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1 JOHDANTO 
 

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on ajankohtainen aihe 

yhteiskunnassamme. Työn avulla ihmiset ylläpitävät taloudellista 

hyvinvointiaan ja elämän laatua ja toteuttavat itseään. Ajankäytön avulla 

ihmiset priorisoivat asioita, jotka ovat heille tärkeitä. Nykyään työ vie 

kuitenkin suuren osan tai tunkeutuu monesti yksityiselämään, joten 

toivottua aikaa yksityiselämälle on entistä vaikeampaa järjestää. Työn 

rytmi, järkiperäisyys ja tehokkuusajattelu siirtyy kodin piiriin ja usein 

myös itse työtä tehdään kotona. (Junkkari & Junkkari 2003, 107) 

 

Työ- ja muun elämän yhteensovittaminen aiheuttaa monia ongelmia 

elämän eri alueilla. Yhteensovittamista kannattaa kuitenkin yrittää, 

koska arjen elämä ja harrastukset suojaavat muun muassa 

työuupumukselta ja toisaalta työelämä voi olla vapaa-ajan ja muun 

elämän innostuksen lähde. Tasapainoisempaan tilaan voidaan pyrkiä 

yrittämällä erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan. Työpaikoilla tärkeää on 

ottaa huomioon jokaisen työntekijän yksilöllinen elämänkaari, 

osaaminen ja päämäärät. Hyvä henkilöstöpolitiikka tarkoittaa tässä 

suhteessa joustoa ja räätälöintiä työajoissa, työtehtävissä sekä työn ja 

vapaa-ajan yhteensovittamisessa. (Sallinen ym. 2002) 

 

Maailma on Simone de Beauvoirin (1999) mukaan aikojen kuluessa 

aina kuulunut enemmän miehille kuin naisille. Miehet ovat 

auktoriteetillaan hallinneet valtioita ja yhteiskunnan kaikkia osa-alueita 

ja pitäneet myös naisten kohtaloa käsissään. Naiset ovat olleet miestä 

alempiarvoisia ja heillä on ollut asemansa vuoksi vähemmän 

mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Naiset ovat 

olleet alistettuina mukana yhteiskunnassa, jota miehet ovat hallinneet.  

 

Sukupuolten kehittyminen tietynlaisiksi on sekä historian että 

nykypäivänä sosiaalisen sukupuolen tuottamisen tulos. Naisen 
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dominoiva asema kodin piirissä ja miehen dominoiva asema 

työelämässä ovat yhä edelleen vallitsevia. Tämä vaikuttaa osaltaan 

myös siihen, miten naisista ja miehistä puhutaan, kun käsitellään työn ja 

muun elämän yhteensovittamista. (Kinnunen & Korvajärvi 1996) 

 

Ajankohtaiset aiheet ovat aina näkyvissä mediassa - työn ja muun 

elämän yhteensovittamista on käsitelty mediassa eri näkökulmista 

paljon viime vuosina. Medialla on suuri vaikutus siihen, mitkä aiheet 

kulloinkin ovat yhteiskunnassamme esillä. Fairclough’n (1997) mukaan 

tapa, jolla asiat mediassa esitetään, heijastuu sekä yhteiskunnan 

arvopohjaan että medioiden itsellään oleviin omiin arvoihin.  

 

1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuksen esittely 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ”Miten lehtiteksteissä 
puhutaan naisten ja miesten työn ja muun elämän 
yhteensovittamisesta”. Tavoitteena on saada vastauksia siihen, miten 

lehtiteksteissä uusinnetaan vallitsevia sukupuolinäkemyksiä ja 

stereotypioita. Lisäksi tarkoituksena on tutkia sitä, miten eri 

lehtiteksteissä käsitellään työn ja muun elämän yhdistämistä, ja sitä 

minkälaisia merkityksiä lehtitekstit synnyttävät sekä työstä että vapaa-

ajasta. Taustalla on kysymys siitä, millä tavoin aihe on tehty 

ajankohtaiseksi lehtien kirjoituksissa. 

 

Aiheen tutkiminen tarkastelemalla mediatekstejä tuo tutkimusprosessiin 

mielenkiintoisen yhteiskunnallisen vivahteen. Tämä johtuu siitä, että 

median vaikutus yhteiskunnassa on merkittävä. Puhutaan 

mediayhteiskunnasta ja yhteiskunnan medioitumisesta. Medialla on 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitkä asiat ovat kulloinkin 

yhteiskunnassa ajankohtaisia ja siihen, miten näitä asioita käsitellään ja 

miten ne representoidaan ”suurelle yleisölle”. Media vaikuttaa yhä 
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suuremmassa määrin siihen, miten koemme maailman, jossa elämme. 

(Fairclough 1997; Wiio 2006) 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu työn ja muun elämän 

yhteensovittamista sekä sukupuolirakenteita ja sukupuolen tuottamista 

käsittelevästä kirjallisuudesta. Viitekehystä ei ole tarkasti rajattu, koska 

mediatekstien tutkimuksessa esille voi nousta myös muita 

aikaisemmassa kirjallisuudessa näkymättömiä tai vähän esillä olleita 

asioita. Myös käyttämääni diskursiivista analyysitapaa sinällään voi 

pitää tutkimuksen väljänä viitekehyksenä, koska se sallii erilaisia 

painopisteitä analyysivaiheessa (Jokinen ym. 1993, 17). 

 

Tutkimuksessa on keskitytty kahteen laajaan käsitekategoriaan. 

Ensimmäisenä on käsitelty työtä ja muuta elämää sekä niiden 

yhteensovittamista. Ajan avulla on mahdollista osoittaa, mitä asioita 

ihmiset pitävät tärkeinä tai arvostavat. Esimerkiksi 80 prosenttia 

suomalaisista työntekijöistä asettaa koti- ja perhe-elämän työn edelle. 

Työaikojen rajoittamisen näkyvimpiä syitä ovat vapaa-ajan ja 

yksityiselämän arvostaminen, ideaali ja normi siitä, että elämässä pitää 

olla muutakin kuin työ sekä halu panostaa perheeseen ja kotiin. Työn ja 

muun elämän yhteensovittamisessa työajan joustavuus koetaan erääksi 

keinoksi parantaa mahdollisuuksia oman ajan hallitsemisessa. 

(Julkunen ym. 2004, 203; Uhmavaara 2005)  

 

Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen koskee suurinta osaa 

suomalaisia työssäkäyviä (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 27). 

Tämän vuoksi olen keskittynyt erityisesti perhe- ja työelämän 

yhdistämisen mahdollisuuksiin ja sen vaikutuksiin suomalaisessa 

yhteiskunnassa. On tutkittu, että yksilön roolien moninaisuus tuo 

mukanaan enemmän tyydytystä sekä perheessä että työpaikalla kuin 
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rooliristiriitoja. Toisaalta työ ja perhe nähdään toistensa kilpailijoina. 

(Kivimäki 1994, 33) 

 

Toinen käsitekategoria liittyy sukupuoleen ja sen tuottamiseen 

työelämässä ja yhteiskunnassa yleensä. Sosiaalinen sukupuoli on 

merkittävä elämäämme jäsentävä käsite (Aaltio-Marjosola 2001). 

Sosiaalinen sukupuoli ja siitä muovautuneet sukupuoliroolit ovat 

kulttuurista perinnettä ja niitä on vaikea muuttaa lyhyellä aikavälillä. 

Sosiaalinen sukupuoli vaikuttaa naisten ja miesten toimintaan eri 

elämänalueilla. Sukupuolistamisen kautta syntyvät myös lukuisat 

stereotypiat, joita yhdistetään naisiin tai miehiin. Sekä 

sukupuolistamisen että stereotypioiden seurauksena naiset mielletään 

yksityisen elämän ja miehet julkisen elämän piiriin. Siksi esimerkiksi 

työn ja perhe-elämän yhdistäminen nähdään usein ”naisten asiana” ja 

työelämässä menestyminen ”miesten etuoikeutena”. (Aaltio-Marjosola 

2001, 36; Aaltio & Kovalainen 2003, 179; Kinnunen & Korvajärvi 1996; 

Kinnunen 2001, 126) 

 

Mediaa voidaan myös pitää osana tutkimuksen viitekehystä, koska 

julkisen diskurssin keskeisenä muodostajana tiedotusvälineet sekä 

mediatekstit niiden osana tarjoavat yleisen käsityksen 

yhteiskunnallisten tapahtumien malleista. Media voi osaltaan määritellä, 

mitkä asiat, tapahtumat ja ilmiöt ovat keskustelun arvoisia. (Hemánus 

1990, 30-32) Tässä tutkimuksessa medialla oli vaikutusta empiirisen 

aineiston analyysin lisäksi myös siihen, mitä asioita 

kirjallisuuskatsauksessa on käsitelty.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen suorittaminen  
 

Tutkimuksen pohjana on mediatekstit ja niiden konstruoima kuva 

todellisuudesta. Tutkimuksen keskiössä on työn ja muun elämän 

yhteensovittaminen ja sen sukupuolittunut ulottuvuus. Tavoitteena on 
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tarkastella sitä, kuinka mediatekstit merkityksellistävät työn ja muun 

elämän yhdistämisen ja naisten ja miesten mahdolliset yhtäläisyydet ja 

erot tässä kontekstissa. 

 

Tämä tutkimus on laadullinen. Tutkimusmetodina olen käyttänyt 

mediatekstien tarkastelussa diskursiivisista analyysia (Jokinen ym. 

1993). Lähtökohtana on mediatekstien tutkiminen ja ennen kaikkea se, 

miten ne representoivat työn ja muun elämän yhteensovittamisen 

mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. 

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto muodostuu 17 suomalaisesta 

lehtitekstistä. Mukana on sekä sanoma- että aikakauslehtiä. 

Tarkoituksena oli, että aineisto on monipuolinen ja että teksteissä 

käsiteltäisiin työn ja muun elämän yhteensovittamista mahdollisimman 

monesta näkökulmasta. Tärkeää oli, että niissä oli nähtävissä 

sukupuolittuneita ulottuvuuksia tai että niissä sukupuoli saatettiin jollakin 

tavoin ohittaa. Tekstit on rajattu suomalaiseen kontekstiin. 

 

Mediatekstejä analysoitaessa on huomioitava se, miksi ne 

representoivat asioita juuri tietyllä tavalla. Sukupuolten, naiseuden ja 

mieheyden representaatioiden taustat ovat kulttuurissa ja 

sosialisaatiossa. Kulttuurisesti muodostetut sukupuolta kategorisoivat 

käsitykset ovat tärkeä todellisuuskuvaa muokkaava seikka. Toisaalta 

sukupuoli on mahdollista nähdä suhteena tai prosessina, joka saa 

erilaisia merkityksiä erilaisissa konteksteissa. Sukupuoleen liittyvillä 

käsityksillä on pyrkimys muokkautua kulttuurisilta merkityssisällöiltään 

melko kaavamaisiksi ja tämä muokkautuminen tapahtuu länsimaisessa 

yhteiskunnassa pitkälti sosialisaation kautta. (Pesonen 1997, 53-54) 

Työelämän sukupuolikäsitykset ovat siis muodostuneet kulttuurin 

tuotteina sosialisaation kautta ja media osaltaan uusintaa näitä 

näkemyksiä.  
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Työn ja muun elämän yhteensovittamisen representaatioiden taustoja 

yleensä voidaan myös hakea yhteiskunnan historiasta, arvostuksista ja 

kulttuurista, sillä media ja mediatekstit heijastelevat yhteiskunnan ja 

kulttuurien arvojen ja identiteettien muutoksia. (Fairclough 1997, 67) 

 

Laadullinen tutkimus on aineistolähtöistä ja teorian ja empirian välillä on 

selvä vuorovaikutus. Pelkistetyimmillään teoria rakentuu empiirisestä 

aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös (Eskola & Suoranta 1999, 

19). Tutkija nostaa aineistostaan esiin jotain, joka ei automaattisesti 

nouse siitä esiin. Tutkimus on iteratiivista ja intertekstuaalista, jossa 

teorian ja empirian välinen suhde on jatkuvaa ”vuoropuhelua” (Jokinen 

ym. 1993). Tässä tutkimuksessa mediatekstien analysointia tukee 

teoriakirjallisuus, mutta teoriaa on pyritty rakentamaan myös sillä 

perusteella, mitkä asiat ja teemat nousevat mediateksteistä 

voimakkaimmin esiin.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen ensimmäinen osio muodostuu katsauksesta aikaisempaan 

kirjallisuuteen. Ensin on käsitelty ajan merkitystä ihmisten ja erityisesti 

työtätekevien elämässä. Tässä yhteydessä tulee esille myös työn ja 

muun elämän yhteensovittaminen ja sen tärkeys. Koska suurin osa 

työssäkäyvistä on perheellisiä, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista 

on käsitelty enemmän kuin muun yksityiselämän ja työn yhdistämistä. 

Myös yhteiskunnan taholta on työaikajärjestelyissä kiinnitetty huomiota 

etenkin perheellisiin. Tämän jälkeen on keskitytty yhteiskunnan 

sukupuolirakenteisiin ja -malleihin sekä siihen, miten niitä uusinnetaan 

erilaisissa arkipäivän käytännöissä. Kirjallisuuskatsauksessa on 

painotettu suomalaisia tutkimuksia ja suomalaisen yhteiskunnan ja 

työelämän piirteitä.  
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Kirjallisuuskatsauksen jälkeen on kerrottu mediasta yhteiskunnan 

merkittävänä vaikuttajana ja erityisesti mediatekstien tutkimuksesta. 

Samassa yhteydessä on kerrottu tämän tutkimuksen suorittamisesta, 

tutkimusmetodista sekä aineiston analyysista.  

 

Loppuosa tutkielmasta keskittyy mediatekstien tutkimiseen ja 

analysointiin. Aluksi on kerrottu aineistosta yleisesti ja sen jälkeen 

analysoitu jokainen lehtiteksti erillisenä kokonaisuutena. Analyysien 

jälkeen on tehty yhteenveto aineistosta esiin nousseista teemoista. 

Analyysissa on käytetty tukena aikaisempaa kirjallisuutta, mutta silti on 

keskitytty myös mediatekstien representoimiin asioihin niiden omassa 

kontekstissaan. Tutkimuksen lopuksi esitetään johtopäätökset. Niissä 

on käsitelty kaikkein keskeisimpiä teemoja, jotka analyysissä tulivat 

esille. Tutkimustuloksia on käsitelty myös vertaamalla niitä 

aikaisempaan kirjallisuuteen. 

 

2 TYÖN JA MUUN ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMINEN 
SUKUPUOLITTUNEESSA YHTEISKUNNASSSA 

 

2.1 Ajan merkitys työn ja muun elämän yhdistämisessä 
 

Tässä osiossa on ensin käsitelty ajankäyttöä työn ja muun elämän 

alueiden osalta painottaen sitä, miten työ ja muu elämä voidaan 

sovittaa yhteen. Perheen ja työn yhdistämistä on käsitelty omana 

kappaleena tämän osion jälkeen. 

 

2.1.1 Aika 
 

Aika on nykypäivänä arvokasta, puhutaan ajan puutteesta, 

haaskauksesta, tuhlaamisesta, jopa varastamisesta. ”Yhä useammasta 

inhimillistä olemassaoloa, arkielämää ja työtä koskevasta asiasta 
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puhutaan ajan kautta, aikaan suhteutetulla ymmärryksellä ja käsitteillä: 

kiire, ajan niukkuus, ajankäyttö, ajan hallinta, ajan orjuus tai herruus” 

(Julkunen ym. 2004, 13). 

 

Ajan avulla on mahdollista osoittaa, mitä asioita ihmiset pitävät tärkeinä 

tai arvostavat. Ilmaisut ”antaa aikaa” ja ”viedä aikaa” paljastavat, miten 

ihmiset suhtautuvat eri asioihin. Kun asioille ”annetaan aikaa”, ne ovat 

usein ihmisille mieluisampia kuin ne asiat, joista sanotaan, että ne 

”vievät aikaa”. Aika vertautuu lähes täysin rahaan, joka on myös 

yhteismitallinen ja käyttökelpoinen arvon mittari. Ihmiset tulevat niiden 

avulla tai seurauksena panneeksi asioita tärkeysjärjestykseen, 

vaikkeivät tekisi sitä aina tietoisesti. (Jallinoja 2000, 121) 

 

Ihmisten arkielämässä vaikuttavat useat eri instituutiot, joista kullakin on 

omat ajalliset toimintarakenteensa. Tällaisia aikarakenteita ovat Salmen 

(1996, 216-217) mukaan ainakin 

1. valtion aika (esim. oppivelvollisuusiät) 

2. kansalaisaika (esim. eläkkeelle pääsy) 

3. työmarkkinoiden aika (esim. työnantajan aika, työn alkaminen ja 

loppuminen, lomat) 

4. markkinoiden aika (esim. kauppojen, pankkien aukioloajat) 

5. julkisten palveluiden aika (esim. päiväkotien, virastojen 

aukioloajat, liikenteen aikataulut) 

6. kulttuurinen aika ( esim. juhla- ja merkkipäivät) 

7. perheen aika (vanhempien työajat, lasten koulujen, 

hoitopaikkojen, harrastusten ajat) 

8. kotitalouden aika (esim. taloustöiden syklit) 

9. yksilöllinen aika (omassa hallinnassa oleva aika) 

Arkipäiväistä ajankäyttöämme määräävät pitkälle nämä erilaiset 

sosiaaliset instituutiot. Ne luovat erilaisia ehtoja ja pakkoja yksilön 

ajankäytölle.  
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2.1.2 Elämäntapa, elämänpiirit ja aika 
 
Elämäntapa on yksilön tai yhteisön, kuten perheen, elämänvaiheiden, 

elinolosuhteiden, elämäntoiminnan, arkielämän ja interaktion 

kokonaisuus, joka muodostuu oman subjektiviteetin kautta. 

