyt videonauhoitukset tavallisten suomalaisperheiden arjesta ja 
mediankäytöstä. Lapsiperheiden elämää on kuvattu yhden illan ajan neljällä videokameralla, joista 
yksi kuvaa televisionkatselupaikkaa ja toinen televisiovastaanotinta. Näin on mahdollista 
analysoida, miten televisio on mukana perheen vuorovaikutuksessa. Metodina tutkimuksessani on 
etnometodologinen keskustelunanalyysi sekä multimodaalinen vuorovaikutuksen analyysi. 

 
The Golden Poke: The Psychophysiology of Tactile Messages, Michiel Spape 

Despite the richness of the sense of touch and its importance in social interaction, the tactile system 
remains poorly understood. Previous research on the so-called Midas Touch showed that a single 
touch may increase the amount of tips a waitress received or the likelihood of a traveller getting a 
free bus-ride. To better understand how touch, social interaction and emotion relate to one another, 
we studied effects of vibrotactile messages ("pressages") in the game of Ultimatum. In this 
economic game, in which one person makes financial offers to another person, pressages were 



presented along with each communication. Electroencephalographic (EEG) recordings were made 
to obtain measurements of compliance and affect. The motor activity was used to compute the 
lateralised readiness potential, indicating the ongoing preparation to either accept, or decline, offers. 
The emotional response was studied by analysing frontal asymmetry (related to approach 
motivation) and feedback related negativity (related to the affective interpretation). Together, the 
results suggested that tactile messages may induce a type of embodied "closeness": the modality’s 
inherent intimacy elicits a more affective interpretation, which can easily turn Midas Touch in 
Midas Punch. 
 

Häpeän ja aggressiivisuuden välisen yhteyden moderoivat tekijät minäuhkatilanteessa, Ville 
Harjunen 

Tutkimme häpeän ja aggressiivisuuden välisen suhteen sosiaalisia ja persoonallisuuteen liittyviä 
välittäviä tekijöitä ja fysiologista aktivaatiota sosiaalisessa minäuhkatilanteessa. Esityksessä 
keskitytään kuvaamaan tutkimuksen teoreettista ja empiiristä taustaa sekä laajaa menetelmällistä 
patteristoa sekä kokeellisen sosiaalipsykologisen tutkimuksen haasteita, koska varsinainen datan 
keruu on vielä kesken. Tutkimus toteutetaan opiskelijaprojektina yhteistyössä psykologian laitoksen 
tutkijoiden kanssa. 

 
Perheen arjen vuorovaikutus, kiintymyssuhdeteoria ja keskustelunanalyysi, Eerik Mantere ja 
Anja Riitta Lahikainen 

Perheen arkeen sukeltaessa informaatio täyttää näkökentän kuin vihreä valtameri. Poika sanoi tätä, 
äiti vastasi tuota, mutta ei pojalle, vaan isälle. Yksi on olohuoneessa, toinen salaa työhuoneessa. 
Leikkimistä, riitelyä, halaamista, tönimistä. Tarvitaan periskooppia, jotta nähdään missä ollaan. 
Tutkimuskysymys Tutkimuksen perusoletus on, että perheenjäsenet ylläpitävät keskinäistä 
kiintymystä arkisessa vuorovaikutuksessa. Pyrimme tunnistamaan ja kuvaamaan perheen arjesta 
tilanteita, jotka tulevat ymmärrettäviksi kiintymyssuhdeteorian avulla. Kuvaamisessa 
hyödynnämme keskustelunanalyysiä ja tuomme niin yhteen kahta arvokasta, mutta toisistaan etäällä 
olevaa perinnettä. Idea on sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmastani, jota olen tekemässä 
projektiin Media, perheen vuorovaikutus ja lasten hyvinvointi, jossa olen työskennellyt 
tutkimusavustajana vuoden. Aineisto Vuonna 2011 kerättiin laaja, yhteensä 26 perhettä käsittävä 
aineisto Tampereelta, sekä hyvätuloisten, että huonotuloisten asuma-alueiden koulujen ja 
päiväkotien kautta. Puolissa perheistä on ainakin yksi 5-vuotias lapsi ja puolissa yksi 12-vuotias. 
Neljä videokameraa asennettiin kuvaamaan perhe-elämää yhtenä tavallisena arkipäivänä. 
Vanhempien kanssa sovittiin etukäteen kameroiden sijoituspaikoista  ruokailu, TV:n katselu ja 
tietokoneen käyttö huomioon ottaen. Olen käynyt läpi 665 tuntia videomateriaalia ja kirjannut koko 
aineiston osalta, kahdella eri tarkkuusasteella, sen mitä perheissä tapahtuu. Olen huomioinut sekä 
sanallista että sanatonta vuorovaikutusta. Aineiston käsittely ja tulokset Tiivistelmiä ja taulukoita 
hyväksikäyttäen sekä videoita uudelleenkatsomalla valitsemme kiintymyssuhdeteorian kannalta 
mielenkiintoisia tilanteita ja erittelemme niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tästä annamme 
esimerkkejä sessiossa. 

 
Työtapaturmiin johtavien tekijöiden sosiaalipsykologinen tarkastelu, Simo Salminen 

Tutkimuksessa tarkastellaan 320 ghanalaiselle sattuneen työtapaturman yksilöllisiä ja 
organisatorisia taustatekijöitä. Rakenneyhtälömallin ja konfirmatorisen faktorianalyysin perusteella 



työkokemus oli vahvin yksilöllinen selittäjä, mutta myös koulutuksella, sukupuolella ja 
siviilisäädyllä oli merkitsevä vaikutus. Havaittu organisaation tuki oli puolestaan vahvin 
organisatorinen tekijä, jonka lisäksi merkitseviä selittäjiä olivat organisaation 
jäsenyyskäyttäytyminen sekä turvallisuusohjeiden noudattaminen. Kun yhdistettiin yksilölliset ja 
organisatoriset tekijät, niin havaittu organisaation tuki oli vahvin tapaturmien selittäjä. Yksilöllisten 
tekijöiden vaikutus oli heikompaa kuin organisatoristen tekijöiden. Nämä tulokset korostavat 
työpaikan toiminnan merkitystä työtapaturmien torjunnassa. 

 

Lauantai 24.11. 

Symposium Managing multiculturalism in Finland, Estonia and Russia 

This symposium looks at the successful management of multiculturalism from individual, group 
and societal perspectives on intergroup relations. The five presentations included represent cross-
cultural, social psychological and sociological views on the inclusiveness of intergroup context. The 
current state of intergroup relations and integration policies in three neighbouring countries 
(Finland, Russia and Estonia) are first discussed, followed by the examination of national identities 
in Estonia and Finland. The results presented are derived from four research projects: 
Discrimination in the Finnish labour market (Larja), Perspectives of music in development of 
Estonian open identity (Valk), Estonia's Russian-speaking minority and transnational involvement 
in minority protection (Korhonen) and Mutual intercultural relations in plural societies (MIRIPS) 
(Brylka/Finland; Lebedeva & Tatarko/Russia). The symposium has two main aims. First, it seeks to 
achieve a better understanding of the role of national legislations, ideologies and policies in the 
formation of intergroup relations, and of different meanings ascribed to multiculturalism and 
immigrant integration by members of majority and minority groups in the three countries. Second, 
the symposium aims to bridge the research endeavours of Finnish, Estonian and Russian members 
of the international MIRIPS network. 
 
 
Discrimination in the Finnish labor market: A field experiment on recruitment, Liisa Larja 
 
The presentation will discuss the discrimination faced by male and female job seekers of Russian 
origin in the Finnish labour market. First, a methodological discussion on measuring recruitment 
discrimination will be provided. Second, the results from the first Finnish field experiment on 
recruitment discrimination using the situation testing method will be presented. The situation testing 
method is based on a comparison of the success of fictional job seekers with matched education and 
work experience. Recruitment discrimination was studied on the grounds of ethnicity and gender 
when applying for semi-skilled office, restaurant, driver and construction jobs. Russian- and 
Finnish-named female and male test applicants applied for a total of 1200 vacant jobs at the end of 
the year 2011. The findings show that Russian-named job seekers had to send twice as many 
applications as the Finnish-named in order to receive an invitation to a job interview. The findings 
also show that among Finnish job seekers, male applicants were discriminated in female-dominated 
semi-skilled office jobs. There was a tendency of multiple discrimination against Russian-named 
men applying for waiter, construction and driver jobs. 
 
 
 



Immigration and intercultural integration strategies in post-Soviet Russia, Nadezhda Lebedeva 
and Alexander Tatarko 
 
This research addresses changes in immigration trends and their psychosocial effects in post-Soviet 
Russia. Russia is currently the world’s second most populous country (after the USA) in terms of its 
immigrant population, with most coming from the Central Asian States (Uzbekistan, Tajikistan, and 
Kyrgyzstan) and China. The research presents the findings of an empirical study conducted on the 
reciprocal acculturation between immigrants and the host society in Moscow. The study examines 
the correlations between the immigrants’ acculturation attitudes and the host society’s acculturation 
expectations and perceptions of the immigrants. More specifically, the study focuses on how 
measures of integral security (including physical, cultural and economic security) influence the host 
society’s attitudes towards immigrants.  
 
 
The relevance of international minority protection efforts for the minority: Case of Estonian 
Russian-speakers, Anna Korhonen 
 
The Estonian Russophone minority and its position in Estonia has been an object of intense 
analysis, since the early 1990s for sociologists analyzing the minority’s identity formations, and 
since the mid-1990s also for international relations scholars and political scientists analyzing the 
European organisations’ (mostly CSCE/OSCE, Council of Europe and the European Union) 
influence on minority policies. What has remained outside of the scholarly focus is the question of 
how these two issues might come together. Namely, in which ways are the international 
interventions to modifying parts of minority-policy actually being represented and appropriated by 
the minority itself, and how this might shape, and might be shaped by, the ongoing processes of 
minority-majority and minority-state relations. It is interesting also in view of the challenges of 
societal integration to consider how the minority locates itself in the “four-tiered nexus” of nation-
building involving the rule-setting majority, the ethnic or linguistic minority, the international 
organizations, and Russia as the potential homeland. In order to contribute to such an 
understanding, this presentation presents an analysis of interview material gathered in 2010-2011 
among representatives of Russian-speakers in Estonia.   
 
 
The majority’s role in acculturation: Developing mutually inclusive national identity in 
Estonia, Aune Valk 
 
According to its original definition (Redfield et al. 1936: 149), acculturation is a two-sided process 
that refers to the “changes in the original culture patterns of either or both groups”. Several authors 
(Berry 1990, Phinney et al. 2001, Sabatier 2008) stress that sociopolitical climate in the society and 
the attitudes, stereotypes and acculturation orientations of the dominant majority have a strong 
impact on the acculturation orientations and multicultural identity development of immigrant 
minorities. However, research on changes that should take place in majority group identities in 
order to allow society’s integration is almost non-existent. Our study concentrates on mutually 
inclusive national identity building in Estonia that is seen as a precondition for acculturation. Firstly 
we analyse which are the common elements for this kind of identity. Then we try to figure out the 
role of different identity levels (regional, ethnic (ethnic pride and ethnic differentiation), language-
related, land-related, European and global) as well as citizenship, language proficiency, life-
satisfaction and self-esteem in developing national level open and inclusive identity. The data for 
the study was collected in 2008-2010 among ethnic Russians and ethnic Estonians living in Estonia. 
 



