
FSD2246 LAPSIPERHEIDEN ELINOLOSUHTEIDEN MUUTOKSET 1990-LUVUN SUOMESSA

1996

FSD2246 CHANGES IN LIVING CONDITIONS OF FAMILIES WITH CHILDREN IN 1990S FIN-
LAND 1996

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

E = haastattelija 

N = haastateltava, Leena 33 v 

 

 

E: Jos vertaat tätä sun omaa perhettä esimerkiksi veljies perheisiin. Onko teidän elinolot ja tyylit 

jotenkin toisistaan poikkeavia? 

 

N: Elinolot ei ole, mutta asenteet on. Ehkä arvotkin on osittain erilaisia ja osittain samanlaisia.  

 

E: Millä lailla? 

 

N: Sanoisinko niin, että ne on ottaneet omiin perheisiinsä arvoja myös sieltä vaimon puolelta. Ne 

voi niinkuin tavallaan sotia mun arvojen kanssa. Mä kuvittelen että mun veljet ei olis omaksunut 

sellaisia arvoja jos niillä olis ollut erilainen kumppani joka olis eri tavalla muokannut. 

 

Ei se kaikissa asioissa tule mutta joissakin kyllä. Joissakin asioissa ne on valinnut sellaisen 

kumppanin joka tukee niissä olevia piirteitä. Sitten ne yhdessä tukee sitä arvomaailmaansa joka 

onkin erilainen kuin meidän ja elintapaa. Ehkä tällainen rahankäyttö on yksi asia. 

 

E: Kuinka? 

 

N: Mun veli on vielä saidempi ja toinen vielä tuhlaavaisempi. 

 

E: Asetutko sä sitten siihen väliin? 

 

N: Joo-o, kyllä tavallaan. Me ollaan sitten eri asioissa saitoja ja tuhlaavaisempia. 

 

E: Missä määrin sun elämä on ollut sellaista kun sä olet 18-20 vuotiaana ajatellut? 

 

N: Ei missään määrin.  

 

E: Mitä sä silloin sitten ajattelit? 

 

N: Kyllä mä ehdottomasti ajattelin että mä olisin jossain kansainvälisissä hommissa ja mulla olis 

hieno ura. Mä olisin vähintäänkin johtaja tässä vaiheessa. Semmoista, tavoitteita oli. Nyt ollaan 

tässä sitten. 

 

E: Minkälaiset asiat ja tapahtumat on merkittävästi vaikuttaneet sun elämääsi? Sellaisia joihin sä 

olet itse voinut vaikuttaa ja sellaisia joihin et. 

 

N: Mä en oikein tiedä, kai mun vanhempien avioero vois olla sellainen. Mä en kuitenkaan koe, 

että se olis vaikuttanut mun elämän kulkuun. Mun elämä kuitenkin kulki niin kuin oli 

kulkeakseen. Ei opiskelukaan milläänlailla merkittävästi vaikuttanut. Mun valinnat työpaikan 

suhteen on sitten se, mikä on merkittävästi vaikuttanut. Yksi merkittävä valinta on ollut sitten toi 

kumppanin valinta tai päätyminen, kumppanin etsimisen lopettaminen.  