Subjektiviteetilla tarkoitetaan ihmisen arvomaailmaa, arviota omasta 

elämästä ja hänen tärkeiksi kokemiaan elämänalueita. Elämäntapa on 

kulttuurin puitteissa mahdollinen elämän jäsentämisen, arvottamisen ja 

hierarkisoinnin tapa. (Roos 1987, 45) 

 

Voidaan puhua myös elämänpiireistä, jotka hallitsevat ihmisten elämää 

ja ajankäyttöä. Elämänpiirejä voidaan luokitella eri tavoin, keskeisimpiä 

ovat kuitenkin työ, kulutus, vapaa-aika ja perhe-elämä. Vapaa-ajan on 

useimmiten katsottu määräytyvän työn kautta. Kun arvioidaan yksilön 

vapaa-ajan käyttömahdollisuuksia, on tarkasteltava hänen työtään. 

Vapaa-aika voidaan määritellä ajaksi, joka ihmiselle jää käytettäväksi, 

kun pois luetaan työhön ja välttämättömiin velvollisuuksiin käytetty aika. 

Vapaa-ajan voi erottaa työstä myös palkan, vapauden ja mielihyvän 

tuntemisen perusteella. (Hallman 1988, 35-41; Roos, 1987) 

 

Vapaa-aika oli 1980-luvulle asti jakaantunut melko tasaisesti työpäivien, 

viikonloppujen ja lomakausien kesken. Työajat ovat kuitenkin 

erilaistuneet ja tulleet epäsäännöllisemmiksi sekä raja työn ja vapaa-

ajan välillä on hämärtynyt. Usean työntekijän aika jakaantuu 

varsinaiseen työaikaan ja näennäiseen vapaa-aikaan. Näennäisellä 

vapaa-ajalla ollaan fyysisesti pois töistä, mutta hoidetaan työasioita 

kotoa tai muualta käsin. Työaikojen kirjon lisääntyminen on vähentänyt 

yhteisesti jaettua aikaa. Samoin mahdollisuus tehdä työtä muualla kuin 

varsinaisella työpaikalla vaikuttaa vapaa-ajan viettämisen tapoihin. 

Esimerkiksi viikonloppujen ja juhlapyhien merkitys perheen ja 

ystävyyssuhteiden hoitamisen kannalta on saattanut muuttua 

vähäisemmäksi kuin ennen. (Sallinen ym. 2002, 10-11) 
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Julkusen ym. (2004) mukaan ihmiset haluaisivat lisää aikaa 

yksityiselämän piiriin kuuluviin alueisiin – liikuntaan, harrastuksiin, 

matkustamiseen, perhe-elämälle, sosiaaliseen elämään, lapsille ja 

lastenlapsille, opiskeluun, omaisille sekä vain olemiseen. Kotityöhön 

haluttaisiin myös hieman enemmän aikaa, mutta ansiotyöhön lisää 

aikaa toivoo vain hyvin harva. Eniten aikavajetta kokevat 35-44-vuotiaat 

– varsinkin korkeasti koulutetuilla lapsiperhevaihe ajoittuu juuri näihin 

ikävuosiin.  

  

2.1.3 Työhön käytetty aika 
 
Suomessa 1990-luvulla ansiotyöhön ja opiskeluun käytetty aika on 

yleisesti ottaen vähentynyt. Kuitenkin varsinkin toimihenkilöillä ja 

organisaatioissa ylemmillä tasoilla toimivilla työn määrä on jatkuvasti 

lisääntynyt. Ansiotyön vähentymisen seurauksena on vapaa-ajan ja 

kotitöiden määrä lisääntynyt. Myös viikonloppuna ja kotona tehtävät 

ansiotyöt ovat vähentyneet. (Niemi & Pääkkönen 2001, 16) 

 

Suomalaisten työajat ovat nykyisin eurooppalaista keskitasoa. Vuonna 

2003 normaali viikkotyöaika oli keskimäärin 36,8 tuntia (Työministeriö 

2005). Viikkotyöajat vaihtelevat kuitenkin toimialoittain ja 

palkansaajaryhmittäin useita tunteja. Esimerkiksi johtotehtävissä 

olevien keskimääräinen viikkotyöaika oli vuonna 1998 naisilla 43,7 ja 

miehillä 46,8 tuntia (Jallinoja 2000, 128).  

  

Normaalina työaikana pidetään yleensä 35-40 tuntia viikossa. Miehillä 

päivittäinen työaika oli 1999 keskimäärin 8 tuntia 27 minuuttia ja naisilla 

7 tuntia 10 minuuttia. Ylipitkät, yli yhdeksän tunnin työpäivät ovat 

kasvattaneet osuuttaan työpäivistä, kun taas 7-8 tunnin työpäivät ovat 

vähentyneet. Myös alle 30-tuntista työviikkoa tekevien määrä on 

lisääntynyt viime vuosina osa-aikatyön yleistyttyä. (Siltala 2004, 226-

227; Niemi & Pääkkönen 2001, 20) 
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89 prosenttia suomalaisista palkansaajista jousti vuosituhannen 

vaihteessa jollakin tavalla: tekemällä ylitöitä, pätkätöitä, epäsäännöllistä 

työaikaa, osa-aikatyötä tai etätyötä. Neljännes suomalaisista tekee 

nykyisin säännöllisesti ylitöitä. Päätoimen ja ylitöiden osuus vie heiltä yli 

50 tuntia viikossa. Ylitöistä merkittävä osa on palkatonta. Tämä johtuu 

esimerkiksi töiden tuomisesta kotiin, mutta myös suuri osa työpaikoilla 

tehtävästä ylityöstä tehdään ilmaiseksi. Työn kotiin tuominen on 

osaltaan hämärtänyt työn ja vapaa-ajan rajaa; 40 prosenttia 

työntekijöistä ”päivystää” myös vapaa-ajallaan. Korvauksettomat ylityöt 

kuuluvat etenkin akateemisesti koulutettujen ja ylempien 

toimihenkilöiden työsuhteisiin. Myös yrittäjille ylityöt ovat yleisiä. (Siltala 

2004, 227) 

 

2.1.4 Työn vaatimaan aikaan vaikuttavat tekijät 
 
Pitkät työajat ovat kulttuurinen merkki; ne viestivät ja signaloivat 

yritykseen ja organisaatioon sitoutumista. Yksilön valinnat ja paikalliset 

organisaatiokulttuurit heijastuvat työajoissa, koska niiden kirjo on niin 

suuri erilaisilla työpaikoilla ja erilaisissa tehtävissä toimivilla työntekijöillä 

ja toimihenkilöillä. Julkusen ym. tutkimuksessa (2004) työaikojen 

koettiin olevan ”itsestä kiinni” tehtiin sitten pitkää tai lyhyttä työpäivää. 

Merkittävin tekijä työaikojen venymiselle on tutkimukseen 

osallistuneiden mukaan halu tehdä oma työpanos kunnolla. Kun 

organisaatioon sitoutuu voimakkaasti, vähentää se myös ajan puutteen 

kokemista – työkeskeisille ja työstään nauttiville työ voi olla koko elämä.  

 

Yksi tekijä työajan pidentymiseen on mahdollisuus tehdä työtä muualla 

kuin työpaikalla. Tavallisimmat syyt tehdä päätoimeen liittyviä töitä 

kotona ovat töiden aikataulut, työn määrä ja halu tehdä työ hyvin. 

Kotonaan, työmatkoilla, asiakkaan luona tai työorganisaation toisessa 

toimipaikassa työskentelee ajoittain yli 40 prosenttia palkansaajista. 

Neljännes tekee päätoimensa työtä myös kotona, osuus on johtavissa 
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asemissa toimivilla ylemmillä toimihenkilöillä ja asiantuntijoilla yli 50 

prosenttia. Esimerkiksi korkeakoulutetut työskentelevät keskimäärin 

kolmessa eri paikassa, varsinainen työpaikka mukaan lukien. 

Työpaikka, koti, kokoukset ja koulutustilaisuudet työpaikan ulkopuolella 

sekä kotimaan matkat ovat korkeakoulutetuilla työn paikkoja, joissa 

tehdään eniten töitä. Naiset työskentelevät enemmän kotona kuin 

miehet. Työskentely etenkin kotona on yhteydessä kiireen ja lievästi 

myös stressioireiden tuntemiseen. Työn tekeminen monessa paikassa 

ja erilaisina aikoina voi hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa, kun ei olla 

selvillä siitä, mikä oikeastaan on varsinaista työaikaa. (Julkunen 2004, 

132, 138; Uhmavaara ym. 2005, 8, 153-155) 

 

Työpäivää venyttää eniten itse työn luonne, sen rajattomuus, 

haastavuus, innostus, sitoutuminen ja halu tehdä työt kunnolla. Yrittäjät, 

johtajat ja asiantuntijat tekevät pitkää työaikaa, alemmat toimihenkilöt ja 

työntekijät ”normaalia”. Avainhenkilöiden tunnollisuutta käytetään 

hyväksi, kun ei ole palkattu tai varaa palkata lisää väkeä eikä tehtäviä 

määritellä rajoitetummiksi. Eniten aikapaineita onkin niin sanotuissa 

haastavissa ja rankoissa työtehtävissä, jotka keskittyvät ylempien 

toimihenkilöiden, yrittäjien ja palvelualan työntekijöiden töihin. Liian 

suuri työskentelyn määrä kohottaa psyykkisen ja fyysisen sairastumisen 

riskiä, johtaa huonoon tuottavuuteen sekä stressaa perhe- ja muita 

sosiaalisia suhteita. (Siltala 2004; Haavio-Mannila 1989, 18; Valjakka 

2005) 

 

Jeanne Brett ja Linda Stroh (2003) ovat kuitenkin löytäneet yllättäviä 

tuloksia tutkiessaan johtajien ajankäyttöä. Tutkimus on tehty 

Yhdysvalloissa. Mitä pidempää päivää johtajat tekivät, sitä enemmän 

heillä kuitenkin oli myös vapaa-ajan aktiviteetteja. Vapaa-ajan 

aktiviteetit ilmeisesti auttavat latautumaan ja antavat voimia kovalle 

työskentelylle. Kovan työskentelyn motiivina ei ollut mahdollisuus saada 

olla pois kodin paineista, eivätkä johtajat olleet tyytymättömiä koti- ja 
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perhe-elämäänsä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että johtajan kotona 

oleva puoliso edesauttaa varsinkin miehillä sitä, että perhe-elämä voi 

toimia voiman lähteenä eikä sitä koeta rasitteena.  

 

Kun työ on monella tavalla kuormittavaa, mutta haastavaa ja 

mielenkiintoista, ei välttämättä haluta edes vähentää työn määrää. 

Meriläisen ym. (2004, 553) tutkimuksessa kävi ilmi, että Iso-

Britanniassa esimerkiksi yrityksien tarjoamiin mahdollisuuksiin helpottaa 

työn ja muun elämän yhteensovittamista ei olla tartuttu kovin 

innokkaasti, sillä monet ajattelevat että se olisi merkki työhön 

sitoutumattomuudesta. Tämän vuoksi monet haastavassa työssä 

työskentelevät kokevat todella vaikeaksi yhdistää työn ja 

yksityiselämän. Johtavissa asemissa työskentelevät ovatkin 

maailmanlaajuisesti olleet huolestuneita omalta kohdaltaan liian pitkistä 

päivistä ja tasapainottomasta elämästä, vaikka oma työ onkin 

kiinnostavaa ja siihen sitoudutaan (Siltala 2004, 286). 

 

2.1.5 Työn ulkopuolinen aika ja sen yhteensovittaminen työn 
vaatimaan aikaan 

 
Vaikka työntekoon kulutettu aika koulutetuimmilla suomalaisilla on 

kasvanut, vapaa-aika on siitä huolimatta lisääntynyt Suomen 

työmarkkinoilla. Vapaa-ajalla tarkoitetaan Niemen ja Pääkkösen (2001) 

tutkimuksessa aikaa, joka jää jäljelle vuorokaudesta, kun vähennetään 

siitä nukkumiseen, ruokailuun, ansio- ja kotityöhön sekä päätoimiseen 

opiskeluun käytetty aika. Suomalaisilla oli 1990-luvulla keskimäärin 6,5 

tuntia vapaa-aikaa vuorokaudessa, viikossa tämä tekee 46 tuntia 

vapaa-aikaa. Miehillä oli keskimäärin kolme tuntia naisia enemmän 

vapaa-aikaa viikossa. 1990-luvulla eniten vapaa-aikaa veivät television 

katselu, sosiaalinen elämä, lukeminen, liikuntaharrastukset ja lepäily. 

Vapaa-ajan harrastuksista television katselu ja kotona oleilu ovat 

lisääntyneet. Kirjoittaminen, lukeminen ja käden taitojen harrastukset 
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sekä sosiaalinen kanssakäyminen ovat vähentyneet. (Siltala 2004, 240-

241; Niemi & Pääkkönen 2001, 33, 43) 

 

Amerikkalaisesta tutkimuksesta (Hochschild 1997) käy ilmi, että vaikka 

monissa yrityksissä on laadittu niin sanottuja perheystävällisiä ohjelmia, 

jotka antavat työntekijöille mahdollisuuden tehdä lyhyempiä työpäiviä tai 

työtä kotona, vain 1-3 prosenttia työntekijöistä on käyttänyt palveluita 

hyväkseen. Ainoastaan joustava työaika on saanut USA:ssa 

jonkinlaisen suosion, kolmannes vanhemmista käytti tätä mahdollisuutta 

hyväkseen 1990-luvun puolivälissä. Selitys tähän voi olla se, että työ 

tarjoaa monilla aloilla niin paljon tyydytystä, että työntekijät ovat valmiit 

sitoutumaan työhönsä niin, ettei perheelle ja muulle yksityiselämälle jää 

enää niin paljon aikaa kuin sille haluttaisiin antaa. Työpaikalta löytyvät 

myös ystävät, joiden kanssa voi viettää vapaa-aikaa. Tämän 

seurauksena ”kodista on tullut työ ja työstä koti”. Sama kehityssuunta 

näkyy myös Suomessa (Jallinoja 2000, 143). Toisaalta haastavasta 

työstä ei haluta irrottautua, vaikka joustoja tarjotaankin, koska se 

voidaan ymmärtää sitoutumattomuudeksi työhön (Meriläinen ym. 2004, 

553). 

 

Neljä viidestä suomalaisesta työntekijästä asettaa koti- ja perhe-elämän 

työn edelle. Työaikojen rajoittamisen näkyvimpiä syitä ovat vapaa-ajan 

ja yksityiselämän arvostaminen, ideaali ja normi siitä, että elämässä 

pitää olla muutakin kuin työ sekä halu panostaa perheeseen ja kotiin 

(Julkunen ym. 2004, 203). Toivotuin ratkaisu työn ja muun elämän 

yhteensovittamisesta olisi mielipidekyselyjen mukaan kuuden tunnin 

ydintyöaika, sekä miehille että naisille (Siltala 2004, 456). Myös työajan 

joustavuutta halutaan nykyistä enemmän, jotta työt saadaan kunnolla 

tehdyksi (Uhmavaara ym. 2005, 85). 

  

Työn ja muun elämän erottaminen toisistaan on tietenkin tärkeää myös 

terveyden kannalta. Jos kummankin osaa järjestellä tehokkaasti, 
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säntillisestä työelämästä seuraa myös hyvin toimiva yksityiselämä. Työ 

oikein mitoitettuna edistää niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalista 

hyvinvointia. Perhe, ystävät tai harrastukset tarjoavat useimmille 

vastapainon virkatyölle ja luovat edellytyksiä tyydyttävälle elämälle. Jos 

esimerkiksi työ muuttuu epätyydyttäväksi tai suhde siihen 

välineelliseksi, haetaan yksityiselämästä entistä hanakammin elämän 

mielekkyyttä ja merkitystä. (Karento 1999, 184; Bartolomé & Evans 

1980, 33; Sallinen ym. 2002, 20) 

 

Suomalainen työelämä on Uhmavaaran ym. (2005, 157-158) mukaan 

yksityiselämän ja työn tarpeita yhteen sovittavien työaikajärjestelyiden 

osalta sangen joustavaa. Noin neljällä viidestä toimihenkilöistä ja 

kolmanneksella työntekijöistä on käytössään liukuva työaika. Myös 

työaikapankkijärjestelyt ovat yleisiä. Työaika joustaa työn ja työnantajan 

tarpeista, mutta työaikajoustot toteutuvat myös vastavuoroisesti 

henkilöstön työaikatarpeista lähtien.  