National identity and its openness, perceived threat, and attitudes towards Russian 
immigrants in Finland, Asteria Brylka 
 
Intergroup relations in multicultural societies have always been complex, and investigating them is 
as interesting as challenging. Examining how different groups interact with one another in 
contemporary plural societies is nowadays crucial, as international migration and ethnic diversity 
within many nations are steadily growing. Especially in the case of countries which do not have a 
long history of immigration, increasing diversity and its social consequences require particular 
attention. This study examines the effects of Finnish majority members’ national identity and its 
openness, and their perceptions of intergroup threat on their attitudes towards Russian immigrants 
in Finland. Data used in the study was collected by the Finnish team within the international 
MIRIPS project. This research particularly focuses on the moderating role of identity openness and 
perceived threat on the relationship between the majority group’s national identity and their 
attitudes towards the Russian minority group. All main and interaction effects are discussed and 
recommendations for future research are proposed. 
 
 
Symposium Sosiaalinen, identiteetti ja informaatioteknologia 
 
Informaatioteknologia on tuonut ihmisille mahdollisuuden kommunikoida ja jakaa sekä 
vastaanottaa informaatiota paikasta riippumatta. Samalla se on nostanut esiin kysymyksiä 
esimerkiksi yksityisyydensuojan, tiedon luotettavuuden ja identiteetin rakentumisen ja 
ylläpitämisen suhteen. Internetissä tapahtuva vuorovaikutus mahdollistaa sekä anonymiteetin että 
kaiken henkilökohtaisen julkisen jakamisen. Eri sivustoilla tapahtuvaan vuorovaikutukseen 
vaikuttavat näiden sivustojen omat normit: voimme jakaa liikaa tai liian vähän. Voimme kilpailla 
tuntemattomien kanssa ja luoda ihmissuhteita, jotka eivät ole riippuvaisia maantieteellisestä 
sijainnistamme. Työtapamme ovat muuttuneet kommunikaatioteknologian kehittyessä, ja olemme 
aina tavoitettavissa. Kaikki tämä vaikuttaa toimintaamme yksilöinä ja ryhminä 
informaatioteknologian aikana. Eräs kysymys, jonka teknologian kehitys on herättänyt 
sosiaalipsykologian näkökulmasta on se, että vaatiiko internet uusia teorioita, vai soveltuvatko 
klassiset teoriat edelleen teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimukseen? Ja pystyykö 
sosiaalipsykologia tieteenalana pysymään teknologian nopean kehityksen mukana? 
 
 
Ihmissuhteiden esittäminen internetin yhteisöpalveluissa, Vilma Lehtinen 
 
Muokkaamme käsityksiämme ihmissuhteistamme vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Nämä 
käsitykset puolestaan vaikuttavat tapoihimme suhtautua muihin ihmisiin sekä heidän 
suhtautumiseensa meihin. Internetin yhteisöpalvelut ovat ihmissuhteita koskevien käsitysten 
neuvottelulle uudenlainen alusta. Yhteisöpalveluiden "ystävälistat" ovat vain yksi keino tehdä 
näkyväksi ja muokata käsityksiä ihmisten välisistä suhteista. Tämä esitys tarkastelee uusia piirteitä, 
joita yhteisöpalvelut tuovat ihmissuhteista neuvottelemiseen. Eri sukupolvien yhteisöpalvelujen 
käyttöä ja käyttämättömyyttä koskevien tutkimusten pohjalta esitys tarjoaa näkökulmia siihen, 
miten yhteisöpalveluiden suunnittelu voi muokata näitä ihmissuhteiden esittämisen keinoja. 
 
 
 
 
 



Couchsurfing.org: Näkökulma ryhmän yksityisyydenhallintaan verkottuneessa ympäristössä, 
Airi Lampinen 
 
Yksityisyydenhallintaa verkottuneessa ympäristössä käsittelevä keskustelu keskittyy useimmiten 
yksilöiden toiveisiin ja toimintaan. Vuorovaikutteisen yksityisyyden viitekehyksessä tarkastellaan 
lisäksi enenevissä määrin sitä, miten yksityisyydestä neuvotellaan ja miten sitä hallitaan yhdessä 
muiden kanssa. Tämä esitys avaa näkökulman ryhmän yksityisyydenhallintaan verkottuneessa 
kontekstissa, jossa yksityisyysmekanismeja sovelletaan niin verkkoympäristössä kuin fyysisissä 
kotitiloissakin. Tapausesimerkkinä käytetään Couchsurfing.org yhteisöpalvelua, jonka kautta 
ihmiset voivat majoittua ennalta tuntemattomien ihmisten kodeissa tai tarjoutua itse majoittamaan 
vieraita matkalaisia. Esitys pohjautuu palvelun käyttäjien keskuudessa Yhdysvalloissa tehtyyn 
haastattelututkimukseen. 
 
 
Tylsää kaikkialla? Tylsyyden kokemus osana älypuhelimien käyttöä, Eeva Raita 
 
Tylsyyden kokemus määritellään tyypillisesti ärsykkeiden puuttumisena, mikä aiheuttaa 
kokemuksen siitä, että aika ei kulu. Toisaalta tylsyys voidaan ymmärtää myös laajemmin hetkenä, 
jossa ihminen on kasvokkain oman tyhjyytensä kanssa. Mutta mitä on tylsyys vuonna 2012, kun 
voimme älypuhelimen avulla olla kaikkien kanssa kaiken aikaa kaikkialla? Esitys avaa näkökulmia 
tylsyyteen osana uusien tieto- ja viestintäteknologioiden käyttöä ja pohjautuu viimeaikaisiin 
tutkimuksiin älypuhelimen käyttäjistä. 
 
 
Yhteisöpalveluiden käyttö ja käyttäjyys: Profiilityötä ja sosiaalisia normeja, Suvi Silfverberg 
 
Yhteisöpalvelut, kuten Facebook tai Last.fm, olettavat käyttäjiensä rakentavan palveluun 
profiilisivun ja kommunikoivan palvelussa toisten käyttäjien kanssa sisällönjakamisen keinoin. 
Mielenkiintoista kuitenkin on kuinka erilaiset palvelun tarjoamat mahdollisuudet sisällön 
jakamiseen vaikuttavat minän esittämisen strategioihin näissä yhteisöpalveluissa? Ja kuinka nämä 
jaettavat sisällöt päätyvät vaikuttamaan käyttäjän offline-elämään liittyviin odotuksiin? 
Esityksessäni käsittelen yhteisöpalvelun käyttäjyyteen liittyvää sosiaalipsykologista prosessia, 
profiilityötä, joka kuvastaa käyttäjän minän esittämisen kokemusta välittyneessä ympäristössä. 
Lisäksi tarkastelen sisällönjakamista ohjaavia kulttuurisidonnaisia sosiaalisia normeja, joista 
esittelen suomalaisessa kulttuurissa tehtyjä havaintoja. 
 
 
Symposium Sukupuoli, valtasuhteet ja subjektius 1 ja 2 
 
Sukupuoli on keskeinen ihmisille avautuvia mahdollisuuksia ja tämän myötä heidän 
elämänkokemuksiaan, ruumiillisuuttaan ja minäkäsityksiään jäsentävä kategoria. Sukupuoli myös 
rakenteistaa yhteiskuntaa ja samanaikaisesti rakenteistuu eri ihmisryhmien välisessä 
vuorovaikutuksessa ja valtasuhteissa. Työpajassa käsitellään sosiaalisen ja yksilöllisen 
yhteenkietoutumista niin sukupuolen tuottamisen kuin sen kokemisen kontekstissa: millainen 
merkitys sukupuolella on ihmisten arkielämässä, millaisten käytäntöjen kautta sukupuoli- ja 
valtaeroja tuotetaan ja miten niitä voidaan muuttaa? 
 
 
 
 



Toimijuuden teoreettiset debatit ja sukupuolistamisen tavat, Suvi Ronkainen 
 
Toimijuuden käsite on yksi yhteiskuntatieteellisesti orientoituneen tutkimuksen suosituimpia 
termejä. Sitä hyödynnetään niin valtasuhteiden, identiteetin, toimintakyvyn, vuorovaikutuksen kuin 
myös diskurssien ja representaatioiden jäsentämisessä. Käsite on yhtä lailla suosiossa sukupuolen ja 
sukupuolistuneisuuden analyysissa kuin sukupuolineutraaliuteen luottavassa perinteisessä 
teoretisoinnissa.  Alustukseni on teoreettinen katsaus, jossa esittelen lyhyesti toimijuus-käsitteen 
taustalla olevaa historiallisesti eriaikaista teoreettista kenttää päätyen lopulta pohtimaan sitä, miten 
sukupuolistamista ja toimijuutta voi hahmottaa sosiaalipsykologisesti. Mistä toimijuudesta, vallasta 
ja sukupuolesta oikein puhutaan toimijuuden termistöä käytettäessä? 

 

Miksi vapaaehtoinen luonnonsuojelu ei kiinnosta naismetsänomistajia?, Annukka Vainio ja 
Riikka Paloniemi 

Aikaisemmissa tutkimuksissa naisten luonnonsuojeluasenteet ovat olleet myönteisempiä kuin 
miesten. Metsänomistajuus sitä vastoin on todettu maskuliiniseksi toiminta-alueeksi, joka korostaa 
metsien talouskäyttöä. Tässä esityksessä tarkastelemme kahdessa tutkimuksessa, rikkovatko 
metsänomistajamiehet- ja naiset tätä sukupuolijärjestystä alueella, jossa Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuusohjelma (METSO) toteutettiin. Tutkimus 1 tarkasteli 27 
metsänomistajahaastattelua diskursiivisella tutkimusotteella. Haastatteluissa havaittiin kolme 
luonnonsuojelun puhetapaa, jotka olivat “luonnonsuojelu uhkaa metsätaloutta”, “metsätalous uhkaa 
luonnonsuojelua” ja “hyvä metsätalous on luonnonsuojelua”. Metsänomistajat kuvasivat itseään 
tyypillisesti “metsänraivaajiksi”, joka oli selkeän maskuliininen, fyysistä voimaa ja luonnon 
hallintaa kuvaava positio. Sen pari “sivustakatsoja” oli kuvattu feminiiniseksi. Sen sijaan 
“suojelijat” ja “poliittiset toimijat” kuvattiin ei-sukupuolisiksi positioiksi. Naiset kuvasivat itseään 
joko “metsänraivaajina”, “sivustakatsojina” tai “poliittisina toimijoina”; ainoastaan miehet 
kuvasivat itseään “suojelijoiksi”. Tutkimuksessa 2 tarkastelimme 965 metsänomistajan 
kyselyaineiston vastauksia rakenneyhtälömallinnuksella. Vaikka luonnonsuojelupreferenssien 
vahvuudessa ei ollut sukupuolieroja, luonnonsuojelupreferenssit lisäsivät ainoastaan miesten 
halukkuutta suojella omia metsäalueita. Tulokset osoittavat, miten yksittäiset metsänomistajat 
sopeuttavat luonnonsuojelupreferenssinsä metsänomistajuuden maskuliiniseen sosiokulttuuriseen 
kontekstiin, jossa miesten on helpompi asettua aktiiviseen luonnonsuojelijapositioon kuin 
naismetsänomistajien, joille luonnonsuojelu metsänomistajakontekstissa tarjoaa vain marginaalisia 
toimija-asemia. 

