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Fenomenologisen sosiologian 
näkökulma kokemukseen

• Subjektiivisen tietoisuuden rakentuminen;
tässä ja nyt havainnot merkitykselliset kokemukset 

kokemus- ja merkityskontekstit kokemusskeemat 
itsestäänselvä tieto maailmasta

• Intentionaalisuus; koska- ja tarkoitus-motiivit 
merkityskontekstit maailma toiminnan kohteena

• Elämismaailma; historiallisesti kehittyvä resurssi
• Sosiaalisen maailman intersubjektiivisuus; yhteiseksi 

koettu elämismaailma merkitysten yhteisymmärrys
objektivoituneet merkitysrakenteet, instituutiot

• Mikä on syrjäytymisen ja hyvinvoinnin mieli, merkitys 
sosiaalisessa toiminnassa – tai merkityksettömyys?

Case: Sosialisaation luonne





Hyvinvoinnin kokemuksellinen luonne
• Lähtökohtana fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

taloudellinen hyvinvointi prosessi-, suhde- ja tilakäsite
• Kokemus, joka peilautuu sosiaalisen maailman 

objektivoituneisiin merkitysrakenteisiin
• Äärimmillään hyvinvointi on Kyllä-kokemus, jolla on 

vastaavuus sosiaalisessa maailmassa
jaettavissa yhteisötasolla, sosiaalisessa toiminnassa
toiminnan mieli määrittyy intersubjektiivisen 

toiminnan, yhteisymmärryksen rakentumisen kautta
yksilöllinen valinta ja vastuu jäsentyvät 

intersubjektiivisen toiminnan merkitysten kautta

sitoutuu sosiaalisen toiminnan historiallisiin ja 
kulttuurisiin mahdollisuusrakenteisiin





Syrjäytymisen kokemuksellinen luonne
• Lähtökohtana sosiaalinen, eri elämänalueilla tapahtuva 

tahaton ulos ajautuminen prosessi- ja suhdekäsite
• Kokemus, joka kadottaa kosketuksensa sosiaalisen 

maailman objektivoituneisiin merkitysrakenteisiin
• Äärimmillään syrjäytyminen on Ei-kokemus, jolla ei ole 

vastaavuutta sosiaalisessa maailmassa
ei ole jaettavissa yhteisötasolla, sosiaalisessa 

toiminnassa
toiminnan mieli määrittyy vain subjektiivisen mielen 

oman tietoisuuden ja toiminnan rakentumisen kautta
yksilöllinen valinta ja vastuu jäsentyvät subjektin 

oman toiminnan merkitysten kautta

palautuu itseensä





Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin kokemuksen 
tutkimuksen aihepiirejä

Hyvinvointi Marginaalisuus Syrjäytyminen

Kulttuurinen 
suorituskyky

Riskien ottaminen Toiseus / 
Vieraantuminen

Turvallisuus Riskien kautta 
eläminen

Turvattomuus

Korkea elintaso Heikko elintaso Sosiaalinen puutetila / 
Köyhyys

Hyvä työkyky Ailahtelevuus / 
Keskeyttäminen –
Jatkaminen

Huono työkyky / 
Avuttomuus

Normaalius Ongelma Poikkeavuus



Vapaus käteen jää (Haloo Helsinki)

On nainen ratissa kyyneleitä keräillen
Työpäivän lopussa mies soittaa

humalasta heräillen
Nainen ajaa kotiin itseään etsien
Mies eli ennen yksi päivä kerrallaan
Nyt yksi minuutti voi kaiken ihan 

täysin kadottaa
Kohta on taas kaikki irrallaan
...
On paljon tasoja vielä meidän edessä
Vanhat kivet ja puut, energiakenttien 

välissä
Tää kaikki ei oo meidän käsissä
Tuhon kynsissä on, aikamme sieluton
Mutta lupaan että huominen
On joskus monen vuoden takainen
...

On nainen ratissa kyyneleitä keräillen
Ei kukaan kotona oota
Hän tekee u-käännöksen
Ja nousee autosta huutaen
On sade lakannut, tie loistaa hohtoa
Aurinko laskee ja nainen laittaa vikan

röökin palamaan
On vapaa tekemään mitä vaan

Kun elämässä kaiken menettää
Silloin vapaus on ainut mitä käteen 

jää
On ylämäki raskas askeltaa
Mutta alamäkeen liian usein katoaa
Jos se ei tapa niin se todellakin 

hajottaa
Ei muistojen päälle kultakerrosta saa
Hymyilet tai itket kuinka vaan
Ole hetki niin kuin huomista ei 

olisikaan