 

Sosioekonominen asema vaikuttaa siihen, miten työ joustaa 

työntekijöiden omiin tarpeisiin. Tämä johtuu osaksi myös siitä, että 

monissa tehtävissä työaika ei enää perustu tarkasti määrättyihin 

kellonaikoihin, vaan työntekijä itse organisoi työaikansa. Ylempien 

toimihenkilöiden työ on joustavinta, seuraavaksi eniten joustavat 

alempien toimihenkilöiden työjärjestelyt. Työntekijöiden mahdollisuudet 

joustoihin ovat tuntuvasti pienemmät kuin toimihenkilöiden. (Uhmavaara 

2005, 157) 

 

Tutkimuksissa on korostettu nimenomaan työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Näistä käytännöistä kerron 

tarkemmin työn- ja perhe-elämän yhteensovittamista käsittelevässä 

osassa. Olisi kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös muun 

yksityiselämän ja työn välisiin suhteisiin. Lakisääteisiä mahdollisuuksia 

yhdistää työ ja muu elämä ovat esimerkiksi opintovapaa tai 
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vuorotteluvapaa. Työntekijän palvelussuhde jatkuu opintovapaan 

aikana, mutta sen ajalta ei makseta palkkaa, ellei siitä ole sovittu työ- tai 

virkaehtosopimuksessa tai työnantajan ja työntekijän kesken. 

Vuorotteluvapaa puolestaan on järjestely, jossa työntekijä 

työnantajansa kanssa tekemän vuorottelusopimuksen mukaisesti 

määräajaksi vapautuu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien 

suorittamisesta ja jossa työnantaja sitoutuu vastaavaksi ajaksi 

palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan 

henkilön. (Työsuojelupiirit 2005) 

 

2.2 Perhe Suomessa 
 

Työelämän ja muun elämän yhteensovittamisessa perheen merkitys ja 

sen vaatima aika korostuvat. Usein tutkimuksissa on käsitelty juuri 

perheellisten mahdollisuuksia yhdistää työ ja muu elämä (Varjonen ym. 

2005; Julkunen ym. 2004; Jallinoja, 2000; Haavio-Mannila ym. 1984). 

Tämä johtuu paljolti siitä, että suurin osa suomalaisista elää perheessä 

ja perhe on niissä eläville useimmin ”elämän tärkein asia” (Julkunen ym. 

2004). 

 

Suomessa oli vuoden 2001 lopulla 1 408 000 perhettä. 77,9 prosenttia 

väestöstä kuuluu perheisiin. Vajaa puolet Suomen perheistä on 

lapsiperheitä (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 27). Perhe ja koti 

on useimmille elämän tärkein asia. Työ mainittiin Julkusen ym. (2004, 

167-168) tutkimuksessa selvästi useimmin toiseksi tärkeimmäksi 

elämänalueeksi. ”Muu elämänalue” oli tärkein neljäsosalle tutkimukseen 

osallistuneista. Muiden elämänalueiden painottaminen liittyy nuoreen 

ikään, jolloin ei vielä olla vakiinnuttu perhe- ja työelämään.  

 

Suhde ja ajankäyttö työhön rakentuu osaltaan perheen ja työn 

vertailussa. Koska suurin osa ihmisistä pitää perhettä ja työtä hyvin 

tärkeinä, syntyy kilpailuasetelma, molemmille kun on vaikea antaa 
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paljon aikaa. Suomessa työn ja perheen yhteensovittaminen koskettaa 

noin miljoonaa aikuista. Noin puolella työllisistä on lapsia, ja runsaalla 

viidenneksellä lapset ovat iässä, jossa huolenpito heistä sitoo 

ajankäyttöä hyvin paljon. (Jallinoja 2000; Salmi 1994) 

 

Suurempi osa suomalaisista kokee, että työ kuormittaa sekä vie aikaa 

ja henkisiä voimavaroja enemmän perhe-elämältä kuin perhe veisi 

aikaa ja voimavaroja työltä (Salmi 1994, 6). Tätä voidaan selittää sillä, 

että työasiat heijastuvat perhe-elämään helpommin kuin perheasiat 

työhön (Rantanen & Kinnunen 2005, 235). Toinen selitys voi olla 

”miehisen työnteon kulttuuri”, jossa työ on kokopäiväistä, työ asetetaan 

perheen edelle, ylitöitä tehdään paljon ja jossa ihannetyöntekijä toimii 

näiden kriteerien mukaisesti (Jallinoja 2000, 133). Esimerkiksi vuoden 

1999 perhebarometrin mukaan kahdeksan kymmenestä vastaajasta piti 

omaa panostaan työelämässä välttämättömänä perheen toimeentulolle 

(Kokkonen 2004, 286).  

 

2.2.1 Työn ja perheen yhteensovittamisen näkökulmat 
 
Työn ja perheen yhteensovittamista on tarkasteltu erilaisia näkökulmia 

korostaen. Työn ja perheen välinen suhde nähdään ensinnäkin 

positiivisena, molempia rikastuttavana ja voimia antavana – valtaosa 

suomalaisista aikuisista pitää työ- ja perheroolien yhteensovittamista 

myönteisenä kokemuksena. Perheellisyys lisää työtyytyväisyyttä ja 

vähentää katkeruutta ja pessimismiä työhön liittyvissä asioissa. On 

tutkittu, että yksilön roolien moninaisuus tuo mukanaan enemmän 

tyydytystä sekä perheessä että työpaikalla kuin rooliristiriitoja. Toisaalta 

työ ja perhe nähdään toistensa kilpailijoina. Useammin kuitenkin työ 

häiritsee perhe-elämää enemmän kuin perhe työtä. (Kivimäki 1994, 33; 

Haavio-Mannila ym. 1984, 193) 
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Työn ja perheen vuorovaikutuksella on kaksi suuntaa – yhteydet työstä 

perheeseen ja perheestä työhön. Vuorovaikutuksen laatu määrittyy työ- 

ja perheroolien yhdistämisen vaikeuden tai helppouden perusteella. 

Moniroolisuutta on tutkittu sekä kuormittavuuden että vahvistavuuden 

näkökulmasta. Voimavarojen jakaminen usean roolin kesken on 

kuormittavaa, koska työhön tai perheeseen käytetyt voimavarat 

vähentävät toiseen elämänalueeseen käytettävissä olevia voimavaroja, 

jolloin toimiminen tällä toisella elämänalueella vaikeutuu. Työn ja 

perheen vaatimukset voivat johtaa roolien väliseen ristiriitaan 

esimerkiksi ajanpuutteen vuoksi, henkisen kuormituksen seurauksena 

(esim. työ on vienyt paljon energiaa) tai toivotun käyttäytymisen 

suhteen (esim. työssä voidaan arvostaa tietynlaista kovuutta, mutta 

perheenjäsenten keskuudessa ei). Myös työhön ja perheeseen liittyvät 

rakenteelliset ja psykososiaaliset piirteet vaikuttavat työn ja perheen 

välisen rajan hallintaan. Roolien vahvistuminen pohjautuu oletukseen, 

jonka mukaan yksilön käytettävissä olevat voimavarat uusiutuvat ja 

lisääntyvät nimenomaan useiden roolien vuoksi. Useissa rooleissa 

toimiminen voi olla hyväksi yksilölle, koska useat roolit palkitsevat – 

tulojen, itsearvostuksen, sosiaalisten suhteiden ja menestyksen 

muodossa – ja koska useat roolit voivat myös suojata yksilöä silloin, 

kun ilmenee vaikeuksia jollakin elämänalueella. (Marks 1977; Rantanen 

& Kinnunen 2005, 233-234) 

 
Työn ja perheen välillä vallitsevassa vastavuoroisessa 

riippuvuussuhteessa voidaan erotella toisaalta suorat ja toisaalta 

epäsuorat vaikutukset. On kyse suorasta vaikutuksesta, kun työelämän 

(tai perheen) objektiiviset tekijät – palkka, työajat tai työn laatu – 

vaikuttavat perhe-elämään (tai vastaavasti työhön) riippumatta siitä, 

kuinka ihminen subjektiivisesti kokee vaikutukset. Epäsuora vaikutus 

tarkoittaa, että työelämän (perheen) olosuhteet vaikuttavat perheen 

(työn) subjektiivisiin reaktioihin, kuten aviotyytyväisyyteen. Välillisiä, 
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epäsuoria työn ja kodin vuorovaikutussuhteita on havaittu runsaammin 

kuin suoria vaikutuksia. (Kandolin 1994, 27, 31) 

 

Suomessa noin 80 prosenttia pienten lasten vanhemmista on 

ansiotyössä. Monissa muissa maissa ratkaisuja työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamisen ongelmaan on etsitty työaikajärjestelyillä, kuten 

naisten osa-aikatyöllä. Suomessa tämä on ollut harvinaista. 

Suomalaisen lapsiperheen arkipäivän aikataulu on tästä syystä ehkä 

kireämpi kuin missään muualla teollistuneessa maailmassa. Erilaisista 

perheistä työhuolet tunkeutuvat ennen kaikkea ylempien 

toimihenkilöiden koteihin – heidän työnsä on itsenäistä ja haastavaa 

eikä työstä pääse kokonaan irti vapaa-aikanakaan. Työntekijäasemassa 

olevilla asiat voivat olla jopa päinvastoin – kotiasioita voi pohtia 

työpaikallakin. (Salmi 1994, 6; Haavio-Mannila ym. 1984, 187) 

 

Suomeen verrattuna esimerkiksi yhdysvaltalaiset ajattelevat eri tavoin: 

työstä koituu enemmistön mukaan enemmän haittaa kuin hyötyä perhe-

elämälle. Suomi ja USA eroavat kuitenkin toisistaan olennaisesti siinä, 

että Suomessa yhteiskunta tukee työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamista toisin kuin USA:ssa. Tämä näkyy muun muassa 

perhevapaajärjestelmänä, lasten päivähoitopalveluina sekä 

työaikajärjestelyinä. Tässä suhteessa suomalainen yhteiskunta tuottaa 

monia voimavaroja, joita yhdysvaltalaiset hankkivat työn avulla, mikä 

merkitsee sitoutumista pitkiin työpäiviin ja olemattomia loma-aikoja. 

Syitä työn ja perheen väliseen vuorovaikutukseen voidaan Suomen ja 

USA:n välillä etsiä juuri näistä asioista. (Rantanen & Kinnunen 2005, 

236) 

 

2.2.2 Miesten ja naisten suhtautuminen työhön ja perheeseen 
 
Karennon tutkimuksessa (1999) käy ilmi, että työelämän ja etenkin 

perhe-elämän yhdistämisen ratkaisut ovat olleet erilaisia työuran ja 
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perheen eri elämänvaiheissa. Asioihin ovat vaikuttaneet naisten 

palkkatyön yleisyys tai harvinaisuus sekä yhteiskunnassa harjoitettu 

perhepolitiikka. Päävastuu lapsista, perheestä ja arjen sujumisesta on 

ollut kuitenkin aina naisilla; naiset ovat sopeuttaneet työssäkäyntinsä 

perheen hyväksi. Miesten käyttäytyminen työmarkkinoilla ei ole 

muuttunut huolimatta heille tarkoitetuista perhepoliittisista 

vaihtoehdoista. Tämä johtuu kulttuurisista ja syvästi sisäistetyistä 

normeista.  

 

Normien mukaan miehellä on oikeus ja velvollisuus paitsi elättää perhe 

myös olla ihanteellinen työntekijä, joka elää työnsä ehdoilla ja sille 

kaikkensa antaen. Naisilla sen sijaan on oikeus olla lasten kanssa ja 

hoitaa heitä, mikä kuitenkin estää heitä olemasta normin mukaisia 

ihannetyöntekijöitä. Naisten ja miesten mahdollisuudet työn ja 

yksityiselämän yhteensovittamisessa ovat siis olleet sukupuolittuneet. 

Tähän on vaikuttanut naisten kokoaikatyö ja saavutetut perhepoliittiset 

etuudet – sukupuolten asemat ovat jähmettyneet perinteisten 

mukaisiksi. Kuitenkin miesten lisääntyvää osallistumista perheen 

asioiden ja kodin hoitamiseen pidetään toivottavana sekä miesten että 

naisten keskuudessa. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 25; 

Hearn ym. 2002, 9) 

 

Kun tutkitaan perheen ja ansiotyön välistä suhdetta, puhutaan 

siirrännästä. Se tarkoittaa molemminpuolista myönteistä tai kielteistä 

vuorovaikutusta työn ja kodin välillä: työasiat siirtyvät kotiin ja kotiasiat 

työhön. Naisille jyrkän rajan vetäminen työ- ja kotiasioiden välille on 

harvinaisempaa kuin miehille. Puhutaan sukupuolten välisestä 

epäsymmetriasta, joka johtuu toisaalta siitä, että ja naiset tekevät 

työelämän sukupuolittaisen eriytymisen vuoksi eri töitä. Toisaalta 

epäsymmetria johtuu miesten ja naisten erilaisesta 

kotisidonnaisuudesta, kun naiset kantavat suuremman vastuun 

perheeseen ja lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Esimerkiksi lasten 
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sairastuminen vaikuttaa naisen työkäyttäytymiseen enemmän kuin 

miehen. Yleensä siirräntä naisilla on myönteistä - perhe ja työ 

täydentävät toisiaan myönteisellä tavalla. (Kauppinen-Toropainen & 

Kandolin 1991b, 296) 

 
Suomalaisten työssäkäyvien viikkotyöajat mukautuvat jossain määrin 

elämänvaiheisiin. Korkeakoulutetuilla niin miesten kuin naisten työajat 

ovat lyhimmillään pikkulapsiperheissä. Vanhemmat ja erityisesti äidit 

pyrkivät muita tiukemmin rajoittamaan työaikojen venymistä. 

Lapsiperheiden äidit korostavat muita useammin, että normaalityöaika 

on oikeus, josta ei mielellään tingitä. Äidit saavat myös isiä useammin 

tukea työajan rajoittamiselle työpaikalta. Sitä pidetään työpaikoilla 

kollektiivisena normina, joka voidaan ottaa pienten lasten hoitoa 

vaativassa elämänvaiheessa omien sukupuolistuneiden 

elämänvalintojen tueksi. (Julkunen ym. 2004, 153) 

 

Ajan saaminen lasten kanssa olemiseen koetaan myönteiseksi, mutta 

siihen liittyy myös ristiriitoja. Varsinkin isille tämä antaa uusia 

mahdollisuuksia olla lasten kanssa. Tilanteessa on kuitenkin monia 

paljon henkistä työtä vaativia piirteitä: miten mies pääsee vapautumaan 

elättäjänroolistaan ja sen menetyksen tuomasta mahdollisesta 

häpeäntunteesta, miten osaa rakentaa oman reviirinsä lasten kanssa 

olemisessa. Voi olla myös vaativa tehtävä niin isälle kuin äidillekin 

rakentaa päivää lasten kanssa, jotka ovat mahdollisesti joutuneet pois 

hoitopaikastaan ja jääneet ilman jokapäiväisiä kaverikontakteja. (Salmi 

1994, 8) 

 

2.2.3 Työn ja muun elämän yhteensovittamista helpottavat 
järjestelyt 

 

Tasapainon löytäminen työn, perheen ja vapaa-ajan välillä edistää 

yksilön sekä perheen hyvinvointia ja henkistä kasvua (Friedman ym. 
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1998, 4). Työ ja vapaa-aika halutaan lomittaa toisiinsa entistä 

joustavammin ja pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia sovittaa 

yhteen työn ja perhe-elämän tarpeita on parannettu erilaisin 

vapaajärjestelyin. Työpaikkojen olisi tuettava vanhemmuutta antamalla 

vanhemmille aikaa olla lastensa kanssa ja helpottamalla työ- ja 

yksityiselämän ”suhteiden” järjestämistä. Myös työntekijän sitoutuminen 

työpaikkaan vahvistuu, jos työnantaja tukee työntekijöitä. Joustavat 

työaikajärjestelyt, kuten liukuva työaika, ovat auttaneet monia perheitä 

työn ja arjen vaatimusten yhteensovittamisessa. Työn ja perheen 

yhteensovittamisen näkökulma on kuitenkin vielä työpaikkojen 

henkilöstöhallinnossa julkilausuttuna päämääränä uusi. (Kivimäki & 

Otonkorpi-Lehtoranta 2003 30, 93; Uhmavaara ym. 2005, 8) 

 

Työn ja yksityiselämän tarpeiden yhteensovittamiseen liittyy myös tasa-

arvonäkökulma, jonka mukaan perheenhuoltovelvollisuudet ja lasten 

hoito eivät saa johtaa sukupuolten erilaiseen kohteluun työelämässä. 