 
Väkivaltainen maskuliinisuus netissä: esimerkkinä koulusurmia ihannoiva yhteisö 
YouTubessa, Atte Oksanen 

Esitelmässä tarkastellaan väkivaltaista maskuliinisuutta YouTuben koulusurmia ihannoivassa 
verkkoyhteisössä. Aineisto on kerätty YouTubesta 15.4.–15.6.2012. Koulusurmia ihannoivat 
käyttäjäprofiilit kartoitettiin sekä hakukoneilla että seuraamalla löydettyjen profiilien 
kontaktiverkostoja. Profiileissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin asioihin: 1) profiilikuva, 2) 
taustakuva, 3) profiiliteksti, 4) koulusurmiin liittyvät videot ja soittolistat, 5) koulusurmiin liittyvät 
kommentit toisten profiileissa. Aineistonkeruun aikana löydettiin yhteensä 119 profiilia, joista 103 
kuuluu samaan verkostoon. Profiilit pitävät sisällään joukkosurmia ja joukkosurmaajia ihannoivia ja 
tukevia tekstejä ja kuvia. Myös erilaiset itseinhon ilmaukset ovat yleisiä. Osa kirjoittaa Jokelan 
koulusurmaajan manifestia mukailevaa tekstiä. Suurin osa profiileista viittaa Columbinen  
koulusurmatragediaan (1999), joka on aineistossa kaikkein keskeisin koulusurma, mutta myös 
muita tapauksia nostetaan esiin. Koulusurmaajien lisäksi esimerkiksi Norjan joukkosurmat ja 



Oklahoman pommiräjäyttäjä Timothy McVeigh mainitaan. Lisäksi profiileissa tuodaan esiin 
erilaisia kulttimainetta nauttivia sarja- ja massamurhaajamiehiä. Profiileissa koulusurmaajamiehet 
näyttäytyvät kiusaajiaan vastaan hyökkäävinä sankareina. Oletettavasti miesten tekemisissä 
käyttäjäprofiileissa korostuvat erilaiset vihan ilmaukset, aseet ja elokuvaestetiikkaa jäljittelevä 
väkivaltakuvasto. Naisten profiileissa ihannoidaan ja seksualisoidaan koulusurmaajia. Vaikka lähes 
kaikki koulusurmat ovat olleet miesten tekemiä, naisilla on ilmeinen rooli koulusurmia ihannoivissa 
yhteisöissä. Todellisista käyttäjistä ei tiedetä mitään, mutta aineisto kertoo tavoista, joilla väkivaltaa 
oikeutetaan ja estetisoidaan. Miesten tekemät joukkomurhat näyttäytyvät YouTuben yhteisössä 
sankarillisina tekoina. Uhreista ei kerrota mitään. 

 

Sukupuoli ja väkivalta iltapäivälehtien rikosuutisoinnissa, Satu Venäläinen 

Iltapäivälehtien uutisointi perustuu toisaalta uuden ja yllättävän raportoimiseen ja toisaalta tuttujen 
ja tunnistettavien kertomusten ja merkitysten kierrättämiseen. Väkivaltarikokset, joista niissä 
raportoidaan ja tapa, jolla se tehdään, valikoituvat näiden periaatteiden mukaan. Esityksessäni 
tarkastelen sitä, millainen merkitys väkivallan osapuolten sukupuolilla on väkivaltarikosten 
uutisoinnin kannalta ja kuinka siinä tuotetaan sukupuolieroa. Tarkoituksenani on outouttaa 
sosiaalisesti jaettuja, itsestään selvinä näyttäytyviä käsityksiä väkivallasta ja sukupuolesta sekä 
muista sosiaalisista kategorioista, joihin väkivallan osapuolet iltapäivälehdissä asemoidaan. Kysyn, 
minkälaisiin ihmisryhmiin väkivallan tekijyys ja uhrius luonnostaan liitetään ja mihin ei, ja miten 
nämä ymmärrykset jäsentävät väkivaltarikosten esittämistä. Aineistonani ovat Ilta-Sanomien ja 
Iltalehden vuoden 2009 väkivaltarikoksia käsittelevät artikkelit. Lähestyn iltapäivälehtien 
uutisointia sekä omien tuotantoehtojensa että kulttuuristen diskursiivisten resurssien varassa 
rakentuvana. Esittelemäni tutkimustulokset ovat osa meneillään olevaa väkivaltaa tehneitä naisia 
käsittelevää väitöskirjatutkimustani. Naisten tekemän väkivallan käsittely on ollut erityisen 
näkyvästi esillä iltapäivälehdissä viime vuosina, ja sukupuoliin liitettyjen merkitysten vuoksi sillä 
onkin lähtökohtaisesti paljon uutisarvoa. Kiinnostukseni kohdistuu tutkimuksessani ensisijaisesti 
siihen, millainen suhde naisten sekä miesten ja väkivallan välille rakentuu erilaisiin konteksteihin 
sijoittuvasta väkivallasta kerrottaessa. 
 
 
Yrittäjyyskasvatus ja sukupuolittunut älykkyys, Maija Korhonen 
 
Älykkyyttä ja kykyjä koskevat käsitykset ovat kulttuurisessa muutoksessa. Tämä muutos heijastuu 
myös koulutusjärjestelmään ja koulutuksen tavoitteisiin. Nykyisen koulutuspolitiikan mukaan 
koulutuksen tulee vahvistaa varsinkin ihmisten yleisiä työelämätaitoja ja yrittäjämäistä 
kyvykkyyttä, kuten aloitteellisuutta, luovuutta, innovatiivisuutta, joustavuutta ja riskinottokykyä. 
Yrittäjämäisen kyvykkyyden vaade on osa laajempaa uutta työllistettävyyden diskurssia, joka 
korostaa yksilöiden henkilökohtaista vastuuta epävakailla työurilla pärjäämisestä ja viime kädessä 
yhteiskunnan taloudellisesta kilpailukyvystä. Uusi työllistettävyyden diskurssi kiteytyy 
yrittäjyyskasvatuksessa, joka on asetettu koulutusjärjestelmän kaikkia tasoja koskevaksi tehtäväksi. 
Symposiumissa luon katsauksen äskettäin valmistuneeseen väitöskirjatutkimukseeni, joka on 
sosiaalipsykologinen tarkastelu yrittäjyyskasvatuksessa – ja laajemmin nykyisessä 
koulutuspolitiikassa – rakentuvista kyky- ja älykkyyskäsityksistä ja niiden vastaanotosta 
peruskoulun mikrotasolla. Tutkimuksessa on tarkasteltu hallinnan teorian sekä diskursiivisen ja 
narratiivisen sosiaalipsykologian näkökulmista yläkoulun opettajien ja oppilaiden tapoja neuvotella 
yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden uusista kasvatus- ja kykyideaaleista. Tutkimus tekee näkyväksi 
sitä diskursiivista kamppailua, joka syntyy uudenlaisten kykytulkintojen kohdatessa kulttuurimme 
vakiintuneet käsitykset yksilöiden älykkyydestä. Se tuo esille, että yrittäjyyskasvatuksessa 



muodostuvat kykytulkinnat myötäilevät koululle ominaista älykkyyden tulkintalogiikkaa, joka 
perustuu erilaisten kyvykkyyden muotojen erottamiseen toisistaan ja kykyjen tulkitsemiseen 
luonnolliseksi lahjakkuudeksi. Ne kuitenkin muuntavat koulun perinteistä kykyhierarkiaa antamalla 
uudenlaista arvoa sosiaaliselle ja käytännölliselle kyvykkyydelle ja haastamalla teoreettis-
tiedollisen älyn merkitystä. Yrittäjyyskasvatuksen kykytulkinnat ovat koulun perinteisten 
kykytulkintojen tavoin yhtäältä mukaan ottavia, toisaalta sukupuolen ja yhteiskuntaluokan suhteen 
erottelevia ja ulossulkevia. Ne vahvistavat yrittäjämäisyyden, yksilöllisyyden, keskiluokkaisuuden 
ja maskuliinisuuden kulttuurisia kytköksiä. 
 
 
 
Kiista sukupuolettomasta kasvatuksesta, Marko Salonen 
 
Esitykseni käsittelee sukupuolineutraalista kasvatuksesta käytyjä julkisia keskusteluja. Esityksen 
aineistona ovat 2009 2012 ilmestyneet sukupuolineutraalia ja sukupuoletonta kasvatusta käsitelleet 
lehti- ja verkkokirjoitukset (esim. Kaksplus ja Iltasanomat). Retorisen sosiaalipsykologian 
perinteeseen tukeutuen analysoin keskustelua ja havainnollistan, miten sukupuolta koskeva 
kasvatuspuhe muotoutuu yhteensovittamattomista sukupuoli-ideologioista. Väitän, että meneillään 
on sukupuoleen kasvattamisen murroskausi, jossa lapsen edun tai parhaan sijaan on kyse aikuisten 
uskomusmaailman puntaroinnista.  
 
 
Kunnon kansalaisia kasvattamassa: vanhemmuus, moraali ja rajatyö liikuntaharrastuksen 
kontekstissa, Päivi Berg 
 
 
”Kunnon kansalaisuus” on termi, joka tuli esille etnografisessa tutkimuksessani lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksista, perheestä ja yhteiskuntaluokasta vanhempien ja valmentajien haastatteluissa 
käyttämänä. Vanhemmat viittaavat siihen, että toivovat lapsiensa kasvavan ”kunnon kansalaisiksi” 
ja tässä kontekstissa lapsen harrastaminen urheiluseurassa on kotona tapahtuvan kasvatuksen lisäksi 
tukemassa tätä tavoitetta. Esityksessä keskityn vanhempien ja valmennukseen osallistuvien 
henkilöiden haastatteluaineistoon (N=25). Tutkimukseni keskittyy elettyihin, toisiaan 
läpileikkaaviin sosiaalisiin eroihin lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kontekstissa. Tutkin 7 16-
vuotiaiden lasten ja nuorten ja heidän perheidensä suhdetta liikunnan harrastamiseen (tai 
harrastamattomuuteen). Olen erityisesti kiinnostunut siitä, miten sukupuoli, ruumis, etnisyys, 
alueellisuus ja sosiaaliluokka kietoutuvat yhteen fyysisen pääoman sekä habituksen tuottamisessa. 
Tavoitteeni on tarkastella institutionaalisia rakenteita sekä sosiaalisia ja kulttuurisia käytäntöjä, 
jotka suuntaavat erilaisia sosiaalisia taustoja omaavien tyttöjen ja poikien vapaa-ajan 
liikuntaharrastusten mahdollisuuksia ja rajoitteita heidän kasvaessaan naisiksi ja miehiksi 2000-
luvun Suomessa. Tutkimus ammentaa sosiaalipsykologisesta ryhmien toiminnan tutkimuksesta, 
nuorisotutkimuksesta sekä sukupuolen- ja ruumiillisuuden tutkimuksesta. 
 