Usein perhepoliittiset asiat voidaan kirjata esimerkiksi työpaikkojen 

tasa-arvosuunnitelmaan (Petäjäniemi 1998, 36-37). Tasa-

arvosuunnitelma on pohjoismainen käytäntö, Suomessa se on lain 

velvoittama yli 30 henkeä työllistävissä yrityksissä. Tasa-

arvosuunnitelma on laadittava vuosittain. Myös laissa miesten ja 

naisten välisestä tasa-arvosta on määrätty työnantajan velvollisuuksista 

kehittää tasa-arvoa: työnantajan tulisi toimia siten, että avoinna oleviin 

tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä; naisille ja miehille suotaisiin 

samanlaiset mahdollisuudet uralla etenemiseen; palkkauksessa ja 

työehdoissa tulee edistää tasa-arvoa; työoloja on kehitettävä sellaisiksi, 

että ne soveltuvat sekä naisille että miehille; on myös helpotettava 

kummankin sukupuolen osalta työelämän ja perhe-elämän 

yhteensovittamista (Finlex 2005).  
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Työn ja perheen yhteensovittamisen järjestelyillä viitataan yleensä 

neljänlaisiin järjestelyihin tai tukitoimiin (Kivimäki & Otonkorpi-

Lehtoranta 2003, 17): 

1. joustavat työjärjestelyt eli työn ja työajan organisointi (erilaiset 

työaikamallit ja työn jakaminen ottamalla huomioon työntekijän 

elämäntilanne) 

2. vapaajärjestelyt (perhevapaat) 

3. muut hoivaetuisuudet tai –järjestelyt (koululaisten iltapäivähoito, 

vanhustenhoito, vammaispalvelut ja palvelusetelit) 

4. työn ja perheen yhteensovittamista tukevat muut järjestelyt (muun 

muassa informaation jakaminen, neuvonta tai koulutus) 

 

Järjestelyt voivat olla joko lakisääteisiä, työpaikkojen tietoisesti 

kehittämiä tai ne ovat syntyneet jonkun järjestelyn sivutuotteena. 

Järjestelyiden osapuolina ovat yleensä valtio, työmarkkinat ja perheet. 

Myös henkilökohtainen panos ja yksilölliset keinot työn aikataulujen 

suunnittelussa ovat tärkeitä. Maissa, joissa ei ole perheitä tukevaa 

valtiollista järjestelmää, perheen ja työn yhdistäminen nähdään 

yksityisasiana: yksilön omaa ajattelua työn ja yksityiselämän suhteiden 

järjestämisessä, elämän hallinnassa ja ajankäytön ja asioiden 

priorisoinnissa korostetaan esimerkiksi USA:ssa ja Kanadassa (Caproni 

2004, 216). Tällaiset toimenpiteet tehdään niin sanotulla mikrotasolla. 

Euroopassa ja etenkin Euroopan unionin alueella julkisen sektorin rooli 

työn ja yksityiselämän yhdistämisessä on suuri, puhutaan makrotason 

strategioista (Korabik ym. 2003, 290). Suomessa eri tutkimuksissa on 

havaittu, että ongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiin erityisesti 

organisatorisia ratkaisuja, joissa ymmärrettäisiin yksilöiden erilaiset 

tarpeet eri elämäntilanteissa ja työuran vaiheessa (Uhmavaara ym., 

2005, 158).  

 

Nykyisin Suomessa mahdollisuudet järjestää hoitopaikka lapsille ovat 

hyvät – alle kouluikäisten lasten hoito oli vielä 1990-luvulle saakka 



 24

järjestämättä julkisesti kattavasti. Tätä aikaisemmin moni nainen joutui 

jopa irtisanoutumaan työpaikastaan lastenhoitojärjestelyiden 

puuttuessa. (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 22) 

 

Vanhempainvapaa mielletään lähes itsestään selvästi äidille kuuluvaksi 

vapaaksi, vaikka se on periaatteessa tarkoitettu kummalle tahansa 

vanhemmalle. Hoitojärjestelyjen epäsymmetriasta johtuen 

vanhempainvapaita pohditaankin useimmiten naisnäkökulmasta. 

(Lammi-Taskula 2004, 168) 

 

Kaikesta huolimatta Suomessa yli puolet isistä käyttää parin viikon 

isyysloman välittömästi lapsen syntymän jälkeen. Vanhempainlomaa, 

jonka käytöstä äiti ja isä saavat sopia, käyttää päätoimisesti koti-isänä 

alle viisi prosenttia suomalaisista isistä. (Petäjäniemi 1998, 53) 

 

Suomessa on kansainvälisesti katsottuna verraten pitkät äitiys- ja 

vanhempainlomat sekä hoitovapaaoikeus. Nämä ovat mahdollistaneet 

naisten pysymisen työmarkkinoilla myös siinä elämänvaiheessa, jossa 

heillä on pieniä lapsia. Koska miehet kuitenkin käyttävät 

lastenhoitovapaitaan vain hyvin vähän hyväkseen, tilanne on 

sukupuolten tasa-arvon kannalta kaksipiippuinen. Toisaalta se ehkäisee 

naisten marginalisoitumista työmarkkinoilla takaamalla heille paluun 

työhön lastenhoitovapaan jälkeen. Toisaalta se liittää kaikkeen 

naistyövoimaan oletuksia pitkistä poissaoloista ja sitoutumattomuudesta 

työhön ja saattaa heikentää kaikkien naisten palkka- ja urakehitystä. 

(Martikainen 1994, 2) 

 

Isät perheen päävastuullisina lastenhoitajina ovat edelleen 

harvinaisuus. Mahdollisia syitä on monia: miesten tiukka sitoutuminen 

ansiotyöhön, miesten naisia korkeammat tulot sekä asenteet, joiden 

mukaan lapset ja koti ovat etupäässä naisten aluetta. Miehet saattavat 

nähdä vahvan sitoutumisen perheeseen myös pitkinä työpäivinä, koska 
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he haluavat olla hyviä perheensä elättäjiä. Isien jääminen kotiin lapsia 

hoitamaan avaa heille uudenlaisia näkymiä arkeen ja vaatii monia 

taitoja – empaattisuutta, neuvottelutaitoa, kokonaisuuksien hallintaa ja 

käytännöllistä organisointikykyä. (Martikainen 1994, 3; Rantanen & 

Kinnunen 2005, 255) 

 

Koulutus- ja tulotaso vaikuttaa myös vanhempainvapaiden 

käyttämiseen. Naisista toimihenkilöt ovat käyttäneet vähemmän hyväksi 

mahdollisuutta hoitaa lapsia omassa kodissa kuin työntekijät (Haavio-

Mannila 1989, 80). Isän vapaalle jääminen on yleisempää niissä 

perheissä, joissa äiti on korkeasti koulutettu ja hyvässä asemassa 

työmarkkinoilla. Pienempituloiset vanhemmat ovat useammin töistä 

poissa perheasioiden vuoksi verrattuna suurempituloisiin. Miehet 

osallistuvat kotitöihin ja lastenhoitoon hieman enemmän niissä 

perheissä, joissa miesten tulot olivat pienemmät tai samansuuruiset 

kuin puolisolla. Vähiten kotityöhön ja lastenhoitoon osallistuvat 

suurempituloiset miehet. Tästä huolimatta niissäkin perheissä, joissa 

nainen on suurempipalkkainen kuin mies, kotitöiden teko on pääasiassa 

naisen vastuulla. Yleisesti ottaen mies jää harvoin vanhempainvapaalle, 

koska perheet katsovat menettävänsä silloin enemmän rahaa naisten ja 

miesten yleisen palkkaeron takia. Mutta mitä enemmän miehet pitävät 

vanhempainvapaata, sitä enemmän se tasoittaa myös kotitöiden 

jakamista miesten ja naisten välillä. (Lammi-Taskula 2004, 168, 185; 

Kauppinen-Toropainen & Kandolin 1991a, 323) 

 

Myös yhteistyö toisen sukupuolen kanssa lisää miesten ja naisten tasa-

arvoa kotona. Naisvaltaisissa ammateissa toimivien miesten ”valta-

asema” perheessä on vähäisempi kuin miesvaltaisissa ammateissa 

toimivien. Tällaisissa ammateissa toimivien miesten myös odotetaan 

pyrkivän yhdistämään kodin ja työn vaatimuksia kotikeskeisemmin kuin 

miesten perinteisissä ammateissa toimivien miesten. Tämä heijastuu 
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osaltaan myös perhevapaiden käyttöön. (Haavio-Mannila 1989, 165; 

Kauppinen-Toropainen & Kandolin 1991b, 298) 

 

Vaikka Suomessa onkin järjestetty kattava lasten päivähoito, siihen 

tulisi vielä enemmän kiinnittää huomiota. Kunnalliset lastenhoitopalvelut 

eivät usein ole tarpeeksi joustavia – huomioon tulisi ottaa myös 

toimihenkilöiden ja johtoasemissa olevien pidemmät työajat ja tarjota 

heille sopivampia vaihtoehtoja järjestää lastenhoito (Aaltio & Kovalainen 

2003, 192).  

 

Epäkohtien lisäksi jää myös kokonaan perhepoliittisten vapaiden 

ulkopuolelle monia väliinputoajia. Muun muassa etä- ja 

adoptiovanhemman sekä vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen 

vanhemmilla mahdollisuudet ovat rajoitetut. Myös yksin- ja 

yhteishuoltajien, sijaisvanhempien, ja rekisteröityneessä parisuhteessa 

elävien mahdollisuudet ovat rajoitetut. (Kröger 2005) 

 

2.3 Sukupuolittunut yhteiskunta 
 
Kuten jo aikaisemmin on tullut esille, sukupuolirakenteet suomalaisessa 

työelämässä ovat melko näkyvät. Varsinkin työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamista on pohdittu perhevapaiden osalta naisnäkökulmasta 

(Lammi-Taskula 2004, 19). Perhevapaiden politiikkojen lisäksi työelämä 

voidaan muutenkin katsoa jakautuneeksi sukupuolen mukaan miesten 

ja naisten omiksi alueiksi (Kinnunen & Korvajärvi 1996, 12). Tässä 

osiossa keskityn siihen, miten sukupuolirakenteet ovat syntyneet, miten 

niitä jatkuvasti uusinnetaan työelämän ja yhteiskunnan käytännöissä ja 

miten ne vaikuttavat sukupuolten toimintaan ja asemaan työ- ja 

yksityiselämässä. Lopuksi tarkastelen miehiä ja naisia sukupuolisina, 

toisistaan erottuvina kategorioina ja stereotyyppeinä. 
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Sukupuoli on yksi vahvimmista yhteiskunnallista elämää järjestävistä 

suhteista. Sukupuoli mielletään yleensä kaksijakoisena dikotomiana: 

naiset ja miehet toisistaan erottuvana ryhmänä. Tähän antaa perustan 

jo suomen kielen sana sukupuoli. (Kinnunen & Korvajärvi 1996, 23) 

 

Sukupuolistamisessa ja sukupuolen tuottamisessa puhutaan 

sosiaalisesta sukupuolesta erotuksena biologiseen sukupuoleen. 

Sosiaalinen on muuntuva, biologinen jokaiselle annettu sukupuoli 

(Aaltio-Marjosola 2001, 36). Sosiaalista sukupuolta tarkasteltaessa on 

miesten ylivalta ja ylivoima hallitsevaa lähes kaikkialla. Sosiaalinen 

sukupuoli ja siitä muovautuneet sukupuoliroolit ovat kulttuurista 

perinnettä ja niitä on vaikea muuttaa lyhyellä aikavälillä. Sukupuolen 

muovautumiseen vaikuttavat ihmisten ajattelutavat, jotka puolestaan 

ovat yhteydessä yhteiskunnallisiin, paikallisiin ja sosiaalisiin 

tilannetekijöihin. Sukupuolistuneisiin käytäntöihin liittyy vahvasti 

kulttuuriin juurtuneita ajattelukaavoja ja myyttisiä assosiaatioita, 

itsestään selvinä ja luonnollisena pidettyjä asiantiloja. Ihmisten 

sukupuolikäsitykset syntyvät vähitellen alkaen varhaislapsuudesta, kun 

lapsi sosiaalistuu ja sosiaalistetaan yhteiskuntaan. Yksilö siis omaksuu 

naisen ja miehen roolit persoonallisuutensa osaksi. Lapsen sukupuoli-

identiteetin kehityksen kannalta tärkeitä ovat häntä ympäröivät asenteet 

ja odotukset. Vanhemmilla ja lähiympäristöllä on tässä vaiheessa suurin 

vaikutus lapsen sukupuolikäsityksiin ja sosiaalisen sukupuolen 

rakentumiseen. (Karento 1999, 32-33; Korte, 1988, 118; Petäjäniemi 

1998, 72) 

 

Naisille ja miehille syntyy siis elämän eri käytännöissä erilaisia 

toisistaan poikkeavia rooleja, joissa pätevät tietyt normit ja 

käyttäytymismallit. Näitä rooleja esittäessään yksilöt osallistuvat 

sosiaalisen maailman rakentamiseen ja rakenteiden uusintamiseen tai 

paikallaan pysyvyyteen. Roolit kontrolloivat yksilöiden käyttäytymistä ja 
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vähitellen roolimallit vakiintuvat ja instituutioituvat. (Berger & Luckmann 

1995, 88) 

 

Naiset sosiaalistuvat Aaltio-Marjosolan (2001, 36) mukaan tyypillisesti 

feminiiniseen arvomaailmaan ja miehet maskuliiniseen. Syitä tähän ovat 

sekä kulttuuri että biologinen erilaisuus ja siitä juontuvat elämänkenttien 

erilaisuudet. Naisten kokemukset ovat aina liittyneet elämän 

jatkamiseen, syntymään, ylipäätään ihmisen elämänkaaren ja sen 

loppupäässä viimeksi kuoleman alueelle.  

 

2.3.1 Sukupuolistuneiden rakenteiden uusintaminen 
organisaatioissa 

 

Sukupuolistuneita rakenteita uusinnetaan organisaatioissa ja 

työyhteisöissä monin tavoin jokapäiväisissä menettelytavoissa ja 

päätöksissä. Sukupuolten eroa ja eriarvoisuutta tuotetaan ja 

uusinnetaan näkyvissä ja näkymättömissä sukupuoliperustaisissa ja 

näennäisen sukupuolineutraaleissa jatkuvasti käynnissä olevissa 

prosesseissa. Sukupuoli ja sen ilmeneminen on ihmisten jatkuvaa 

toimintaa, tekemistä ja tietoisuuden luomista siitä, mikä on nainen ja 

mikä on mies, mikä on feminiinistä tai feminiinisyyttä ja mikä 

maskuliinista tai maskuliinisuutta. Työelämän sukupuolistavat käytännöt 

ovat puhetta, kirjoituksia, liikkeitä, katseita, ajatuksia, tulkintoja, 

mielikuvia ja tuntemuksia. (Karento 1999, 24; Korvajärvi 1996,108) 

 

Työelämän käytännöissä on vakiintuneita, luonnollistuneita, 

automatisoituneita ja itsestäänselvyyksiksi muodostuneita puhetapoja, 

ajatusmuotoja, tulkintasääntöjä ja määrittelyjä. Voidaan ajatella, että 

rutiinit ovat luonteeltaan lukitsevia käytäntöjä, jotka ikään kuin 

huomaamatta pitävät yllä tietynlaisia naisten ja miesten välisiä jakoja, 

suhteita ja järjestyksiä. Ne merkitsevät myös arjen elämän hallintaa, 

tuttuutta ja turvallisuutta. Sukupuoli tunnistetaan suomalaisessa 
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työelämässä tietynlaisena rakenteena. Sukupuoli sisältyy työelämän 

perusteisiin asti eikä vain yksittäisten ihmisten toimintaan. (Kinnunen & 

Korvajärvi 1996, 25-26) 

 

Sukupuolimallit ja luokittelu rajoittavat tai vaikeuttavat monella tavalla 

yksilöiden toimintaa esimerkiksi työelämässä: Ihmisen oman elämän 

mallit voivat tuntua yksilökohtaisilta ja ainutlaatuisilta ratkaisuilta. 

Ihminen ei voi kuitenkaan valita olosuhteita, mihin syntyy eikä aina 

niitäkään, joissa toimii. Samoin on laita myös työelämässä. Kun ihminen 

on valinnut tietyn koulutuksen, työnjaollisen alueen, perhemuodon, 

ammatin ja työpaikan, hän ei voi enää vapaasti valita niitä työelämän 

käytäntöjä, jotka hän kohtaa. Omat itsemäärittelyt kietoutuvat jo 

”valmiina” odottaviin sääntöihin, lakeihin, asetuksiin, luokituksiin, 

sopimuksiin, ohjelmiin, kuvauksiin, kuviin, suunnitelmiin, ohjeisiin, 

määräyksiin, koodeihin, neuvoihin, ja kaavioihin. Nämä valmiit raamit 

vaikuttavat siihen, että tietyt tehtävät ja rutiinit ovat kulttuurisesti ja 

historiallisesti joko naisille tai miehille kuuluvia, jolloin niiden merkitykset 

ovat erilaiset naisille ja miehille. (Kinnunen & Korvajärvi 1996, 25-26; 

Sevón & Huttunen 2004, 164) 

 

2.3.2 Työelämän jakautuminen sukupuolen mukaan Suomessa 
 
Voidaan sanoa, että Suomessa työelämä on sukupuolen mukaan 

jakautunut ja rakenne on pysynyt melko muuttumattomana viimeiset 25 

vuotta. Edelleen puhutaan ”naisten ja miesten töistä” ja yleisesti naisilla 

on edelleen alempi asema ja vähemmän vaikutusvaltaa työpaikoilla. 

Sukupuolten perinteistä työmarkkinakäyttäytymistä tukevat mallit ja 

rakenteet elävät yhä ja vaikuttavat sekä naisten ja miesten tekemiin 

valintoihin esimerkiksi perhevapaiden käytössä - työpaikoilla ei 

esimerkiksi juurikaan kannusteta miehiä käyttämään oikeutta 

perhevapaiden pitämiseen. (Kandolin 1997, 6; Kivimäki & Otonkorpi-

Lehtoranta 2003, 23, 110)  
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Kinnusen ja Korvajärven (1996, 12-13) mukaan sukupuolen mukaisen 

työnjaollisen eriytymisen vuoksi erilaiset ammatit ja työt sekä niissä 

vaadittavat taidot yhdistetään mielikuvissa melko sujuvasti joko miehiin 

tai naisiin. Määritykset ja erottelut perustelevat kulttuurisina 

jäsennyksinä naisten ja miesten välistä eriytynyttä työnjakoa.  

 

Vuonna 1990 noin 44 prosenttia suomalaisista työskenteli täysin 

”sukupuolittuneissa” ammateissa. Tällaisissa ammateissa 91 prosenttia 

työntekijöistä on samaa sukupuolta. Yhdeksän prosenttia työskenteli 

työpaikoissa, joissa naisten ja miesten osuus oli tasapainossa; näissä 

työpaikoissa naisten osuus on 40-60 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, 

että Suomessa naisilla ja miehillä on eriytetyt työmarkkinat. Naisista 56 

prosenttia työskenteli hoitoalalla, toimistotehtävissä tai palvelualalla. 

Aloja leimaa naiseen perinteisesti liitetyt luonteenpiirteet, sosiaaliset 

taidot, hoiva ja kotitöistä kumpuavat työtehtävät (Vainio-Korhonen 2002, 

130). Miesten aloja ja tehtäviä olivat maanviljely, yritysjohtajuus, 

kuljetusala, sekä rakennus ja tekniikka. Nämä alat ovat lähes kokonaan 

miesten hallitsemia. Naisvaltaisten alojen työsuhteet ovat usein myös 

keskimääräistä epävakaampia osa-aikaisuutensa vuoksi. (Kandolin 

1997, 10; Salmi 1994, 9) 

 

1999 miestyöllisistä 83 prosenttia ansaitsi leipänsä yksityisellä 

sektorilla. Naistyöllisyys jakautui tasaisemmin julkisen ja yksityisen 

sektorin välillä; naistyöllisyydestä yksityisen sektorin osuus on ollut noin 

60 prosenttia ja julkisen sektorin 40 prosenttia. Yrittäjistä naisten osuus 

oli 1995 35 prosenttia. Toimialoittain naisten työ on keskittyneempää 

kuin miesten. Esimerkiksi kauppa ja palvelut muodostavat lähes kaksi 

kolmasosaa naisten työllisyydestä, mutta miesten työllisyydestä vain 

kolmanneksen. (Haataja & Nurmi 2000, 4-6; Vainio-Korhonen 2002, 

131) 
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Työelämän voidaan katsoa segregoituneen sukupuolen mukaan sekä 

vertikaalisesti että horisontaalisesti. Horisontaalisesti eriytynyttä 

työelämää kuvaavat miesten ja naisten eri ammatit sekä koulutusalat. 

Vertikaalisesti eriytynyttä työelämää kuvaavat miesten ja naisten määrä 

organisaatioiden eri tasoilla. Mitä korkeammalle johtotasolle yrityksissä 

mennään, sitä vähemmän naisia tehtävistä löytyy. 1995 yritysten 

toimitusjohtajista 78 prosenttia oli miehiä. Myös alemman tason 

johtajista miesten osuus oli kaikissa yli 55 prosenttia lukuun ottamatta 

henkilöstöjohtajia, joista naisia oli 61 prosenttia. (Aaltio & Kovalainen 

2003, 186; Vanhala 1999,20) 

 

Työelämän sukupuolistuminen juontaa koulutuksesta. Naiset ja miehet 

eivät kohtaa toisiaan välttämättä koulutuksessa. Terveydenhuollon, 

sosiaalialan, lastentarhanopettajan sekä koti- ja laitostalouden 

opiskelijoista yli 90 prosenttia on naisia. Vastaavasti teknillisissä 

oppilaitoksissa sekä palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitoksissa yli 

90 prosenttia on miehiä. Kaiken kaikkiaan lähes 75 prosenttia 

yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten 

koulutuspaikoista on jakautunut jyrkästi sukupuolen mukaan. Näissä 

paikoissa opiskelijoista ainakin 70 prosenttia on samaa sukupuolta. 

(Naiset ja miehet Suomessa 1994, 61-63) 

 

Koulutus jakaa varsinkin naiset eriarvoisiin asemiin. Niissä syntyy 

toisistaan poikkeavat elämänorientaatiot, vaikka valinnanvapauteen 

vetoaminen häivyttää sen näkyvistä. Jallinojan (2000, 141) mukaan 

koulutus ei ole sellaisenaan ratkaiseva tekijä vaan se, että koulutus 

antaa mahdollisuuden johonkin merkittävään työelämässä. Korkeasti 

koulutetuilla on mahdollisuus päästä työtehtäviin, jotka ovat antoisia, 

haastavia ja mielenkiintoisia, toisin sanoen avaavat oven työuraan. 

Tästä tulee lopulta tärkein työorientaation motiivi.  
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Sukupuolittunut työelämä heijastuu Petäjäniemen (1998, 28) ja 

Kandolinin (1997, 13) mukaan yhteiskunnan hyvinvointiin. 

Suomalaisessa modernissa hyvinvointiyhteiskunnassa voidaan 

heijastaa miesten ja naisten niin sanotut vaikutus- tai vastuualueet. 

Miesten vaikutuspiiriin kuuluvat taloudelliset asiat ja hyvinvointi. Naisten 

vaikutuspiiriin kuuluvat puolestaan huolenpito sekä muut sosiaaliset 

asiat ja palvelut. Taloudellisten asioiden kuulumista miesten 

vaikutuspiiriin voidaan selittää esimerkiksi heidän korkeammalla 

tulotasolla. Naisten alhaisempi tulotaso vaikuttaa muun muassa heidän 

neuvotteluasemaansa perheessä ja työelämässä, uralla etenemisessä 

sekä heidän saamaansa arvostukseen ja vaikutusvaltaan. Mielikuvaan 

naisten työmarkkina-asemasta liittyvät automaattisesti ja 

vastustelematta hyväksytty äitiyden, matalapalkkaisuuden ja osin myös 

osa-aikatyön yhdistäminen (Benschop & Doorewaard 1998, 800).  

 

Vaikka naiset ovat ajan myötä jo saavuttaneet alun perin vain miehille 

kuuluneita vapaus- ja poliittisia oikeuksia, kansalaisuuden määreet ovat 

siitä huolimatta säilyneet maskuliinisina. Puhutaan myös 

sukupuolisopimuksesta, joka sekin on muuttunut historian myötä. 

Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa on vallinnut jo pitkään 

uudenlainen sukupuolisopimus. Sen peruspiirre on naisten palkkatyön 

normaalius. Naisilla on paitsi oikeus, myös velvollisuus palkkatyöhön ja 

sen myötä taloudelliseen itsenäisyyteen. Työmarkkinoilla he ovat silti 

toissijaisia. Tilanne ei juuri ole muuttunut ajan myötä, vaikka yhteiskunta 

muutoin on muuttunut hyvinkin paljon. Ammatit ja työtehtävät ovat 

segregoituneet sukupuolen mukaan, ja naisilla on edelleen alunperin 

vanhemmuuteen perustuva vastuu inhimillisestä huolenpidosta sekä 

yksityiselämässä että työmarkkinoilla. Sopimukseen voidaan edelleen 

sisällyttää hierarkkisuuden periaate, jonka mukaan mies ja miehisyys 

on arvokkaampaa kuin nainen tai naiseus. Mies on ihmisyyden 

perusmalli ja määrittelee normaaliuden. (Nieminen 1995, 15; Haavio-

Mannila ym. 1991, 188) 
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Pohjoismaissa on aina ollut vahva usko sukupuolineutraalisuuteen, 

vapaaehtoisuuteen tasa-arvoa edistettäessä sekä tasa-arvovaateiden 

alisteisuus muille yhteiskuntapoliittisille vaatimuksille. Suomalaista ja 

pohjoismaista tasa-arvopolitiikkaa puolustettaessa ovat tärkeimmät 

perustelut olleet oikeudenmukaisuus ja naisten voimavarojen parempi 

käyttö. Oikeudenmukaisuus edellyttää, että naisilla ja miehillä tulisi olla 

samat oikeudet ja velvollisuudet työelämässä ja yhteiskunnassa. 

Naisten voimavarat ovat niin kauan vajaakäytössä, kunnes he voivat 

täysimääräisesti osallistua yhteiskunnalliseen elämään. (Karento 1999, 

172) 

 

Sukupuolineutraalius tarkoittaa usein sukupuolen ohittamista. Niin 

sanottu sukupuolinäkökulma ja asioiden käsitteleminen jollakin tavalla 

sukupuolen kautta halutaan sivuuttaa. Kuitenkin olettamus 

sukupuolineutraaliudesta tuottaa määrittelyjä, jotka käytännössä 

vahvistavat naisten ja miesten eroja, esimerkiksi palkkauksessa. 

(Korvajärvi & Kinnunen 1996, 236) 

  

2.3.3 Sukupuolittunut yhteiskunta; naisten ja miesten 
”maailmat” 

 

Mies ja maskuliinisuus on länsimaisessa yhteiskunnassa yhä edelleen 

normi, nainen on ”toinen sukupuoli”, kuten Simone de Beauvoir jo 

vuonna 1949 kirjoitti. Puhuttaessa miehen ideologiasta tai ”oikeasta” 

miehestä voidaan käyttää hegemonisen tai traditionaalisen 

maskuliinisuuden käsitettä. Hegemoninen maskuliinisuus sisältää 

kulttuurisen ihannekuvan miehestä, jonka ei edes tarvitse vastata 

miesten enemmistön todellisia ominaisuuksia. Hegemoninen 

maskuliinisuus perustuu ajatukseen yhteiskunnassa vallitsevista 

rakenteista, valtasuhteista ja normeista, joilla määritellään sukupuolta ja 

mieheyttä koskevia käsityksiä ja miesten keskinäistä kanssakäymistä. 

Voidaan ajatella, että syrjäytynyt mies omaa jollakin tapaa vähemmän 
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”mieheyttä” kuin vaikkapa menestynyt liikemies. Vallitsevat mieheyden 

mallit näkyvät paisti yhteiskunnallisissa rakenteissa ja vallankäytössä 

myös arkiajattelussa sekä tieteellisissä ja uskonnollisissa 

ajatusrakennelmissa. (Kempe 2000, 7) 

 

Palkkatyötä on jo pitkään pidetty keskeisenä tekijänä nimenomaan 

mieheyden tuottamisen kannalta. Protestanttisessa kulttuurissa miehiä 

on kasvatettu keskittymään työpanoksen tuottamiseen perheen ja 

yhteiskunnan hyväksi. Miehet pitävät työssään menestymistä tärkeänä 

itsensä arvostamisen kannalta. Ihanteellisessa tilanteessa miehet 

saavat tyydytystä henkilökohtaisille tarpeilleen; he voivat olla ylpeitä 

oman työnsä antamasta asemasta ja ansaitsemastaan palkasta. Työstä 

ja taloudellisesta menestymisestä on tullut miehille niin tärkeä ja 

itsestään selvä miehisyyden osoittamisen areena, että tärkeämpää kuin 

työssä viihtyminen on usein työn antama miehinen arvostus. Osin tästä 

johtuen ”naisten töistä”, kodin hoitamisesta ja kodista näyttää olevan 

vaikeaa luoda miehisen sankaruuden ja vallan kenttää. (Lammi-Taskula 

& Kempe 2000, 11, 18) 

 

Mies ja mieheys ovat kulttuurisesti tärkeitä ja arvokkaita kun taas 

naiselta ja naiseudelta puuttuu tärkeyttä, kulttuurista ”hohtoa”. Puhutaan 

myös työelämässä toteutuvasta ”sukupuolen rautaisesta laista”: Kun 

entinen miesten ala naisistuu, sen palkat ja arvostus laskevat, kun taas 

miehet naisten aloille tullessaan nousevat usein huipulle. Myös miesten 

ja naisten alueiksi leimautuvat elämänalueet asettuvat hierarkkiseen 

järjestykseen: tekninen työ on arvokkaampaa kuin ihmistyö. tavaroiden 

tuottaminen yhteiskunnallisesti keskeisempää kuin huolenpito ihmisistä 

ja arkielämän sujumisesta. Myös inhimillisten ominaisuuksien arvostus 

jakautuu niiden sukupuolileiman mukaan. Mieheyteen liitetyt 

ominaisuudet ovat arvokkaampia kuin naiseuteen liitetyt ominaisuudet. 

(Mustakallio 1994, 13-16) 
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Naisten oletetaan valitsevan tai ainakin ensiarvoistavan perheen ennen 

työtä. Tätä tukevat havainnot, joiden mukaan johtaviin asemiin 

edenneet naiset ovat vastaavissa asemissa oleviin miehiin verrattuina 

useammin perheettömiä. Perhe, lapset ja vastuu yksityisestä mielletään 

yhä naisten tehtäväksi. Työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen on 

kytketty tavallisesti naisiin seurauksin, että he ovat kantaneet myös 

päävastuun yhteensovittamisen ristiriidoista työelämässä. Päävastuun 

seurauksena naisilla on ollut miehiä rajoitetummat mahdollisuudet 

osallistua työelämään. Kuitenkin työn ja yksityisen elämänpiirin 

yhteensovittamisessa on kysymys kaikkien – ei vain naisten tai miesten 

– työelämässä olevien mahdollisuudesta elää kokonaista elämää 

työntekijöinä, vanhempina ja yksilöinä. (Karento 1999, 20) 

 

Kinnusen (1996; 2001) mukaan käsitykset naisen ja miehen asemasta 

kotitalouksissa ja perheissä ovat muovautuneet myös yksittäisten 

sanojen myötä. ”Perheen päämies”, ”päähenkilö” sekä ”viitehenkilö” voi 

olla nainen tai mies. ”Päähenkilö” tai ”viitehenkilö” assosioituu helposti 

miehiin, koska väestötilastoissa on käytetty niitä jo pitkään ”päämies”-

sanan rinnalla. Väestöluokituksissa on mieheen määritelty useasti myös 

sanat elättäjä, avustettava ja tuottavaa työtä tekevä. Naiseen liitettyjä 

määrittelyjä ovat olleet elätettävä, perheenjäsen, avustava, tuottamaton 

kotityö sekä hedelmällisyys. Tämä patriarkaalinen malli kertoo sitä, että 

perheen päänä on pidetty miestä. Miehet esitetään ensisijaisesti 

elättäjiksi, jotka liikkuvat yleensä kodin tilan ulkopuolella. Naiset 

esitetään toissijaisiksi elättäjiksi, jotka liikkuvat sekä kodin tilassa että 

sen ulkopuolella. Miehiä voidaan määritellä riippumattomuusdiskurssin 

kautta, naisiin liittyy puolestaan riippuvuusdiskurssi puhuttaessa 

yksilöllisyydestä, työelämän ja yksityiselämän suhteesta.  

 

Kun mies lapsista ja kodista huolehtiessaan irrottautuu tiettyjen 

työnjakojen sukupuolittuneista luonteesta, hän rikkoo näkemyksen, 

jonka mukaan nainen ja mies ovat essentiaalisesti erilaisia ja heidän 
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tulisi täten tehdä eri asioita. Kotitöissä ei sinänsä ole mitään 

epämaskuliinista, kyse on vain niiden feminiinisestä leimasta. Miehen 

toimiessa kodin piirissä, hän ulottaa sinne itselleen tutut ja tavalliset 

toimintatavat ja niihin liittyvät asenteet – miestoimijuutensa. Mitä 

enemmän miehet hoitavat lapsiaan ja tekevät kotitöitä, sitä nopeammin 

alkavat muuttua myös käsitykset miehille ja naisille sopivista töistä ja 

rooleista kotona. On myös toinen näkökulma miesten lisääntyvään 

kodin ja lasten hoitoon – huolestuminen siitä, että miehet ulottavat 

ylivaltansa myös perinteisesti naisten maailmana ja vallan lähteenä 

pidettyyn kodin alueeseen. (Kolehmainen 2004, 97, 103) 

 

Kaiken kaikkiaan: vahvat sukupuoleen sidonnaiset sosiaaliset normit 

niin yhteiskunnassa, työorganisaatioissa, parisuhteessa kuin perheissä 

vallitsevat edelleen sitkeästi ja luovat jossain määrin haasteita 

enemmän naisille kuin miehille. Ehkä juuri tästä syystä naiset ovat 

omaksuneet ja oppineet toimivia työn ja perheen yhteensovittamisen 

strategioita miehiä useammin. Tästä huolimatta tulisi pyrkiä eteenpäin 

kohti tasa-arvoisempia mahdollisuuksia yhdistää perhe-elämä 

työntekoon. Miesten aktiivisemman vanhemmuuden toteuttaminen 

edellyttää muutoksia nimenomaan jokapäiväisen elämän käytännöissä 

sekä työpaikoilla että perheissä. Työpaikoilla on kyse siitä, näkevätkö 

ne työntekijällä – myös miehellä – olevan muutakin elämää kuin työ. 