Symposium Toimijuus, yrittäjyys ja sosiaalipsykologia 1 ja 2  
 
Työryhmässä tarkastellaan yrittäjämäistä toimintaa ja toimijuutta kulttuurisena ja  sosiaalisena 
ilmiönä. Yrittäjämäinen toiminta on nykypäivän yhteiskunnallisissa  keskusteluissa liitetty paitsi 
pk-yritysten johtamiseen ja perustamiseen, myös palkkatyön  ja organisaatioiden muutoksiin, 
kansalaisuuteen ja kasvatukseen sekä yhteiskunta- ja  elinkeinoelämän kehittämispolitiikkaan. 
Yrittäjyyttä käytetään yhdenlaisena toimijuuden  ideaalina ja mallina. Työryhmän tavoitteena on 



käydä keskustelua yrittäjyydestä  sosiaalipsykologisen tutkimuksen kohteena ja sosiaalipsykologian 
kontribuutiosta  yrittäjyyden ja toimijuuden välisten suhteiden empiiriseen ja teoreettiseen 
tarkasteluun.  Työryhmän esitykset käsittelevät mm. yrittäjyyskasvatusta ja -koulutusta, yrittäjyyden  
edistämispolitiikkaa ja pienyrittäjien työtyytyväisyyttä. 

 

Yrittäjyyden sosiaalipsykologia toimijuuden tutkimuksena, Kari Mikko Vesala 

Yrittäjyyden politisoituminen ja monitieteisen yrittäjyystutkimuksen suosio ovat  haasteita ja 
mahdollisuuksia sosiaalipsykologisen yrittäjyystutkimuksen kehitykselle. Tutkimusalueen 
linjaukset (mm. Carsrud & Johnson 1989; Shaver 2005) ovat toistaiseksi olleet liian kapea-alaisia 
sosiaalipsykologian relevanssin avaamiseksi. Esityksessä  tarkastellaan toimijuutta 
yrittäjätoiminnan ja yhteiskunnallisen yrittäjyysilmiön  tulkinnoissa keskeisenä elementtinä, ja sitä 
miten sosiaalipsykologinen  yrittäjyystutkimus on hahmotettavissa toimijuutta käsittelevien 
teoriaperinteiden  (sosio-kognitiivinen; symbolinen interaktio; dramaturginen; sosiaalinen 
konstruktionismi)  kautta. 

 
Koulun toimijoiden tulkinnat yrittäjyydestä ja siihen kasvattamisesta, Katri Komulainen, 
Maija Korhonen ja Hannu Räty 

Esitelmä käsittelee Suomen Akatemian tutkimushankkeen (2007 2010) osatutkimuksen tuloksia, 
jossa yrittäjäminuuden rakentumista tarkasteltiin peruskoulun yrittäjyyskasvatuksen kontekstissa.  
Yrittäjäminuuden käsitteellä viitattiin erilaisissa instituutioissa, kuten koulutusjärjestelmässä, 
luotuun uusliberalistiseen hallinnan eetokseen, jossa yrittäjämäistä toimintatapaa ja sen 
edellyttämää kyvykkyyttä tarjotaan malliksi kaikille kansalaisille. Yläkoulun opettajien 
haastattelujen, oppilaiden Yritys hyvä!-kirjoituskilpailussa kirjoittamien aineiden ja oppilaiden 
vanhemmille suunnatun kyselyn avulla selvitettiin yrittäjyyskasvatuksen vastaanottoa ja 
yrittäjyyden diskursiivista jäsentymistä peruskoulussa. Koulun eri toimijoiden käsityksiä 
valottavien aineistojen analyysi osoitti, että yrittäjyyskasvatus ei suoranaisesti uhkaa koulun 
perinteistä tehtävää kasvattaa ahkeria työntekijäkansalaisia, pohjoismaisen koulun tasa-arvoideaalia 
eikä myöskään horjuta koulun institutionaalista kykykäsitystä vaikkakin arvottaa kyvyt uudelleen. 
Silti yrittäjyyskasvatus hallintana tuo koulun toimijoiden käsiteltäväksi yritysmaailmasta lähtöisin 
olevia arvoja ja diskursseja sekä uudenlaisia tulkintoja kyvyistä, ja luo näin ollen diskursiivisesti 
jännitteistä ympäristöä kouluun. Hallinnan tutkimusta on kritisoitu siitä, että subjekti on nähty 
eräänlaisena hallinnan läpiviennin päätepisteenä. Tarkastelemalla koulun eri toimijoiden tulkintoja 
yrittäjyydestä ja siihen kasvattamisesta tutkimus osoittaa, ettei koulutuspolitiikan muutos muodosta 
katkosta koulun vakiintuneisiin ajattelu- ja toimintatapoihin, eikä hallinta toteudu suoraviivaisesti 
tai edes välttämättä toivotulla tavalla. 

 
Luovan alan opiskelijoiden yrittäjyysintentiot, Teemu Rantanen 

Tutkimuksen kohteena ovat nuorten yrittäjyysasenteet Uudellamaalla. Tutkimuksessa kysytään, 
miten luovan alan nuorten ja muiden alojen nuorten yrittäjyysintentiot eroavat toisistaan, ja mitkä 
tekijät vaikuttavat tähän eroon. Asiaa lähestytään ensinnäkin yrittäjyysorientaation (innovatiivisuus, 
riskinotto, proaktiivisuus) näkökulmasta. Toisena näkökulmana ovat erilaiset yrittäjyyttä koskevat 
representaatiot: yrittäjä ihannekansalaisena, kriittinen yrittäjyyskuva, yrittäminen sinnikkäänä 
työntekona, relationistinen yrittäjyyskuva. Ajzenin ja Banduran teorioihin perustuen tarkastellaan 



myös subjetiivista normia sekä pystyvyys- ja menestymisodotusta. Aineisto (N=873) on kerätty 
sähköistä lomaketta käyttäen Uudenmaan kouluissa ja analysoitu tilastollisia menetelmiä käyttäen. 
Vastaajina on ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden toisen vuosikurssin opiskelijoita. Tulosten 
mukaan luovan alan nuorten yrittäjyysintentio on merkitsevästi voimakkaampaa kuin muiden alojen 
opiskelijoiden. Edelleen tulosten mukaan tämä ero selittyy subjektiivisella normilla, ennen kaikkea 
vanhempien ja vertaisryhmän arvostuksilla ja odotuksilla. Yrittäjyysorientaatioon ja yrittäjyyden 
representaatioihin liittyvät tekijät eivät selitä eroa. Lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoiden yrittäjyysintentiot eivät eroa toisistaan. 

 
Yrittäjämäinen toiminta organisaatioissa: Edellytykset, kohteet ja rajat, Soili Peltola 

Organisaatioiden yrittäjämäinen toiminta määritellään yleensä koko organisaation kattotason 
toiminnaksi, jota ohjaa pyrkimys innovatiivisuuteen, proaktiivisuuteen ja riskinottoon. 
Yrittäjämäisyyttä mitataan useimmiten yritysjohdon asenteena esimerkiksi etulyöntiaseman 
saavuttamista ja riskialttiisiin hankkeisiin ryhtymistä kohtaan sekä organisaation aikaansaamina 
lopputuloksina, kuten innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden määränä. Organisaatiotason 
tarkastelut jättävät kuitenkin huomiotta sen, mitä yrittäjämäinen toiminta tarkoittaa organisaatiossa 
työskenteleville ja mitä merkitystä sillä on heille käytännön tasolla. Tässä esityksessä 
keskitytäänkin siihen, miten eri toimijat organisaation eri tasoilla tulkitsevat yrittäjämäistä toimintaa 
sekä millaisia hyötyjä ja haittoja he konstruoivat yrittäjämäisyydelle asiakassuhteiden ja myyntityön 
kontekstissa. Edistääkö yrittäjämäinen toiminta organisaation tavoitteita ja millä edellytyksillä? 
Keneen yrittäjämäinen toiminta voi kohdistua ja millä vaikutuksilla? Onko yrittäjämäisellä 
toiminnalla rajoja ja missä ne menevät? Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii 
yrittäjyysorientaatio-teoria, joka määrittelee organisaatioiden yrittäjämäisyyden viiden dimension 
avulla: innovatiivisuus, proaktiivisuus, riskinotto, kilpailullinen aggressiivisuus ja autonomia. 
Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 2008 2011 kahdesta palvelualan yrityksestä, joista toinen 
toimii johdon konsultoinnin ja toinen riskienhallinnan alalla. Aineisto koostuu yritysjohdon, 
myyntijohdon ja yksittäisten myyjien sekä yritysasiakkaiden haastatteluista. Haastatteluaineisto on 
kerätty ja analysoitu laadullisen asennetutkimuksen periaatteilla. 

 
Yrittäjäidentiteetti ja työhyvinvointi, Hannu T. Vesala 

Maatalouden ja laajemmin maaseudun käynnissä oleva rakennemuutos asettaa maanviljelijöille 
uudenlaisia haasteita. EU:n maaseutupolitiikassa korostetaan toisaalta maatalouden kilpailukyvyn 
kehittämistä ja toisaalta maanviljelijöiden roolia maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitäjänä. 
Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys nähdään keinona vastata haasteisiin.  Kokevatko viljelijät itse olevansa 
yrittäjiä ja kykenevänsä vastaamaan yrittäjyyden haasteisiin? Aikaisemmista tutkimuksista saatujen 
tulosten mukaan perinteiset tuottaja- ja talonpoikaisidentiteetit ovat edelleen vallitsevia. Useissa 
tutkimuksissa nähdään myös yrittäjämäisyys tai yrittäjyys vastakohtaiseksi perinteiselle tuottaja-
identiteetille ja talonpoikaisille arvoille, niin että tämä vastakohtaisuus estää viljelijöitä 
omaksumasta yrittäjä-identiteettiä (tai muita ei-perinteisiä identiteettejä). Toisaalta on myös 
tutkimuksia, joiden mukaan perinteinen maatalouskulttuuri on muuttumassa ja uudentyyppiset 
identiteetit, kuten yrittäjä-identiteetti, ovat nousemassa esiin, erityisesti nuorempien 
maanviljelijöiden keskuudessa. Saarnin ym. (2007) tutkimuksessa maatilayrittäjien työkyky, oma 
arvio elämänlaadusta ja terveyteen liittyvä elämänlaatu oli muihin yrittäjiin ja palkansaajiin 
verrattuna kaikkein alhaisin. He esittävät tuloksen kuvastavan viljelijöiden olevan tilanteessa, jossa 
he kokevat etteivät he kykene vastaamaan heihin kohdistuviin odotuksiin eivätkä koe voivansa 
vaikuttaa tilanteeseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tavanomaisten viljelijöiden, monialaisten 



viljelijöiden ja muiden maaseudun pienyrittäjien kokemaa työhyvinvointia (stressi, tyytyväisyys 
työhön) sekä selvitetään sen yhteyksiä yrittäjäidentiteettiin. Aineistona käytetään vuonna 2012 
kerättyä postikyselyä, josta mukaan on otettu vain suomenkieliset vastaajat (n=560). 
 