Kysymys miesten kasvavasta osallistumisesta perhe- ja työelämän 

yhdistämiseen ei ole vain taloudellinen vaan myös vahvasti 

organisaation asenteista riippuvainen. (Rantanen & Kinnunen 2005, 

256, 261) 

 

Työelämän ulkopuolella naisten ja miesten maailmat eroavat myös, 

kuten edellä on jo hieman kerrottu. Nainen viettää kodin lisäksi suuren 

osan elämästään naiskulttuurin tiloissa: perheessä, naispuolisessa 

ystäväpiirissä, naisvaltaisissa yhdistyksissä ja harrastuspiireissä sekä 

naisvaltaisissa opiskelupaikoissa. Mies toimii puolestaan 
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miesvaltaisissa opiskelu-, ystävyys- ja harrastusverkostoissa. Naisten ja 

miesten harrastukset poikkeavat toisistaan. Naiset lukevat selvästi 

enemmän kirjoja, tekevät enemmän käsitöitä, käyvät useammin 

konserteissa, teatterissa ja taidenäyttelyissä ja osallistuvat 

aktiivisemmin hengellisiin tilaisuuksiin. Miehet katsovat selvästi 

enemmän videoita, lukevat sarjakuvalehtiä, käyttävät tietokonetta ja 

käyvät ravintoloissa useammin kuin naiset (Vainio-Korhonen 2002, 

151). 

 

Naisilla on miehiä suuremmat sosiaaliset verkostot ja enemmän ja 

sekakoosteisempia läheisiä ja tärkeitä ihmissuhteita kuin miehillä. 

Ystävyyssuhteet ovat kuitenkin usein homososiaalisia, oman 

sukupuolen seuraa suosivia (Haavio-Mannila 1989, 97). Ammatillinen 

asema liittyy myös ihmissuhteisiin. Mitä ylempi ammattiasema on, sitä 

laajemmat ovat myös sosiaaliset verkostot sekä sosiaalinen aktiivisuus. 

Perhe ja muut ihmissuhteet ovat keskeisimpiä elämänalueita 

tutkittaessa ihmisten tyytyväisyyttä omaan elämään. Ihmissuhteiden 

merkitys tyytyväisyyden tuottajina ja sosiaalisen tuen lähteinä on naisille 

suurempi kuin miehille. (Vahtera 1993, 119; Nummenmaa 1996, 91) 

 

Työyhteisössä naisilla korostuvat Haavio-Mannilan (1984; 1989) 

mukaan henkilökohtaisten suhteiden merkitys ja vallan saavuttaminen 

emotionaalisen otteen avulla, miehille tärkeää on lisäksi muodolliset 

suhteet ja näkyvän vallan saaminen. Monille on tärkeää kuulua 

työpaikan epäviralliseen yhteisöön – ne ovat tärkeä osa sekä työtoveri-, 

että yleisiä ystävyyssuhteita. Tällaiset yhteisöt ovat porukoita, jotka 

pitävät hauskaa keskenään joko työssä tai vapaa-ajalla. Naiset kuuluvat 

työpaikan epävirallisiin yhteisöihin hieman miehiä harvemmin. Sekä 

naiset että miehet viettävät vapaa-aikaansa enemmän saman 

sukupuolen edustajien kanssa, kun kyseessä on vapaa-ajan vietto 

työtovereiden kanssa.  
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2.3.4 Nainen ja mies sukupuolisina kategorioina ja 
stereotyyppeinä 

  
Yleiset olettamukset sukupuolista uusintavat kulttuurisia 

sukupuolitettuja stereotypioita ja vahvistavat myös työelämän 

sukupuolijakoja. Saatetaan esimerkiksi olettaa, että naiset hakeutuvat 

mieluiten perinteisiin naisten ammatteihin, koska heillä on miehiä 

huonompi itseluottamus ja heidän työmotivaationsa on heikompi kuin 

miesten. Naisen toimintaa miesvaltaisissa ammateissa tai tehtävissä 

eivät kuitenkaan ohjaa pelkästään hänen omat henkilökohtaiset 

toiveensa, vaan myös se, että hän joutuu luomaan omat 

selviytymiskeinonsa miesvaltaisessa työyhteisössä sekä ratkaisemaan 

työn ja yksityisen elämän yhteensovittamisen ongelmat. (Karento 1999, 

19) 

 

Kinnunen on tehnyt tutkimuksia sukupuolten eroista työpaikoilla. Miehiin 

on hänen tutkimuksissaan (2001, 123-126) yhdistetty 

asiasuuntautuneisuus, vastuunkantaminen, ongelmien ratkaisukyky, 

kokonaisuuksien hallinta ja fyysinen voima. Naisiin on yhdistetty 

henkilökohtainen sitoutuminen, pikkutarkkuus, vastuuntunto, toisten 

ongelmien ymmärtäminen ja paineensietokyky. ”Naisten töissä” 

vaadittaviin taitoihin yhdistetään myös palvelualttius, myötäeläminen, 

joustamiskyky, kärsivällisyys, huolellisuus, tunnollisuus, tukeminen ja 

kannustavuus. ”Miesten töissä” vaadittaviin taitoihin puolestaan 

yhdistetään riskinotto, suurpiirteisyys, vapaus persoonallisista siteistä, 

liikkuvuus ja tekniset taidot.  

 

Amerikkalaisissa työelämän tutkimuksissa on toisaalta käynyt ilmi, että 

naiset ja miehet eroavat tai on pakotettu kautta aikojen eroamaan 

toisistaan työ- ja urakeskeisyydestä puhuttaessa. Naiset ovat pikemmin 

työ- kuin urakeskeisiä ja heidän on katsottu pitävän tärkeänä lyhyen 

aikavälin palkkioita, kuten palkkaa. Miehillä taas urakeskeisyyden ja 

pitkän aikavälin tavoitteiden on katsottu olevan näkyvämpiä. Tämä voi 
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olla seurausta siitä, että naisten työelämässä viettämä aika on 

jaksottaista ja katkonaista sekä on loppunut ainakin historiassa 

aikaisemmin kuin miehillä perheen ja kodin tarvitseman huomion 

seurauksena. (Mavin 2001, 185) 

 

Miehiä pidetään yleisesti maskuliinisten ominaisuuksien edustajina ja 

naisia feminiinisten ominaisuuksien edustajina, koska maskuliinisuus 

yleensä dominoi miehissä ja feminiinisyys naisissa. Ihmiset käyttäytyvät 

ja ajattelevat siis sen mukaisesti, dominoiko heissä enemmän 

maskuliinisuus vai feminiinisyys. Stereotypioiden syntymiseen naisista 

ja miehistä nämä erilaiset maskuliinisuudet ja feminiinisyydet 

vaikuttavat myös. Mutta se mikä on totta ja mikä stereotypia näiden 

asioiden yhteydessä, on epäselvää. (Alvesson & Billing 2002, 79) 

 

Androgyynisyydestä voidaan puhua silloin, kun yksilössä ilmenee 

vahvoina sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä. Androgyyniset 

naiset ovat yhtä feminiinisiä kuin feminiiniset naiset, mutta heillä 

maskuliiniset ominaisuudet näkyvät myös voimakkaina. Androgyyniset 

miehet ovat puolestaan yhtä maskuliinisia kuin maskuliiniset miehet, 

mutta heillä feminiiniset ominaisuudet näkyvät myös voimakkaina. 

(Cames ym. 2001, 109; Appelbaum & Shapiro 1993, 33)  

 

Stereotypioita on syntynyt myös ammattiasemien perusteella. 

Saatetaan puhua naisista, jotka ovat urasuuntautuneita eli johtaviin 

asemiin pyrkiviä ja naisista, jotka haluavat panostaa enemmän 

perheeseen. Kummatkin stereotypiat ovat yleisesti ”hyväksyttyjä”; 

naiselle hyväksytään se, että hän jää esimerkiksi kotiin hoitamaan lasta. 

Miesten kohdalla sen sijaan vallitseva käsitys on se, että heidän täytyy 

olla jollakin tavalla urasuuntautuneita. Jos mies esimerkiksi haluaa 

jäädä koti-isäksi, sitä pidetään merkkinä sitoutumattomuudesta työhön, 

vaikka työnantaja tukisikin miesten vanhempainvapaita. Miehillä isyys 

kuitenkin antaa enemmän hyväksyntää verrattuna lapsettomiin miehiin. 
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Jos lapseton mies ilmaisee haluavansa keskittyä muihinkin asioihin kuin 

ansiotyöhön, häntä pidetään laiskana ja sitoutumattomana omaan 

työhönsä. Isille sen sijaan hyväksytään paremmin niin sanottu 

pehmeämpi puoli, sitä jopa pidetään isiin liitettävänä positiivisena 

ominaisuutena. (Schwartz 1989,108; Kimmel 1993, 145; Kolehmainen 

2004, 93) 

 

Naisen korostunut asema kotitöistä puhuttaessa liitetään osaltaan myös 

naisen tunnusomaisiin piirteisiin. Naisen tunne identiteetistään naisena 

liitetään osittain kotitöiden tekemiseen. Tällä saatetaan selittää myös 

se, että naiset ovat tyytyväisiä epätasa-arvoiseen asemaansa 

kotityönjaossa. Voidaan käsittää, että naisen vastuu lapsensa 

hyvinvoinnista sisältää myös vastuun kodin puhtaudesta. (Sevón & 

Huttunen 2004, 159) 

 

Historiasta juontaa edelleen myös sellainen stereotypia, jonka mukaan 

kotitöihin osallistuvat miehet eivät olisi tarpeeksi miehisiä – varsinkin 

historiassa miehet olivat vaarassa menettää arvokkuutensa ryhtymällä 

”naisten töihin”. Naisille puolestaan oli ja on edelleen suotavaa ja 

tärkeää hankkia arvostusta osallistumalla ”miesten töihin”. (Korhonen 

2004, 259) 

 

Stereotyyppisistä luokitteluista ja sukupuolen tuottamisesta huolimatta 

on Kinnusen (2001, 126) mukaan muistettava, että olipa nainen tai 

mies, voi samaan aikaan sekä myötäelää että ratkaista ongelmia tai olla 

henkilökohtaisesti sitoutunut ja suuntautua asioihin. Naisten ja miesten 

taitojen eroista ja erottamisesta ei kuitenkaan loogisesti seuraa, että 

taidot itsessään olisivat toinen toistaan huonompia tai parempia, 

alempia tai ylempiä, arvokkaampia tai arvottomampia. Erottelut pitävät 

yllä käsitystä siitä, millaiseksi naiset ja miehet ymmärretään 

kulttuurissamme. Ne myös perustelevat kulttuurisesti naisten ja miesten 

välistä työnjakoa.  
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2.4 Yhteenveto aikaisemmasta kirjallisuudesta 
 

Ajankäyttöämme määräävät erilaiset sosiaaliset instituutiot. Ne luovat 

erilaisia ehtoja ja pakkoja yksilön ajankäytölle (Salmi 1996, 216). Tämä 

vaikuttaa myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Työn ja 

muun elämän yhteensovittaminen on entistä vaikeampaa, koska työajat 

ovat erilaistuneet ja raja työn ja vapaa-ajan välillä on hämärtynyt. Yhä 

useampi tekee työtä muualla kuin varsinaisella työpaikallaan (Sallinen 

ym. 2002, 10). 

 

Normaalina työaikana pidetään yleensä 35-40 tuntia viikossa (Siltala 

2004, 226). Korkeassa asemassa työskentelevillä, ylemmillä 

toimihenkilöillä, johtajilla sekä yrittäjillä työaika on muita pidempi (Niemi 

& Pääkkönen 2001; Jallinoja 2000).  

 

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on tärkeää vapaa-ajan ja 

yksityiselämän sekä oman terveyden arvostamisen vuoksi – elämässä 

pitää olla muutakin kuin työ. Myös halu panostaa perheeseen vaikuttaa 

työn ja muun elämän tasapainottamiseen. (Julkunen ym. 2004, 203; 

Sallinen ym. 2002, 20) 

 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa on korostettu nimenomaan 

työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Tämä johtuu siitä, että suurin osa 

suomalaisista elää perheissä ja perhe-elämä asetetaan useammin työn 

edelle kuin työ perheen ja kodin edelle. (Julkunen ym. 2004) 

 

Etenkin työn ja perhe-elämän yhteensovittamista leimaa 

naisnäkökulma. Muun muassa perhevapaista suurimman osan käyttää 

äiti (Lammi-Taskula 2004, 168; Martikainen 1994, 2). Sukupuoliroolit ja 

niiden uusintaminen yhteiskunnassa ja työpaikoilla perustuvatkin 

historiaan, kulttuurisiin arvoihin ja ihmisten sosiaalistumiseen tiettyyn 

arvomaailmaan (Aaltio-Marjosola 2001, 36). Työn ja muun elämän 
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yhteensovittamisestakin tulee näin sukupuolittunutta ja luokittelut ja 

stereotypiat uusiutuvat erilaisissa työn ja muun elämän 

yhteensovittamisen järjestelyissä. Bergerin ja Luckmannin (1995, 88) 

mukaan naisille ja miehille syntyy elämän eri käytännöissä erilaisia 

rooleja, joissa pätevät tietyt normit ja käyttäytymismallit. Roolit 

kontrolloivat yksilöiden käyttäytymistä ja vähitellen roolimallit vakiintuvat 

ja instituutioituvat.  

 

3 MEDIATEKSTIT TUTKIMUKSEN KOHTEENA 
 

3.1 Median rooli yhteiskunnassa  
 

Joukkoviestinnästä on tullut yhä näkyvämpi ja kiinteämpi osa 

jokapäiväistä elämäämme. Ihmisten voidaan sanoa elävän 

sananmukaisesti mediatulvan keskellä. Joukkoviestinnän rooli 

yhteiskunnan eri alueilla, kuten taloudessa ja politiikassa on kasvanut ja 

jatkaa edelleen kasvuaan. Täten onkin jopa perusteltua puhua 

”mediayhteiskunnasta” ”tietoyhteiskunnan” ohella. Mediaa pidetään 

myös neljäntenä valtiomahtina sen vaikutusvallan perusteella. (Kantola 

ym. 1999, 5) 

 

Fairclough (1997, 10-11) on todennut, että joukkotiedotuksen asema on 

keskeinen nykyisissä yhteiskunnallisissa järjestelmissä, eikä sen roolia 

voi väheksyä esimerkiksi yhteiskunnan sosiokulttuurisia muutoksia 

tarkasteltaessa. Media tuottaa jälkimodernissa yhteiskunnassa 

mielikuvia ja merkityksiä. Sillä on kyky vaikuttaa tietoihin, uskomuksiin, 

arvoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja sosiaalisiin identiteetteihin. Media 

uudistaa sosiaalisia käytäntöjä ja rakentaa todellisuutta ympärillämme. 

Se kertoo jotakin ja jättää jotain kertomatta. Media heijastaa 

yhteiskunnan arvopohjaa, ja sillä itsellään on omat arvot, joihin se 
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nojaa. Yhteiskunnan uudistamisessa media voi olla joko edistyksellinen, 

progressiivinen tai konservatiivinen (Kauhanen 2006).  

 

Mediatekstit puolestaan toimivat yhteiskunnallisten muutosten 

mittareina ja ovat siten arvokasta materiaalia muutosten tutkimisessa. 

Mediatekstien tutkiminen voi antaa myös erilaisen näkökulman 

yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin verrattuna muihin 

tutkimussuuntauksiin. (Fairclough 1997, 73, 83) 

 

Tällä hetkellä yhteiskuntamme on medioitumassa. Laajasti ottaen 

medioituminen voidaan nähdä ”yhteiskunnan kulttuurisen paradigman 

tilaksi, jossa havainto- ja kokemusmaailmamme on yhä enemmän 

mediavälitteistä suhteessa välittömään kokemukseen, jossa 

elämäntapaamme ja toimintaamme luonnehtii entistä enemmän 

erilaisten viestintäkulttuureiden, viestintävälineiden ja niiden välittämien 

sanomien läsnäolo ja vaikutus – ja jossa media hakee itselleen uutta 

roolia” (Wiio 2006, 34).  

 

Medioituminen tarkoittaa neljää samanaikaisesti tapahtuvaa asiaa.  

1. Mediateknologian valtavaa lisääntymistä ja median volyymin 

kasvua. 

2. Kokemustemme muuttumista entistä enemmän 

mediavälitteisiksi. 

3. Viestintäinstituutioiden asettumista korvaamaan perinteisiä 

yhteiskunnallisia instituutioita. 

4. Perinteisten yhteiskunnallisten instituutioiden enenevää 

toimimista median kautta ja median ehdoilla.  

Medioituneessa yhteiskunnassa media tavallaan myös konstruoi 

yhteiskuntaa. (Wiio 2006, 35) 

 

Media vaikuttaa myös siihen, mistä aiheista tulee kulloinkin 

ajankohtaisia. Wiio puhuu median ylläpitämistä näyttämöistä. Median 
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suuri näyttämö hallitsee suomalaista julkisuutta. Sillä käydään kaikkein 

tärkeimmät puhuttelut ja sillä valtamedia esittää kaikki suurimmat ja 

kiinnostavimmat näytelmänsä määrittäen näin sen, mikä 

yhteiskunnassa on kulloinkin huomionarvoista, haluttavaa, torjuttavaa 

tai tärkeää, ja myös hyvin pitkälti sen, mitä eri asioista pitäisi ajatella. 

Suuren näyttämön näkyvimmät viestimet ovat televisio, 

valtakunnallisesti vaikuttava lehdistö ja iltapäivälehdistö. Suuren 

näyttämön kautta on mahdollista puhutella suurta yleisöä. On lisäksi 

olemassa myös median pieniä näyttämöitä, joilla median puhuttelu 

jatkuu, mutta jotka pääosin joko toistavat palasia suuren näyttämön 

näytelmistä tai esittävät vain pieniä näytelmiä. Pienillä näyttämöillä 

toimivat maakuntalehdet, paikallislehdet, alueelliset radio- ja tv-kanavat, 

pienilevikkiset aikakauslehdet sekä verkkomedia. Pienten näyttämöiden 

yleisöt ovat aina jollakin tavalla rajautuneita tai jakautuneita. Pienten 

näyttämöiden kautta ei voida puhutella suuria massoja. (Wiio 2006, 46-

52) 

 

Median vaikutus toteutuu lopulta yhteiskunnan ja ihmisten välisissä 

vuorovaikutusprosesseissa erilaisten käsitteiden ja tulkintojen kautta, ja 

juuri näihin käsitteisiin ja tulkintoihin medioissa voidaan vaikuttaa. (Wiio 

2006, 63) 

 

3.2 Mediat eli viestimet  
 

Media-sanalla viitataan suomen kielessä sekä yksittäiseen välineeseen 

että joukkoviestintään kokonaisuutena, vaikka media-sanan 

yksikkömuoto on medium. (Kantola ym. 1999, 5) 

 
Viestimellä (medium) tarkoitetaan apuvälinettä, jolla sanomia siirretään 

vastaanottajalle. Tavallisesti viestimet ryhmitellään viestintään 

käytettävän tekniikan mukaan. Joukkotiedotusvälineet ja mediat ovat 

joukkoviestimiä. Joukkoviestinnässä yksi lähettäjä lähettää sanomansa 
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samanaikaisesti viestimiä käyttäen vastaanottajaryhmälle, jonka koolle 

tai koostumukselle ei ole etukäteen asetettu rajoituksia. (Wiio 1994) 

 

Perinteisen välineen lisäksi viestin käsitetään nykyisin myös yleisen 

kommunikaation sosiaaliseksi välikappaleeksi. Ne sisältävät myös 

itsessään merkityksiä ja jättävät jälkensä välittämiinsä sisältöihin ja 

teksteihin. Keskeistä tällaisessa ajattelussa on ensinnäkin se, millaisia 

sisältöjä viestimet välittävät, mutta myös se, miten media toimii sisältöjä 

välittävänä teknologiana ja miten se toimii erityisesti osana kulttuuria. 

(McLuhan 1995 teoksessa Wiio 2006,19) 

 

Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt tutkimusaineistona lehtitekstejä. 

Lehdistö on yksi joukkoviestinnän muodoista. Se jaetaan 

pääsääntöisesti kahteen päätyyppiin: sanoma- ja aikakauslehtiin. 

Suomessa lehdeksi luetaan julkaisu, joka ilmestyy vähintään neljä 

kertaa vuodessa. Aikakauslehti ilmestyy yleensä harvemmin kuin 

sanomalehti. Sanomalehdistö on joukkoviestintämarkkinoiden 

ylivoimaisesti voimakkain osa. Sanomalehdelle annetaan tavallisesti 

neljä edellytystä; ajankohtaisuus, säännöllinen ilmestyminen, 

monipuolinen sisältö ja tekninen monistaminen. Paikallislehti on yksi 

sanomalehtityypeistä. Lehdistö, joka ei täytä kaikkia näitä ehtoja, 

luetaan lähinnä aikakauslehdistöksi. Myös aikakauslehdistö on 

menestynyt Suomessa hyvin viime vuosina (Wiio 2006, 23). 

Aikakauslehdet jaetaan yleisölehtiin ja pienryhmälehtiin. Yleisölehtiä 

ovat julkaisut, joita valmistetaan ja markkinoidaan mahdollisimman 

laajoille väestöryhmille. Yleisölehtiä ovat esimerkiksi 

yleisaikakauslehdet (Seura, Apu), erikoisaikakauslehdet (Mikrobitti) ja 

asiakaslehdet (Pirkka, Yhteishyvä). Pienryhmälehtiä valmistetaan ja 

markkinoidaan rajatuille kohderyhmille. Niitä ovat esimerkiksi 

ammattilehdet (Talouselämä), tiede- ja taidelehdet (Tanssi), 

mielipidelehdet ja uskonnolliset lehdet. (Wiio 1994) 
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3.3 Mediatekstien tutkiminen 
 

Kunelius (1996, 393-394) on esittänyt viisi syytä tutkia erilaisia 

yhteiskunnallisia ilmiöitä tekstien kautta. Ensiksikin, tekstit ovat jotakin, 

joka yhdistää sekä tuottajaa että kuluttajaa, ylipäätään 

viestintäprosessin eri osapuolia. Tekstit avaavat eteemme yhteisen 

maailman, tai ainakin niiden kautta voimme tutkia, missä määrin ne 

edustavat kulttuurissa yhteisesti jaettuja merkityksiä. Toiseksi, 

mediatekstit edustavat arkipäivän kulttuuria; olemme useimmiten 

päivittäin tekemisissä erilaisten mediatuotteiden kanssa. Kolmanneksi, 

tekstien kautta on mahdollista edetä yksittäisistä, konkreettisista 

ilmiöistä teoreettisiin kysymyksiin mediasta tai erilaisista diskursseista. 

Neljänneksi, tekstit eivät pelkästään puhu asioista ja ilmiöistä, vaan ne 

luovat myös suhteita ihmisten ja instituutioiden välille. Viidenneksi, 

tekstejä ja median kieltä tutkimalla voidaan pohtia sitä, miten tekstejä 

voitaisiin kirjoittaa ja lukea toisin ja uusilla tavoilla.  

 

3.3.1 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 
 
Diskurssilla viitataan toistuviin kielellisiin käytäntöihin, jotka ovat 

sidoksissa aikaan ja paikkaan. Diskurssit ovat näin määriteltyinä 

erilaisia, toistuvia, vakiintuneita tai vakiintuvia puhetapoja ja –

käytäntöjä. Suurin osa ihmisten tiedosta sosiaalisesta maailmasta 

välittyy diskursseissa. Diskurssianalyysissä kieltä ei nähdä välineenä 

jonkin muun asian tutkimiseksi, vaan kieli ja sen funktiot ovat itse 

tutkimuskohteena. (Jokinen ym. 1993, 27; Eskola & Suoranta 1999, 

200)  

 

Diskurssianalyysi on laadullinen tutkimusmenetelmä. 

Diskurssianalyysissä tutkijalla ei ole valmiina sisällöllisiä jäsennyksiä, 

vaan teoreettinen peruskäsitteistö rakennetaan tutkimusaineistosta 

käsin. Diskurssianalyysi on siis aineistolähtöistä tutkimusta. Tutkija 
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nostaa aineistostaan esiin jotain, joka ei automaattisesti nouse siitä 

esiin. Diskurssianalyyttinen tutkimus onkin iteratiivista ja 

intertekstuaalista, jossa teorian ja empirian välinen suhde on jatkuvaa 

”vuoropuhelua”. Diskurssianalyysiin liittyy täten myös spekulatiivisuus. 

Se tulee mukaan silloin, kun tutkija käyttää aineiston tulkinnassa apuna 

omaa kulttuurista pääomaansa ja tekee tutkimuksestaan 

intertekstuaalista. Diskurssianalyysin tehtävänä on kyseenalaistaa 

itsestään selvinä pidettyjä asioita ja ilmiöitä. (Eskola & Suoranta 1999, 

198; Jokinen ym. 1993) 

 

Jokinen ym. (1993, 18, 27) määrittelevät diskurssin ”verrattain eheiksi 

säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka rakentuvat 

sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista 

todellisuutta”. Kieli ei näin pelkästään heijasta todellisuutta vaan myös 

tuottaa sitä. Kieltä käytettäessä sen käytön kohde konstruoituu eli 

merkityksellistyy. Näin ollen kieltä ei tulkita vain todellisuuden kuvaksi, 

vaan kielen käyttö ja muu todellisuus ymmärretään yhteen kietoutuviksi 

ja toisiaan rakentaviksi.  

 

Foucault (1972) määrittelee diskurssin siten, että se rakentaa puheena 

olevaa kohdetta ja muokkaa sosiaalisia käytäntöjä. Hän painottaa sekä 

diskurssin objektia konstituoivaa luonnetta että sen yhteyttä 

instituutioiden ja yhteiskunnan sosiaalisiin käytäntöihin.  

 

Se, miten jokin asia tai kohde konstruoituu, ei lähde tyhjästä. 

Konstruoidut merkitykset rakentuvat ja ovat osa sosiaalisia ja 

kulttuurisia käytäntöjä. Diskurssianalyysi ei siten ole pelkästään tekstin 

tutkimista kielen tasolla, vaan diskursseilla voidaan ajatella olevan 

kulttuurinen ja sosiaalinen tasonsa. Analysoitavaa ilmiötä tulee 

tarkastella suhteessa esimerkiksi aikaan tai paikkaan. Puhutaan 

kontekstuaalisuudesta. Kontekstuaalisuus tarkoittaa sitä, että 

tutkittavalle kohteelle rakentuva merkitys on riippuvainen siitä 
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tilanneyhteydestä, jossa se esiintyy. Voidaan myös sanoa, että 

diskurssit ovat puhetapoja, joiden sisällä ilmenee erilaisia kehyksiä. 

Sama kehys voi esiintyä erilaisten diskurssien sisällä, ja erilaisiin 

diskursseihin voi toisaalta sisältyä hyvinkin monenlaisia kehyksiä. 

(Jokinen 1993, 29-36; Wiio 2006, 62) 

 

Merkityssysteemien moninaisuus tulee usein esille diskurssianalyysistä 

puhuttaessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että sosiaalisen todellisuuden 

ajatellaan muodostuvan rinnakkaisten, keskenään kilpailevien ja 

moninaisten merkityssysteemien kirjona (Jokinen ym. 1993, 24-29; 

Fairclough, 1997). Merkityksellistämällä joku tietty asia tietyllä tavoin, 

esimerkiksi pakolainen tai toisaalta vaikkapa mies koti-isänä, 

piilotetaan, ajetaan marginaaliin, nostetaan esille, suositaan, tai 

pidetään toisia parempana tiettyjä näkökulmia. Näin vaikutetaan siihen, 

millaisena kohde määrittyy. Merkityksellistämisen seurauksena jotkut 

merkitykset saavat toisia tukevamman ja voimakkaamman ”jalansijan” 

ja niistä muodostuu ”luonnollisina” pidettyjä totuuksia. Merkitykset 

institutionaalistuvat ja vaientavat vaihtoehtoisia näkökulmia. Tällöin on 

tärkeää pohtia sitä, kenen ”tiedosta” tulee hegemoninen, kuka saa tai ei 

saa ottaa esille asioita, missä tilanteissa on itse kullakin oikeus puhua 

asioista, tai mikä määrittyy esimerkiksi hyväksi tai pahaksi. (Jokinen ym. 

1993, 29; Lämsä & Tiensuu 2000, 12) 

  

3.3.2 Diskurssianalyysi ja mediatekstit 
 

Mediatekstien tutkimisessa kiinnostavia ovat niiden erityispiirteet. 

Tällöin tarkastelun kohteena on aina sekä jatkuvuus että muutos – millä 

tavoin tietty viestintätilanne on toisaalta normatiivinen, tuttuihin 

tyyppeihin, ja formaatteihin pohjautuva, ja toisaalta luova ja aiempia 

mahdollisuuksia uudella tavalla käyttävä. Toisaalta kiinnostavia ovat 

myös yleisemmät kysymykset kokonaisrakenteesta ja sen kehityksestä 

sosiaalisten ja kulttuuristen muutosten kontekstissa. Tällöin tarkastelun 
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kohteeksi muodostuvat genrejen ja diskurssien muodostelmat, näiden 

vaihtelevat keskinäiset suhteet sekä tietyn diskurssin ja genren suhde 

muihin diskursseihin ja genreihin. (Fairclough 1997, 78) 

  

Keskeistä tekstien tutkimisessa on siis se, millä tavoin tapahtumat, 

tilanteet, suhteet, ihmiset ja heidän identiteettinsä representoidaan 

niissä. Representaation analyysi on analyysia siitä, mitä tekstissä 

”lukee”. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota myös siihen, mitä tekstistä 

puuttuu: seikkoihin, jotka olisivat voineet olla tekstissä, mutta jotka eivät 

siinä näy. Jotkin asiat saattavat esimerkiksi näkyä tietyn sosiaalisen 

käytännön alueelle kuuluvissa teksteissä, mutta eivät näykään 

toisenlaisen käytännön teksteissä. (Fairclough 1997, 140)  

 

Fairclough huomauttaa myös, että mediatekstit ovat yleensä 

representaatioiden representaatioita. Suuri osa uutisista, 

ajankohtaisohjelmista ja dokumenteista on julkisen elämän eri alueilta 

tulleiden asiantuntijoiden, poliitikkojen tai virkavallan puheen ja 

kirjoituksen välitystä. He voivat olla myös omasta puolestaan puhuvia, 

mutta usein kolmas taho, eli toimittaja representoi heidän diskurssinsa. 

Kyseessä on siis viestien muodostuminen representaation 

representaatiosta. (Fairclough 1997, 59, 104) 

 

Kaikki mediatekstit ovat yhdistelmiä eksplisiittisitä merkityksistä eli siitä, 

mikä tuli ”sanotuksi” ja implisiittisistä merkityksistä eli alkuoletuksista – 

toisin sanoen siitä, mikä annetaan ymmärtää sanomatta suoraan. 

Olennaista on se, kuinka alkuoletukset asemoivat lukijan: tekstissä 

oletetaan vastaanottajan jakavan joitakin terveen järjen alkuoletuksia ja 

vastaanottajan asema määräytyy niiden mukaan. Alkuoletukset ovat 

osa tekstien intertekstuaalisuutta: alkuoletus tarkoittaa käytännössä 

sitä, että on muita tekstejä, jotka ovat tekstille ja sen lukijoille yhteisellä 

tavalla tuttuja. Tiedotusvälineissä on tavanomaista hämärtää rajaa 

ihmisten enemmistön sekä päättäjien ja vaikutusvaltaisen eliitin välillä, 
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päättävissä asemissa olevien toimet, käytännöt tai arvot yleistetään 

koskemaan koko kansaa. Onkin tärkeää analysoida sitä, mikä on 

tekstien näkymätön alkuoletus ja miten tekstit voivat ylläpitää ja 

uusintaa valtasuhteita itse asiassa sellaisilla oletuksilla, joita ei 

reaalimaailmassa ole edes olemassa. (Fairclough 1997, 140-143) 

 

Tarkempaa analyysia on lauseiden ja niiden jaksotuksen analysointi. 

Representaatiot toteutuvat tekstissä pääasiassa joko lauseissa tai 

niiden yhdistelyssä ja jaksottelussa. Kun kielellä representoidaan 

tapahtumia, tekoja, suhteita, asiaintiloja sekä niihin liittyviä ihmisiä ja 

asioita, on aina tehtävissä monenlaisia kielellisiä valintoja. 

Representaatioon kuuluu aina se valinta, mihin kategoriaan esitettävä 

asia ”sijoitetaan” tässä kategorioiden järjestelmässä – voidaan 

esimerkiksi valita sanojen ”tappo”, ”murha” tai ”teurastus” väliltä. 