Näkökulmia yrittäjämäisen toimijuuden rakentamisen kontekstuaalisiin ehtoihin, Jarkko 
Pyysiäinen 

Yrittäjyystutkimuksessa yleisesti käytetty määritelmä esittää yrittäjämäisen toimijuuden 
itseohjautuvana toimintana, jossa tunnistetaan ja toteutetaan uusia mahdollisuuksia käsillä olevista 
resursseista riippumatta. Yrittäjämäisyys näyttäytyy silloin eräänlaisena supertehokkaana 
yksilöllisenä toimijuutena. Sosiaalipsykologinen, kontekstuaalinen näkökulma toimijuuteen ja sen 
rakentumisen prosesseihin haastaa tällaisen yksipuolisen individualistisen kuvan yrittäjyydestä. 
Silloin ei enää näytäkään siltä, että agentit tunnistaisivat ja toteuttaisivat mahdollisuuksia käsillä 
olevista resursseista riippumatta, vaan erityisesti niiden kontekstuaalisten ja sosiaalisten resurssien 
avulla, joihin heillä on pääsy heille ominaisten toimintatilanteidensa perusteella. Havainnollistan 
tällaista kontekstuaalisesti ehdollista näkökulmaa toimijuuden rakentamiseen esimerkeillä 
vaihtoehtoisista yrittäjyyskonstruktioista maatilakontekstissa. 

 
Toimijuuden rakentuminen yrittäjyyden edistämispolitiikan haasteena, Miira Niska 

Yrittäjyyden edistäminen on nykyisin keskeinen osa EU:n politiikkaa. Politiikan toteuttamisen 
kannalta ongelmallista on, että tutkimusten mukaan monet yrittäjät suhtautuvat vastentahtoisesti 
poliittisiin yrittäjyyden edistämispyrkimyksiin. Yrittäjyyden edistäminen on pohjimmiltaan 
kommunikatiivista vuorovaikutusta poliittisten toimijoiden ja yrittäjien välillä. Vuorovaikutuksessa 
mm. neuvotellaan merkityksistä, joita yrittäjyydelle, edistämistoiminnalle ja toimijoiden väliselle 
suhteelle annetaan. Eräs keskeinen kysymys on, kenen intressejä toiminnalla palvellaan: kuka on 
toiminnan ja toimijan päämies? Esityksessä tarkastellaan poliittisten toimijoiden ja yrittäjien 
kohtaamista yrittäjyyden edistämispoliittisessa kontekstissa toimijuuden, erityisesti 
toimija päämies-erottelun näkökulmasta. Julkisen sektorin ja yrittäjien kohtaamisen vaikeutta 
selittävät osaltaan ristiriitaiset konstruoinnit toimijuudesta. Kuitenkin myös yhteistoimijuuden 
rakentuminen on  tietyin reunaehdoin  mahdollista. 

 

Symposium Työn ja perheen yhteensovittaminen 1 

Työn, perheen ja muun elämän yhteensovittaminen on sekä naisten että miesten asia. 
Elämänmuotojen moninaistuessa erilaiset hoivavastuut koskettavat ihmisiä eri-ikäisinä ja eri tavoin. 

 
Strategioita ja neuvottelua: äitien paluu työhön perhevapaan jälkeen, Aino Luotonen 

Esitys perustuu v. 2012 valmistuneeseen UKK-instituutin ja Työterveyslaitoksen ns. Nelli-
tutkimukseen. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto koostui äitien ryhmäkeskusteluista. 

 
 



Perhevapaalta työhön kun työpaikkaa ei ole?, Johanna Närvi 

Esityksessä tarkastellaan työhön paluun problematiikkaa perhevapaan jälkeen, kun työpaikkaa ei 
ole määräaikaisten työsuhteiden ja erilaisten hoivaratkaisujen kannalta. 

 

Perheystävällinen työpaikka, Anna Kokko 

Esitetään uusia välineitä työn ja perheen yhteensovituksen tueksi. Taustalla on runsas 
tutkimusaineisto aiheesta, pääpaino on työpaikkojen kehittämistyössä. 

 
Työuran hallinnasta tukea perhevapaalta työelämään siirtymään, P. Pulkkinen, P. Pajunen ja 
S. Toppinen-Tanner 

Vertaisryhmätoimintaa hyväksikäyttäen tuetaan perhevapaalta takaisin työelämään palaavia isiä ja 
äitejä. Tavoitteena hyvä työuran hallinta. 

 

Työpaja Mindfullness meets sosial psychology 

Tietoinen hyväksyvä läsnäolo ja sosiaalipsykologia kohtaavat toisensa arjen vuorovaikutustyössä.   
Kohtaamista kannattelevat sosiaalipsykologit Susanna Gardemeister, Helena Kupiainan ja Saara 
Repo.  He ovat työnohjauksen ammattilaisia, joiden ainutlaatuisuuden kirjoon sisältyy tietoisen 
hyväksyvän läsnäolon taitoa, koulutus-, valmennus-, opetus- ja tutkimustyötä. 

 

Temaattinen sessio Laadullinen merkitysten ja kokemusten tutkimus 
 
Living without the internet  Elderly Finnish and American non-users – Internet-related 
conceptions, emotions and social representations, Päivi Hakkarainen 

In the 2000s, the use of computers and the internet by older people has grown rapidly in Europe and 
the United States. Despite the increase in elderly internet users as well as national and EU policies 
promoting active lifestyles and the use of information and communication technologies, a large 
number of aging people are still either avoiding or have stopped accessing the internet. This 
presentation focuses on an ongoing article-based doctoral research on the computer- and internet-
related conceptions, emotions, and social representations of Finnish and American elderly people 
who deliberately refuse to use the internet. The research data collected so far consists of 158 
accounts in which Finnish and American elderly people describe their life without a computer. 
Findings indicate that computers and internet are associated with a wealth of negative emotions 
including irritation, anger and sense of injustice. Furthermore, the comparison of Finnish and 
American accounts showed that both groups expressed an understanding of the computer and the 
internet as a ‘Tool and Thing’ and ‘Danger’, while differences existed between their understanding 
of the computer as a ‘Depriver of Freedom’ and ‘Marker of Differences’. Finally, the presentation 
includes a discussion about the future direction of the ongoing research. 



Menetetyn Karjalan valot ja varjot, Hellä Neuvonen-Seppänen 

Siirtokarjalaisuus toisen polven karjalaisten evakkojen elämässä ja muistoissa Toisen 
maailmansodan jälkeen 480 000 suomalaista asutettiin uudelleen eri puolille Suomea. Heistä 420 
000 oli karjalaisia, jotka joutuivat jättämään kotinsa jo toisen kerran. Karjalan evakoista on 
kirjoitettu paljon. Sodan jälkeisinä vuosikymmeninä kirjoitettiin heidän onnistuneesta 
integroitumisesta uusille asuinpaikoille. Myöhemmin on keskusteltu myös heidän 
kotiseutuikävästään ja katkeruudesta Venäjää kohtaan, joka epäoikeudenmukaisesti vei Karjalan. 
Jotkut evakot muistavat vielä elävästi huonon kohtelun, jota he saivat evakkomatkojen aikana ja 
siirtopaikkakunnilla. Vaikka evakkoja on tutkittu paljon, niin vielä jää kysymyksiä vastattavaksi. 
Miten siirtokarjalaisuus eli vanhempien siirtokarjalaisuuteen liittyvät tunteet ja karjalaiset traditiot 
siirtyvät heidän lapsilleen, toisen polven Karjalaisille evakoille. Tutkimuksen tarkoituksena on 
selvittää, miten Karjalan evakoiden kokemukset ja traditiot elävät toisen polven evakon elämässä? 
Dialogisilla haastatteluilla pyrin saamaan toisen polven evakkojen äänen esiin. Haastattelut 
tuottivatkin koskettavia tarinoita. Tutkimuksen analysointi on kesken, mutta tutkimustulokset 
osoittavat tähän mennessä, että karjalaisten evakkojen tunnekokemukset ovat jossain määrin 
siirtyneet toisen polven evakoille. Vaikka haastateltavat ovat yksilöllisiä, niin nämä kokemukset ja 
traditiot ovat vaikuttaneet muun muassa toisen polven evakkojen identiteetin rakentumiseen, 
kodittomuuden tunteeseen ja ajatukseen itäisestä vaikutuksesta luonteeseen. Kokemukset ovat myös 
vaikuttaneet myös uravalintoihin ja vapaa-ajan toimintaan. Siirtokarjalaisuus ilmenee toisen polven 
evakon elämässä valoina ja varjoina. Ilmeistä on, että siirtokarjalainen perimä elää toisen polven 
Karjalaisen evakon elämässä ja vaikutukset ulottuvat myös kolmannen polven evakon elämään. 

 
Sosiaaliseen mediaan perustuva IdeaBlog tutkimuskohteena, Anna Bäckström 

Eräs kiinnostavimpia, uusia sosiaaliseen mediaan pohjautuvia markkinatutkimusmenetelmiä on 
interaktiivinen, moderoijan hallinnoima blogi, IdeaBlog®. Tämä online-yhteisö sopii erilaisten 
ryhmien elämäntyylin ja käyttäytymistapojen tutkimiseen, erilaisten konseptien arviointiin ja uusien 
ideoiden kehittämiseen. IdeaBlog perustetaan kulloinkin tutkittavan aiheen ympärille, ja sinne 
kutsutaan kerrallaan 50-100 osallistujaa, jotka sitoutuvat interaktiiviseen blogityöskentelyyn 5 10 
päivän ajaksi. Tutkimustapa on sosiaalipsykologisesti mielenkiintoinen, ja se tuottaa runsaan 
aineiston. Blogissa voi olla osana myös päiväkirjan pitämistä, kuvakollaasin rakentamista, 
äänestyksiä ja mielialatehtäviä. Aineiston analyysi voi olla haastavaa blogimuodon polveilevuuden 
vuoksi, mutta saatava analyysi on toisaalta monipuolisuudessaan kiehtova. Blogitutkimusmuoto 
sopii hyvin myös akateemisen tutkimuksen puolelle. 

 
Viikonloppu muutoksen esteenä päihdeongelmaisten puheessa, Harri Sarpavaara 

Esityksessä tarkastellaan merkityksiä, joita kriminaalihuollon päihdeongelmista kärsivät asiakkaat 
liittävät viikonloppuun. Käynnissä olevassa Suomen Akatemian rahoittamassa akatemiatutkijan 
projektissa Päihdeongelmaisten motivointi muutokseen  Semioottisia näkökulmia asiakkaan ja 
työntekijän väliseen vuorovaikutukseentutkitaan vuorovaikutusta kriminaalihuollon motivoivissa 
päihdekeskusteluissa semioottisen tutkimuksen keinoin. Projektissa pyritään tuottamaan uutta tietoa 
toimivan ja asiakasta motivoivan päihdehoidon perusmekanismeista. Esityksessä keskitytään 
tutkimuksen yhteen osa-alueeseen: asiakkaan muutospuheen kulttuuriseen ulottuvuuteen, josta 
nostetaan tarkasteltavaksi viikonloppua ja sen viettoa koskeva puhe. Millaisia merkityksiä 
viikonloppu saa asiakkaiden puheessa? Mitä viikonloppu merkitsee asiakkaiden muutosmotivaation 
suhteen? Näitä ajan- ja päihteidenkäyttöön liittyviä kysymyksiä valotetaan esityksessä semioottisen 



analyysin ja aineistoesimerkkien avulla. Tulokset perustuvat 98 motivoivan asiakastapaamisen 
analyysiin. Tapaamiset videoitiin eri puolilla Suomea sijaitsevissa kriminaalihuollon toimipisteissä 
vuosina 2007 2009. Tulokset kertovat siitä, että viikonlopun yleinen merkitys rakentuu asiakkaiden 
puheessa muutoksen esteeksi. Asiakkaan ja työntekijän välisistä keskusteluista voidaan eritellä 
tarkemmin neljä erilaista merkitystä viikonlopulle. Viikonloppu viittaa 1) lupaan/oikeutukseen 
juoda, 2) tarpeeseen juoda, 3) haluun juoda ja 4) muutoskyvyttömyyteen. 

 

Symposium Kansakunta sosiaalipsykologisena tutkimuskohteena 

Puhe kansakunnasta ja kansallisesta identiteetistä on läsnä kaikkialla yhteiskunnassa, niin 
poliittisissa puheissa, uusien terrorisminvastaisten lakien muotoilussa kuin yksilöiden päivittäisessä 
elämässä. Kansakunta muistuttaa meitä itsestään usein huomaamattomasti erilaisissa arjen 
tilanteissa. Törmäämme siihen jatkuvasti muun muassa kaupan hyllyillä, urheilutapahtumissa, 
uutislähetyksissä ja koululuokissa. Reicher ja Hopkins (2001) huomauttavat, että vaikka monien 
sosiaalipsykologisten aiheiden ytimessä on ajatus kansakunnasta, sitä ei ole juurikaan tarkasteltu 
eksplisiittisesti. Tämän symposiumin ensisijaisena tarkoituksena on vastata tähän haasteeseen ja 
ottaa kansakunta sosiaalipsykologisen tarkastelun keskiöön. Symposiumin neljä esitystä pyrkivät 
valottamaan seuraavia kysymyksiä: Mitä on suomalaisuus? Miten kansallinen identiteetti rakentuu 
arkipäivässä? Miten puhetta kansakunnasta muodostetaan ja miten sitä käytetään? Minkälaisia 
kollektiivisia tunteita erisisältöiset kansalliset identiteetit herättävät? Mitä seurauksia erilaisilla 
kansallisen identiteetin sisällöillä ja kansallisilla symboleilla on ryhmien välisten suhteiden 
kannalta? Miten ne ovat yhteydessä maahanmuuttaja-asenteisiin?  Symposiumissa tarkastellaan 
kansakunnan sosiaalipsykologiaa eri näkökulmista. Summasen ja Cottierin tutkimuksissa 
hyödynnetään diskursiivisia menetelmiä ja huomio on kiinnittynyt arkielämän kanssakäymisissä 
tapahtuvaan kansallisten kategorioiden rakentamiseen ja toteuttamiseen. Finellin ja Sakin 
tutkimuksissa painottuvat korrelatiiviset ja kokeelliset asetelmat. Finell tarkastelee erilaisten 
suomalaisuuden symbolien yhteyttä maahanmuuttajiin kohdistettaviin asenteisiin. Sakki puolestaan 
on kiinnostunut erisisältöisten kansallisten identiteettien yhteydestä ryhmäjäsenyyksiin ja 
kollektiivisiin tunteisiin kuten vihaan, häpeään ja ylpeyteen. Vaikka nämä neljä esitystä 
hyödyntävät erilaisia menetelmiä kansakunnan tarkastelussa, niissä kaikissa kiinnitetään erityistä 
huomiota kansakunnan ja kansallisen identiteetin sisältöön. Kansakuntaa ei lähestytä ennalta 
lukkoon lyötynä pysyvän ominaisuuden kaltaisena muuttujana, vaan erilaisten muistojen, 
diskurssien, symbolien, tapojen, ja asioiden kautta näyttäytyvänä sosiaalisena konstruktiona. 

 
Kansalliset symbolit ja maahanmuuttajiin kohdistuneet asenteet, Eerika Finell 

Kansalliset symbolit ovat osa jokapäiväistä elämäämme mainoksissa, elokuvissa ja katujen varsilla. 
Usein emme edes huomaa niitä vaan ohitamme ne osana jokapäiväistä kuvastoa. Kuitenkaan ei ole 
merkityksetöntä millaisia kansallisia symboleita yhteiskunnalliset instituutiot käyttävät ja millaisten 
kansallisten symboleiden kautta ihmiset mieltävät oman kansansa. Tässä esityksessä esittelen 
väitöskirjani tuloksia, jotka käsittelevät, kuinka kansalliset symbolit ovat yhteydessä 
maahanmuuttajiin kohdistuneisiin asenteisiin suomalaisten aikuisten keskuudessa. 
Tutkimuskohteeksi on rajattu neljä erilaista kansallista symbolia: sauna, luonto, urheilu ja talvisota. 
Tulokset osoittavat, että mitä tärkeämpinä vastaajat (N=337) pitivät Suomen symboleita, joissa 
korostuu ryhmien välinen erottelu (talvisotaa ja urheilu) sitä enemmän he ilmaisivat 
kyseenalaistamatonta kansallista lojaalisuutta ja negatiivisia asenteita maahanmuuttajia kohtaan. 
Luonto ja sauna symbolien yhteydessä vastaavaa ilmiötä ei esiintynyt. Sama tulos pystyttiin 



osoittamaan myös kokeellisesti (N=64). Kun vastaajille näytettiin kuvia talvisodasta, asenteet 
maahanmuuttajia kohtaan olivat negatiivisempia kuin kun vastaajille näytettiin kuvia Suomen 
luonnosta. Oleellista on, että tämä ilmiö esiintyi vain niillä henkilöillä, jotka ilmaisivat muita 
korkeampaa kyseenalaistamatonta lojaalisuutta Suomea kohtaan. 

 

Mustikkamaitoa ja normaalilogiikkaa – Suomalaisuuden rakentuminen ulkosuomalaisten 
blogeissa, Iris Summanen 

Ulkosuomalaisten blogit avaavat kahdella tavalla kiinnostavan näkökulman suomalaisuuteen. 
Ensinnäkin niiden olemassaolo itsessään kertoo jotakin kansallisuuden keskeisestä merkityksestä 
ylirajaisessa maailmassa. Toiseksi ne tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tarkastella niitä 
arkipäiväisiä tapoja ja yleisiä odotuksia, joilla suomalaisuudesta puhutaan. Ulkosuomalaisuus 
tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman suomalaisuuteen   käsite kantaa mukanaan merkitystä, jossa 
ulkosuomalainen asettuu samanaikaisesti sekä suomalaisuuden ulkopuolelle että sen sisäpuolelle.   
Näin ollen tutkimuksessani analysoin diskurssianalyyttisesti suomalaisuuden rakentumista 
ulkosuomalaisten blogeissa. Tutkimukseni sijoittuu sosiaalisen konstruktionismin viitekehykseen. 
Aineistoni koostuu 276 blogipäivityksestä. Hyödyntäen tulkintarepertuaarin käsitettä tarkastelen 
niitä tulkintoja ja puhetapoja, joita suomalaisuudesta on paikannettavissa blogikirjoituksissa.  
Tulkitsin aineistostani neljä sisäisesti yhtenäistä tapaa puhua suomalaisuudesta. Nämä neljä 
tulkintarepertuaaria ovat: Ylläpidetty suomalaisuus, Juurtunut suomalaisuus, Sydämen 
suomalaisuus ja Suomi toisin silmin. Suomalaisuus rakentui repertuaareissa tapojen ja traditioiden 
paikantamisen kautta, maailmankatsomuksen kautta, henkilökohtaisena tuntemuksena ja 
suomalaisuuden kyseenalaistamattomana tuttuutena.   Tutkimukseni osoittaa, kuinka kansallisuus 
rakentuu mitä moninaisimmilla tavoilla osana jokapäiväistä elämää ja kuinka suomalaisuus saa 
merkityksensä pienten arkipäiväisten asioiden kautta. 

 
Everyday approaches to nationhood and nested-identities: A case-study of the Isle of Man, 
Paul Cottier 

Everyday approaches to nationhood and nested-identities: A case-study of the Isle of Man.  Two 
claims can be made in conjunction with nation studies. The first is that social psychology has had a 
limited presence in discussions and debates on the nation (Reicher & Hopkins, 2001), while the 
second is that theorizing has mostly been at the abstract level and that empirical accounts needed to 
test this theorizing has been lacking (Cieslik & Verkuyten, 2006). Both of these have been initially 
addressed by such researchers as Condor (2006), Billig (1995) and Skey (2012), but much more is 
needed. I propose, in line with Condor, Billig and Skey, to take an approach that acknowledges the 
everyday reflexive concerns of social actors in confronting their tangible world. The specific 
empirical focus here is the nested-identity of the Isle of Man in relation to the super-national 
identity of Great Britain. Using theoretical tools developed from social psychological which focuses 
on language I use critical discursive psychology (Billig et al, 1988; Edley & Wetherell, 1997; 
Edley, 2001; Wetherell, 1998) and critical approaches to place (Dixon & Durrheim, 2000) to 
explore how nation talk (see Valkonen & Ruuska, 2012) is evoked and functionally used. This will 
be empirically demonstrated. 

 
 



Historian representaatiot, ryhmäjäsenyydet ja kollektiiviset tunteet: Mistä Mannerheim-
kohussa oli kyse?, Inari Sakki 

Mistä Mannerheim-elokuvan synnyttämässä kohussa oikein oli kyse? Ketä se suututti ja miksi? 
Tässä esityksessä etsitään vastauksia näihin kysymyksiin sosiaalipsykologisesta näkökulmasta.  
Tutkimukseni sijoittuu sosiaalipsykologiassa enenevissä määrin kiinnostusta herättävään historian 
representaatioiden tutkimuskenttään, jossa korostetaan historian ja sosiaalipsykologian 
vuoropuhelua etnisten, kansallisten ja eurooppalaisten identiteettien sekä ryhmien välisten 
konfliktien ymmärtämisessä. Tämän alueen tutkijoiden kiinnostus on kohdentunut muun muassa 
historian representaatioiden, erityisesti sisäryhmän menneisyydessä ulkoryhmään kohdistamien 
rikkomusten, ja kollektiivisten tunteiden väliseen yhteyteen. Edesauttavatko esimerkiksi muistot 
natsimenneisyydestä saksalaisnuoria tuntemaan voimakkaammin kollektiivista syyllisyyttä ja siten 
suhtautumaan myönteisemmin maahanmuuttajiin? Mikä rooli muilla kollektiivisilla tunteilla kuten 
häpeällä, vihalla. ylpeydellä ja empatialla, ja toisaalta ryhmään samastumisella on näissä 
prosesseissa? Toistaiseksi näissä sosiaalipsykologisissa tutkimuksissa historia on otettu lähinnä 
välineeksi, jonka avulla kollektiivisia tunteita viritetään, kun taas historian representaation ja 
kansallisen identiteetin sisältö on jäänyt vaille tarkempaa tarkastelua. Tämä näkökulma olisi tärkeä, 
koska erilaiset kansallisen representaation sisällöt epäilemättä saavat aikaan erilaisia 
psykososiaalisia prosesseja (esim. Smeekes & Verkuyten, Poppe, 2011; Finell, 2012). Tässä 
esityksessä jatketaan näiden kysymysten parissa. Esityksessä tarkastellaan, miten erisisältöiset 
kansalliset identiteetit, tässä tapauksessa erilaiset versiot Mannerheimista, herättävät eri ryhmissä 
(esim. eri puolueita kannattavissa ja vahvasti tai heikosti suomalaisuuteen samastuvissa) erilaisia 
kollektiivisia tunteita (esim. vihaa, ylpeyttä, solidaarisuutta, häpeää) ja mikä yhteys näillä tunteilla 
mahdollisesti on ryhmien välisiin suhteisiin, esimerkiksi asenteisiin maahanmuuttajia tai homoja 
kohtaan. 

 

Symposium Luonto- ja ympäristökysymyksiä sosiaalipsykologisessa tarkastelussa 

Yksi suurimmista sosiaalisista ongelmista tänä päivänä on ympäristökriisi, jonka seuraukset 
vaikuttavat jo ja tulevat enenevässä määrin vaikuttamaan myös ihmisten terveyteen ja 
hyvinvointiin. Se on kuitenkin jäänyt melko vähälle tarkastelulle sosiaalipsykologian piirissä siitä 
huolimatta, että sekä ongelmien juuret, että mahdolliset ratkaisut ja niihin pääseminen ovat 
luonteeltaan perustavanlaatuisesti sosiaalisia. Jotta näitä kysymyksiä voidaan lähestyä 
tarkoituksenmukaisesti ja toivottavasti myös tarjota ratkaisun avaimia, tarvitaan poikkitieteellistä 
tutkimusta, jossa huomioidaan yhteiskunnalliset ja psykologiset näkökohdat luonnon ja ympäristön 
tilan tarkastelussa. Yleensä luonto- ja ympäristöaiheiden tutkimus jäsentyy käytettyjen teorioiden 
tai menetelmien mukaan. Toisaalta luonto- ja ympäristöaiheiden tutkimus usein herättää 
samantyyppisiä kysymyksiä käytetyistä teorioista ja menetelmällisestä lähestymistavasta 
riippumatta. Näistä kysymyksistä on tarkoitus keskustella tässä symposiumissa. 

 
Ilmastomyönteinen syöminen, Jaana-Piia Mäkiniemi 

Elintarviketuotannon ilmastomyönteisyyden lisääminen vaatii energiaa säästävien tekniikoiden ja 
prosessien kehittämisen lisäksi muutoksia syömiskäyttäytymisessä. Erityisesti lihatuotteiden 
määrän sekä ruokajätteen vähentäminen edistävät syömisen ilmastomyönteisyyttä. Haastavaksi 
ilmastomyönteisen syömisen tekee kuitenkin se, että ilmastomyönteiseen syömiseen vaikuttavat 
yleiset syömistä motivoivat tekijät eli esimerkiksi tottumus, korkeat laatuvaatimukset, hyvä maku ja 



koettu terveellisyys. Nämä motiivit voivat olla ristiriidassa ilmastomyönteisyyden kanssa  ja sitä 
kautta hillitä ilmastomyönteisiä ruokavalintoja.  Esittelen symposiumissa keskeneräistä empiiristä 
tutkimusta, jossa on selvitetty, millaisia ilmastomyönteisiä ruokavalintoja opiskelijat tekevät sekä 
millaisten tekijöiden he kokevat estävän ja minkä tekijöiden edistävän näitä valintoja. 
Kyselylomakkeeseen vastasi  350 yliopisto-opiskelijaa sekä Helsingin että Tampereen yliopistoista. 
Osa näistä vastaajista vastasi lisäksi avoimiin kysymyksiin e-lomakkeella (N=58). Vastaajista  80 % 
oli naisia.  Alustavien analyysien perusteella tyypillisimmät syyt sille, miksi ilmastomyönteisiä 
ruokavalintoja ei tehty olivat ilmastomyönteisten tuotteiden kalleus, tuotteiden huono tarjonta sekä 
epätietoisuus. Vastaavasti, kun vastaajia pyydettiin kertomaan, mikä saisi heidät tekemään 
useammin ilmastomyönteisiä valintoja, tärkeimmiksi motivoiviksi tekijöiksi mainittiin matalampi 
hinta, tietomäärän kasvu sekä tarjonnan paraneminen.  Tulokset tukevat sitä tosiasiaa, että 
opiskelijat elävät taloudellisesti tiukkaa elämänvaihetta, mikä heijastuu myös heidän 
ruokavalintoihinsa. Toisaalta tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ilmastomyönteinen syöminen 
ei ole kovin tuttua opiskelijoille. Esimerkiksi lihatuotteiden  tai ruokajätteen vähentäminen eivät 
välttämättä lisää ruokamenoja, vaikka ne ovat ilmastomyönteisiä toimintatapoja. 

 
Kaupunkiviheralueiden terveysvaikutukset, Ann Ojala 

Stressi on yleistä kaupungistuneissa yhteiskunnissa, ja se voi johtaa pitkäaikaisiin negatiivisiin 
terveysvaikutuksiin. Luonnonympäristöissä vierailu tai niiden katselu saattaa vähentää stressiä. 
Tutkimuksissa on todettu, että luonnonympäristöt parantavat ihmisten mielialaa ja 
keskittymiskykyä, vähentävät verenpainetta, sydämen sykettä, lihasjännistystä ja kortisolin 
(stressihormoni) määrää tehokkaammin kuin kaupunkiympäristöt. Tieto erilaisten 
kaupunkiviheralueiden vaikutuksista ihmisten terveyteen on vähissä. Metsäntutkimuslaitoksessa on 
käynnissä kaksi Suomen Akatemian rahoittama hanketta, missä tutkitaan luonnossa käyntien 
terveys- ja hyvinvointivaikutuksia: Terveyttä edistävät luontoympäristöt tulevaisuuden 
asuinympäristöissä (GreenHealth) ja Viheralueiden stressiä vähentävät ominaisuudet.  Yksi tärkeä 
tutkimusaihe, joka toteutetaan yhteistyössä japanilaisten tutkijoiden kanssa, on lyhytaikaisen 
viheraltistuksen psykologiset ja fysiologiset vaikutukset. Sitä tutkitaan kolmella Helsingin alueella 
(rakennettu puisto, kaupunkimetsä ja kaupunkikeskusta), joissa noin sata tutkimushenkilöä vierailee 
kullakin koealueella eri päivinä neljän henkilön ryhmissä. Kokeen aikana mitataan 
tutkimushenkiöiden psykologisia ja fysiologisia indikaattoreita (mm. verenpainetta, mielialaa ja 
ympäristön elvyttävyyttä). Esityksessä käsitellään koetutkimusten alustavia tuloksia. Tutkimuksen 
tavoite on tuottaa tietoa kaupunkilaisille siitä, minkälaiset arkiympäristöt auttavat heitä stressin 
hallinnassa sekä kaupunkisuunnittelijoille ja päätöksentekijöille erityyppisten 
kaupunkiviheralueiden vaikutuksista ihmisten terveyteen ja elämänlaatuun. 

 
“Luonnossa voin olla helposti oma itseni” – Natural being: luontokokemuksen määrittelyä, 
Kirsi Salonen 

Esityksessä määritellään luontokokemuksen sisältöä sekä yksilöiden välisiä eroja 
luontokokemuksissa.  Aineisto (n=534) on hankittu yhteistyössä Ylen ja sosiaalialan 
organisaatioiden kanssa. Aineiston hankinnassa on käytetty luontokokemuslomaketta, ja käytetyt 
analyysit ovat faktorianalyysi ja varianssianalyysi. Vaikuttaa siltä, että parhaimmillaan luonnossa 
itselle sopivat aistihavainnot johdattavat kokemaan minuuden jatkumisen hyväksyvässä, 
turvallisessa tilantunteessa. 

 



Mitä metsiltä halutaan? Vertailussa kansalaisten ja kansanedustajien metsiä koskevat 
tavoitteet, Annukka Valkeapää 

Metsien käyttöä koskeva kysymykset ovat aiheuttaneet voimakkaita ristiriitoja Suomessa viime 
vuosikymmeninä. Metsiä koskevat tavoitteet voidaan luokitella kolmeen ryhmään: taloudelliset, 
suojelulliset ja virkistykselliset tavoitteet. Tässä esityksessä 1) vertaillaan kansalaisten ja 
kansanedustajien metsiin liittyviä tavoitteita ja 2) selvitetään miten nämä eri tavoitteet vaikuttavat 
metsäpolitiikan legitiimiyteen kansalaisten näkökulmasta.  Kansalaisten metsiä koskevia tavoitteita 
tutkittiin vuonna 2008 kerätyn kyselyaineiston (n=1260) pohjalta ja kansanedustajien (n=80)  
tavoitteet selvitettiin vuonna 2011 samalla kysymyspatterilla. Vastaustyylillä painotettujen 
tavoitteiden eroja tutkittin kahden riippumattoman otoksen t-testillä, ja kansalaisten metsiä 
koskevien tavoitteiden vaikutusta legitimiteettiin rakenneyhtälömalleilla.  Kansalaiset ja 
kansanedustajat tavoitteet poikkesivat toisistaan kaikkien kolmen tavoiteryhmän osalta. Kansalaiset 
korostivat suojelu- ja virkistystavoitteita, kun taas kansanedustajille taloudelliset tavoitteet olivat 
tärkeimpänä. Kansalaisten legitimiteettikäsityksen selittämisessä taloudellisten tavoitteiden korostus 
lisäsi legitimiteettiä sekä miehillä että naisilla. Naisilla suojelutavoitteet ja miehillä 
virkistystavoitteet vähensivät legitimiteettiä. Tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että kansalaisten 
metsiä koskevat toivomukset eivät välity äänestämisen kautta eduskuntaan. Kyselytutkimukset 
voivatkin tuottaa arvokasta tietoa politiikan teon pohjaksi, jotta päästään lähemmäksi 
metsäpolitiikan tavoitetta, joka on muotoiltu seuraavasti: löytää sellainen metsien materiaalisten ja 
muiden hyödykkeiden tuotannon taso, että hyöty yhteiskunnan kaikille jäsenille on mahdollisimman 
suuri. 

 

Symposium Moraali ja arvot 

Symposiumin esiintyjiä yhdistää kuuluminen tutkimusryhmään nimeltä Values, emotions, 
personality and morality, VEMP. Tutkimusryhmä on ollut olemassa eri kokoonpanoissa jo 
parikymmentä vuotta, ja siihen kuuluu sekä psykologian että sosiaalipsykologian tutkijoita. 
Yhteisenä kiinnostuksenkohteena on arvojen ja moraalin tutkimus. Mia Silfver-Kuhalampi tutkii 
emootioiden merkitystä moraalin kannalta, Anneli Portman perehtyy arvoihin historiallisessa 
kontekstissa analysoimalla hallitsijoiden julkisia puheita ja Inari Juntumaa on kiinnostunut 
kansanedustajien ja kansalaisten arvojen yhtäläisyyksistä ja eroista. 

 
Syyllisyyden ja häpeän kokemisen kontekstit suomalaisilla, amerikkalaisilla, intialaisilla ja 
libanonilaisilla, Mia Silfver-Kuhalampi 

Syyllisyys ja häpeä ovat moraalisia tunteita, joilla on tärkeä rooli moraalisen motivaation kannalta 
(e.g. Haidt, 2003). Monet tutkijat ovat esittäneet, että syyllisyyden ja häpeän kokemisessa esiintyisi 
huomattavia kulttuurieroja, mutta empiiristä tutkimusta aiheesta on toistaiseksi vähän. On esitetty, 
että yksilökeskeisissä kulttuureissa häpeä olisi yksityistä ja henkilökohtaiseen minäkuvaan liittyvää, 
kun taas yhteisöllisemmissä kulttuureissa häpeä liittyisi enemmän julkisiin tilanteisiin (Mosquera, 
Manstead & Fischer, 2000). Tässä tutkimuksessa analysoidaan suomalaisten, amerikkalaisten, 
intialaisten ja libanonilaisten opiskelijoiden kirjoittamia kuvauksia arkielämässä koetuista 
syyllisyys- ja häpeätilanteista. Käytetty aineisto on osa laajaa tutkimushanketta, jonka tavoitteena 
on selvittää syyllisyyden ja häpeän kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Tutkimuskysymyksinä on, 
millaiset tilanteen synnyttävät syyllisyyttä tai häpeää erilaisissa kulttuureissa, sekä onko maiden 
kesken eroja sen suhteen, kuinka julkisia kuvatut tilanteet ovat. Alustavien analyysien mukaan 



tilanteet ovat yllättävän samanlaisia eri maiden aineistoissa. Tavallisimpia teemoja olivat ongelmat 
ihmissuhteissa, riittämätön suoriutuminen opiskelussa tai työssä ja nolot julkiset tilanteet. 
Uskonnollisiin normeihin tai auktoriteeteille alistumiseen viitattiin vain harvoin. Vaikka voidaan 
olettaa, että yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa kulttuurierot ovat todennäköisesti pienempiä kuin 
muiden ryhmien välillä, tutkimus osoittaa, että syyllisyyden ja häpeän kokemisessa on paljon 
universaaleja elementtejä. 

 

Konteksti vai henkilö? Arvovariaatiot Suomen presidenttien julkisissa puheissa, Anneli 
Portman 

Tutkimuksessa tarkasteltiin arvojen erilaista esiintymistä suomalaisissa presidenttien julkisissa 
puheissa. Schwartzin arvoteoria (1992) esittää, että arvot ovat tilanteista riippumattomia abstrakteja 
tavoiteltavia asiantiloja, mutta toisaalta jotkut arvot (esim. turvallisuus) näyttävät olevan muita 
arvoja (esim. hyväntahtoisuus) herkempiä tilanne vaihtelulle (kts. esim. Verkasalo 2006). 
Tutkimuksessa tarkasteltiin kolmenlaisia julkisia puheita ja julistuksia: Uuden vuoden puheita (N= 
64), Valtiopäivien avajaispuheita (N= 67), ja rukouspäiväjulistuksia (N= 65) sisällönanalyysin 
keinoin. Analyysiyksikkönä käytettiin lausetta. Vuosittaiset puheet piti kulloinkin istuva presidentti. 
Presidenttejä oli tutkittavana ajanjaksona kahdeksan. Yksilölliset eroavaisuudet näkyivät etupäässä 
arvohierarkiassa, jota selittää osin myös kulloinenkin historiallis-poliittinen konteksti (esim. 
turvallisuus-arvon nousu kriisiaikoina). Tekstilajeista rukouspäiväjulistuksissa oleva arvopainotus 
eroaa muista, johtuen todennäköisesti formaalin kontekstin vaikutuksesta, henkilökohtaisista 
arvopainotuksista riippumatta. Samankaltaisuutta on havaittavissa säilyttämisarvojen tärkeydessä, 
joka ilmiönä alleviivaa presidentin yhteiskunnan koheesiota edistävää roolia arvojohtajana. 

 
Kansalaiset, kansanedustajat ja arvot, Inari Juntumaa 

Yhteiskunnallisen taloudellissosiaalisen muutoksen jäsentäminen arvojen (Schwartz 1992) kautta 
avaa yksilönäkökulman; makro- ja mikrotason lomittaisuuden. Yksilöiden arvot, heidän elämäänsä 
ohjaavat päämäärät, muuttuvat hitaasti. Toisin kuin kiihtyvän kilpailun ja jatkuvan tehokkuuden 
ikeessä pinnallisesti ajatellen vaikuttaisi, arvotutkimukset paljastavat nimenomaan turvallisuuden 
aiempaa suuremman tärkeyden 2000-luvulla. Uuskonservatiivisuudeksikin kutsuttu trendi heijastaa 
myös toisaalta yhteiskunnallista jakautumista; avoimuus muutoksille on yksille itsestään selvää, 
toisille uhka. Vastareaktiona tälle turvallisuuden tärkeys korostuu. Arvotasolla turvallisuus koostuu 
summamuuttujana yhtäältä lähellä (vastavuoroisuus) ja toisaalta kaukana (kansallinen turvallisuus) 
olevista tekijöistä. Yhdessä muiden hyvinvointia korostavien arvojen kanssa turvallisuus 
kattoarvoryhmineen (säilyttämisarvot) muodostaa yhteisöllisyysarvojen joukon. Sovinnaisuuden, 
yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisen sosiaalisuuden tärkeys ilmenee lukuisista tutkimuksista. 
Suomalaisille kansanedustajille (2011, N=80) säilyttämisarvot eivät kuitenkaan ole 
kansalaisaineistoista poiketen tärkeää. Muiden hyvinvointi on heille arvotasolla omaa valtaa ja 
vaikutusmahdollisuuksia tärkeämpää, mutta säilyttämisarvojen sijaan päätöksentekijöille 
tärkeämpiä ovat muutosvalmiusarvot (virikkeisyys, itseohjautuvuus). 

 
 

 



When your pain is my gain: the legitimization of group based schadenfreude, Jorge 
Sinisterra 

Schadenfreude, or the pleasure at another´s misfortune, is a malicious emotion with potentially 
harmful consequences for interpersonal and intergroup relations.  This presentation will explain the 
moral nature of this emotional reaction and then discuss the empirical research on the subject that 
encompasses both the interpersonal and the inter-group domain. Interestingly, despite it being a 
socially inappropriate reaction, researchers have found a set of circumstances that make the 
presence of schadenfreude more likely. Finally, an original study looking at the responsibility for a 
misfortune in a social context as a facilitator of schadenfreude will be presented. 
 

Symposium Työn ja perheen yhteensovittaminen 2 

Työn ja perheen yhteensovittamisen muodot kansainvälistyvät ja saavat vaikutteita erilaisista 
käytännöistä. Sukupuolten roolit ovat murroksessa niin työelämässä kuin perheissä 
 

Lasten kotihoidon vetovoima, Katja Repo 

Esityksessä tarkastellaan syitä lasten kotihoidon tuen vahvaan suosioon suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Samalla tehdään viittauksia mm. Norjan ja Ruotsin tilanteisiin. 

 
Työn ja perheen tasapaino suomalaisilla ja slovenialaisilla sairaanhoitajilla, Johanna Rantanen 

Kyseessä on vertaileva tutkimus, jossa työn ja perheen välisen myönteisen ja kielteisen 
vuorovaikutuksen mittarilla on tutkittu sairaanhoitajien kokemuksia Suomessa ja Sloveniassa. 

 
Male ‘tied migrants’ and masculine identity work: The case of Estonian families, Marion 
Pajumets 

The presentaion is about men as 'tied migrants' in contrast to 'lead migrants' to be with their family 
rather than to pursue a professional career abroad. The target group are Estonian families with 
reversed gender roles in the Old Europe. 

 
Naisten johtajanurat kansainvälisessä kontekstissa: Suomi ja Kiina, Iiris Aaltio 

Esityksessä tarkastellaan naisten johtajanurien muotoutumista kansainvälisessä kontekstissa 
tuomalla Suomen ja Kiinan tilanteita esille. Työn ja perheen yhdistäminen rakentuu erilaisille 
otaksumille - vai rakentuuko? 
 

Workshop Experiences and Envisioning of Collaboration between Social Psychological, 
Research and Technology Start-ups 

Countless technology start-ups develop services with the aim to support a variety of social 
interactions. Social psychological research addresses these processes, struggling sometimes to 



consider contemporary technologies sufficiently. Yet, few start-ups have in-house social 
psychologists - and few social psychologists search actively ways to collaborate with start-ups. This 
workshop brings together entrepreneurs and social scientists to discuss how to make room for 
mutual beneficial collaboration between technology start-ups and social scientists. We consider 
what it takes to conduct user research in a start-up context and how social scientists can make 
societal contributions by taking part in (or raising) conversations on the social implications of 
technologies. The presenters of the workshop will tackle the topic based on their experiences of 
collaboration, bringing in concrete examples of recent and ongoing projects: What do start-ups have 
to gain from collaborating with social psychologists? Why would they bother? And whats in it for 
the academians? How can rigorous social scientific inquiry be combined with the fast-moving 
everyday of early-stage start-ups? 
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