Metaforat laajentavat valintojen mahdollisuutta. Pidemmän päälle 

representaatioilla voi olla jopa ideologisia vaikutuksia. (Fairclough 1997, 

144) 

 

3.3.3 Semiotiikka mediateksteissä 
  

Mediatekstien tutkimisessa tulee esille erilaisia termejä, jotka eri tavoin 

viittaavat merkitysten luomiseen ja mahdollistavat sen, että teksti tai 

muu sanoma merkitsee jotakin. Merkkien ja niiden toiminnan tutkimusta 

kutsutaan semiotiikaksi. Semiotiikka kohdistaa huomionsa ennen muuta 

tekstiin. Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa semiotiikka kohdistuu 

lähinnä siihen, miten lukuisat yhteiskunnan tai kulttuurin tarpeita 

palvelevat koodit ovat kehittyneet. Myös kulttuurit, joissa koodit ja merkit 

toimivat, ovat itsessään semioottisessa tutkimuksessa pääkohteena. 

Tällöin koodien ja merkkien käyttö on perustana kulttuurin itsensä 

olemassaololle ja muodolle. (Fiske 1998, 61) 
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Teksteistä syntyy lukijoille erilaisia mielleyhtymiä ja mielikuvia. 

Denotaation käsitteellä tarkoitetaan merkin yleisimmin hyväksyttyä ja 

siksi myös selvintä merkitystä. Puhutaan myös sanojen 

”sanakirjamerkityksestä”. Konnotaatio on johonkin sanaan liittyvä 

mielleyhtymä. Esimerkiksi ”sika” on paljon muutakin kuin vain 

tuntemamme kotieläin. Konnotaatiot voivat siis erottua sanojen 

denotaatioista. Konnotaatio kuvaa vuorovaikutusta, joka syntyy, kun 

merkki kohtaa käyttäjiensä tuntemukset tai mielenliikkeet sekä 

kulttuuriset arvot. Konnotaatiot toimivat siis subjektiivisella tasolla – 

tämän vuoksi emme useinkaan tule siitä tietoiseksi. Konnotaatio on 

suuressa määrin myös kulttuurisidonnainen seikka. (Fiske 1998, 113; 

Kuutti & Puro, 1998) 

 

Myytit tulevat myös ilmi mediatekstejä tutkittaessa. Myytti on kertomus, 

jonka avulla kulttuuri selittää tai ymmärtää luonnon tai todellisuuden 

joitakin puolia. Myytti voi myös olla kulttuurin tapa ajatella jotakin, 

ymmärtää tai käsitteellistää se. Kehittyneemmät myyttimme koskevat 

mieheyttä ja naiseutta, perhettä, menestystä, instituutioiden toimintaa ja 

vaikkapa tiedettä. Myytit mystifioivat tai pimittävät oman alkuperänsä ja 

siten poliittisen tai yhteiskunnallisen ulottuvuutensa. On olemassa 

esimerkiksi myytti siitä, että naiset ovat luonnostaan hoivaavampia ja 

huolehtivaisempia kuin miehet, joten heidän luonnollinen paikkansa on 

kotona kaitsemassa lapsia ja hoivaamassa miestä, jolla - yhtä 

luonnollisesti – on perheen elättäjän osa. Nämä roolit sitten jäsentävät 

kaikkein luonnollisinta sosiaalista yksikköä, perhettä. Esittämällä nämä 

merkitykset osana luonnon järjestystä myytti salaa niiden historiallisen 

alkuperän, mikä tekee niistä yleispäteviä ja saa ne näyttämään paitsi 

kumoamattomilta myös oikeilta: se saa asian näyttämään sitä kuin nuo 

merkitykset palvelisivat yhtä lailla miesten ja naisten etua. Myytit 

tekevät merkityksistä jotain ”luonnostaan olevaa”. (Fiske 1998, 116) 
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3.3.4 Aikaisemmat tutkimukset mediateksteistä: työelämä ja 
sukupuolten representaatiot 

 

Aikaisempia tutkimuksia, jotka ovat keskittyneet sukupuolen 

representaatioihin mediateksteissä, on Suomessa ilmestynyt liike-

elämän alueelta varsinkin viime vuosina. Pietiläinen on tutkinut naisten 

yrittäjäkuvan rakentumista mediassa teoksessa ”Gender and Female 

Entrepreneurship in a Pro-Entrepreneurship Magazine” (2001). Tienari 

ym. (2004) ovat tutkineet naiskiintiöitä mediassa artikkelissa 

”’Naiskiintiöt’ mediassa: Ikkuna suomalaiseen työelämän tasa-

arvokeskusteluun”.  

 

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on ilmestynyt kaksi pro gradu 

–tutkielmaa, joissa pääteemoina on median luoma kuva joko 

naisjohtajista tai yrityselämän naiskiintiöistä (Lang 2004; Saarinen 

2002). Lämsä ja Tiensuu (2000) ovat myös tutkineet naisjohtajan kuvan 

rakentumista liike-elämän ammattilehdissä. Tutkimus on nimeltään 

”Diskurssianalyysi naisjohtajan kuvan rakentumisesta liike-elämän 

ammattilehtien artikkeleissa”. Kaikissa mainituissa tutkimuksissa 

diskursiivisia analyysitapoja on käytetty tutkimusmetodina.  

 

3.4 Tutkimuksen suorittaminen 
 

3.4.1 Tutkimusprosessin kuvaus ja tutkimusmetodi 
 

Tämän tutkimuksen pohjana on mediatekstit ja niiden konstruoima kuva 

todellisuudesta. Tutkimuksen keskiössä on työn ja muun elämän 

yhteensovittaminen ja sen sukupuolittunut ulottuvuus. Tavoitteena on 

siis tarkastella sitä, kuinka mediatekstit merkityksellistävät työn ja muun 

elämän yhdistämisen ja naisten ja miesten mahdolliset yhtäläisyydet ja 

erot tässä kontekstissa. 
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Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kaikille laadullisille 

tutkimuksille on yhtenäistä se, että ne korostavat sosiaalisten ilmiöiden 

merkityksellistä luonnetta ja tarvetta ottaa tämä huomioon kuvattaessa, 

tulkittaessa tai selitettäessä kommunikaatiota, kulttuuria tai sosiaalista 

toimintaa (Tesch 1990 teoksessa Hirsjärvi ym. 1997, 154). Hirsjärvi ym. 

(1997, 155) ovat myös koonneet kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä 

piirteitä:  

• Tutkimus on luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja 

aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. 

• Ihmistä suositaan tiedon keruun instrumenttina. 

• Käytetään induktiivista analyysia. Lähtökohtana ei ole teorian tai 

hypoteesien testaaminen, vaan aineiston monitahoinen ja 

yksityiskohtainen tarkastelu. 

• Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja. 

• Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei 

satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. 

• Tutkimusasetelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. 

• Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tulkitaan sen 

mukaisesti. 

 

Tutkimusmenetelmäksi olen valinnut mediatekstien diskurssianalyysin. 

Siihen sisältyy sekä medioiden vaikutuksen tutkiminen yhteiskuntaan 

sinällään että diskurssianalyysi erillisistä, valituista mediateksteistä. 

Diskurssianalyysista tutkimusmenetelmänä olen kertonut jo 

aikaisemmin mediatekstien tutkimisen yhteydessä.  

 

Yhteenvetona diskurssianalyysista voi sanoa, että se tarkoittaa kaikkea 

kielen sosiaalista ja kognitiivista tutkimusta (Eskola & Suoranta 1999, 

198). Diskurssianalyysi käsitetäänkin usein tutkimuksen väljäksi 

teoreettiseksi viitekehykseksi joka sallii erilaisia tarkastelun 

painopisteitä ja menetelmällisiä sovelluksia. Jokinen ym. (1993, 17-18) 
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näkevät tämän löyhän viitekehyksen rakentuvan seuraavista 

teoreettisista lähtökohtaoletuksista:  

1. Oletus kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta 

maailmasta. 

2. Oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien 

merkityssysteemien olemassaolosta.  

3. Oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta. 

4. Oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin. 

5. Oletus kielenkäytön seurauksia tuottavasta luonteesta. 

Se, kuinka merkittävässä roolissa kukin näistä lähtökohdista 

yksittäisessä tutkimuksessa on, riippuu kulloisestakin 

tutkimusongelmasta ja –asetelmasta. 

 

3.4.2 Aineisto ja analyysi 
 

Tutkimusaineistolla on laadullisessa tutkimuksessa suuri merkitys, 

koska koko tutkimus on aineistolähtöistä ja analyysissa suurin merkitys 

on aineiston yksityiskohtaisella ja monitahoisella tarkastelulla. Tärkeää 

on, että tutkimusaineisto on tutkimusongelman kannalta 

mahdollisimman tarkoituksenmukaista. (Hirsjärvi ym. 1997, 155) 

 

Valitsin aineiston tutkimukseen suomalaisista sanoma- ja 

aikakauslehdistä, jotka ilmestyivät keväällä 2005. Lopulta aineistoksi 

valikoitui 17 lehtitekstiä seitsemästä sanoma- ja aikakauslehdestä, jotka 

on taulukoitu alla. Tekstit ovat ilmestyneet lehdissä tammi- ja 

helmikuussa, sekä yksi artikkeli huhtikuussa 2005. Mukana ovat 

sanomalehdistä Helsingin Sanomat, Etelä-Saimaa ja Ilta-Sanomat. 

Helsingin Sanomat on valtakunnallinen sanomalehti, Etelä-Saimaa 

maakunnallinen ja Ilta-Sanomat valtakunnallinen iltapäivälehti. Ilta-

Sanomien Plussa-liitteen kirjoituksia on mukana kaksi, liite ilmestyy Ilta-

Sanomien mukana viikonloppuisin. Ammattilehdistä mukana on 

Kauppalehti. Aikakauslehdistä mukana ovat laajalle lukijaryhmälle 
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suunnattu Kodin Kuvalehti sekä naisille suunnatut lehdet Me Naiset ja 

Trendi. Teksteissä on mukana henkilökohtaisia haastatteluja, 

kolumneja, uutisjuttuja sekä artikkeleita.  

 

Tekstin otsikko Lehti Ilmestymispäivä/
Lehden numero 

”Aikaa on loputtomasti” Ilta-Sanomat, 
Plussa-liite 22.1.2005 

”Irtiottoja” Kodin Kuvalehti 3/2005 
”Anne Hedman rankasta 

uupumuksesta: ’Osaan nyt 
jo antaa armoa itselleni’” 

Ilta-Sanomat 18.2.2005 

”Potkut murentavat 
työhaluja” Helsingin Sanomat 11.1.2005 

”Jutronin Rainer Partanen 
kamppailee nyrkit savessa” Kauppalehti 26.1.2005 

”Yhteinen työnteon rytmi 
rikastuttaa parisuhdetta” Kauppalehti 7.2.2005 

”Neljännesvuosisata 
lastenhaalarielämää” Kauppalehti 14.2.2005 

”Viljanviljelijä ehtii 
harrastaakin” Etelä-Saimaa 26.2.2005 

”Elämäntyönä elämykset” Ilta-Sanomat, 
Plussa-liite 19.2.2005 

”Äiti ei muista mitään” Etelä-Saimaa 21.2.2005 
”Naispomo tavoittelee 

täydellisyyttä” Trendi 4/2005 

”Naisten yrittäjyydellä lisää 
töitä; Pienet lapset usein 
naisyrittäjän koetinkivi” 

Etelä-Saimaa 5.1.2005 

”Kansanedustaja nipistää 
laatuaikaa perheelleen” Etelä-Saimaa 8.2.2005 

”Riitta-Liisa Lassilan 
tukena MM-kisoissa on 

koko perhe” 
Etelä-Saimaa 17.2.2005 

”Nainen ja hänen 
muusansa” Kodin Kuvalehti 1/2005 

”Isi jäi kotiin” Me Naiset 7/2005 
”Europarlamentaarikko 

Ville Itälä viettää elämää 
perheen ehdoilla” 

Ilta-Sanomat 10.2.2005 

Taulukko 1. Analysoidut lehtitekstit. 
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Tarkoituksena oli, että aineisto on monipuolinen ja että teksteissä 

käsiteltäisiin työn ja muun elämän yhteensovittamista mahdollisimman 

monesta näkökulmasta. Oli myös tärkeää, että niissä oli nähtävissä 

sukupuolittuneita ulottuvuuksia tai että niissä sukupuoli saatettiin jollakin 

tavoin ohittaa. Rajasin tekstit niin, että niissä käsitellään työn ja muun 

elämän yhteensovittamista suomalaisessa kontekstissa. Aineisto on 

laaja myös siksi, että media valitsee ja tuo esiin ajankohtaisia 

kysymyksiä ja näin muotoilee sen, mikä on olennaisinta ja tärkeintä 

(Karvonen 1999, 21). Itselleni oli tärkeää, että laajasta aineistosta saisi 

mahdollisesti selville olennaisimman ja tärkeimmän ohella myös 

vähemmän näkyviä tai kokonaan näkymättömiä asioita ja arvostuksia. 

 

Aineiston koolla ei kuitenkaan ole välitöntä vaikutusta tai merkitystä 

tutkimuksen onnistumiseen. Ei ole olemassa mekaanisia sääntöjä 

aineiston koon ratkaisemiseksi. Voidaan kuitenkin puhua aineiston 

kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Voidaan ajatella, että aineistoa on 

riittävästi, kun uudet tapaukset eivät tuota enää mitään 

tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 1999, 62) 

Ennen kuin tein lopullisen valinnan lehtitekstien ajankohdasta, yritin 

etsiä myös aikaisempia lehtikirjoituksia. Se ei kuitenkaan ollut 

tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista, koska samat teemat 

näyttivät toistuvan sekä vanhemmissa että valituissa teksteissä. Myös 

valittuja tekstejä myöhemmin ilmestyneissä kirjoituksissa samat teemat 

ovat toistuneet. Saturaation lisäksi aineiston keskittäminen tiettyyn 

ajankohtaan helpottaa mielestäni tekstien vertailtavuutta lukijalle, koska 

ajanjakso on selkeästi rajattu ja helposti hahmotettavissa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistolähtöisyys tarkoittaa sitä, että 

teoriaa rakennetaan empiirisestä aineistosta lähtien. Puhutaan myös 

teorian ja empirian vuoropuhelusta. Tutkijalla ei ole valmiina sisällöllisiä 

jäsennyksiä, vaan teoreettinen peruskäsitteistö rakennetaan 

tutkimusaineistosta käsin. (Eskola & Suoranta 1999, 19, 198) 
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Tätä tutkielmaa tehdessäni keräsin aluksi laajan alkuperäisen 

empiirisen tutkimusaineiston. Tutkimuksen pääteemat olivat jo alussa 

melko selkeät, mutta teoriaa kirjoittaessani ja lehtitekstejä 

analysoidessani muodostui lopullinen valinta siitä, mitkä asiat ja teemat 

ovat tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisimpia. Teoriaa oli aluksi 

paljon ja siitä oli vaikea valita tärkeimmät ja tarkoituksenmukaisimmat 

asiat, mutta lehtitekstien keskeisten teemojen kautta syntyi lopulta myös 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Aikaisempi kirjallisuus on valittu 

tukemaan lehtitekstien analysointia, mutta siitä on kuitenkin pyritty 

rakentamaan kattava kirjallisuuskatsaus, jonka perusteella saa 

monipuolista tietoa työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ja sen 

sukupuolisesta ulottuvuudesta Suomessa.  

 

3.4.3 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen luotettavuus ilmenee 

tutkimusprosessin luotettavuutena. Laadullisen tutkimuksen 

lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että 

tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Pääasiallisin 

luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja tästä syystä luotettavuuden 

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1999, 211) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ydinasioita ovat henkilöiden, paikkojen ja 

tapahtumien kuvaukset. Luotettavuutta auttaa, kun tutkija antaa tarkan 

selostuksen tutkimuksen toteuttamisesta. Tämä koskee tutkimuksen 

kaikkia vaiheita. Laadullisessa aineiston analyysissä on keskeistä 

luokittelujen tekeminen. Lukijalle tulisi kertoa luokittelun syntymisen 

alkujuuret ja luokittelujen perusteet. Myös tulosten tulkinnassa on 

tärkeää kertoa, millä perusteella tutkija esittää tulkintoja, mihin hän 

päätelmänsä perustaa. Tässä lukijaa auttavat tutkimusselosteissa 

suorat lainaukset käytetystä aineistosta tai muut aineistoa tukevat 

dokumentit. (Hirsjärvi ym. 1997, 214-215) 
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Erityisesti diskurssianalyyttiselle tutkimukselle on tyypillistä, että 

luotettavuuden tärkeimpänä kriteerinä on diskurssien rakentumisesta 

esitettyjen tulkintojen perusteltavuus. Diskurssit eivät näy teksteissä 

sellaisenaan, vaan niiden osat ovat siellä vihjeinä ja häivähdyksinä, ja 

ne ovat tutkijan tutkimustyön tuloksia. (Kuronen ym. 2000, 520) 

 

Tutkimusprosessi alkoi itselläni aiheen ja tutkimusongelman 

hahmottelusta. Se on pysynyt samana koko prosessin ajan, mutta toki 

tarkentunut tutkimuksen edetessä. Mediatekstien analysointi oli alusta 

lähtien kiinnostavaa, koska halusin tarkastella sitä, miten se luo 

käsityksiä ja vaikuttaa yhteiskuntaamme oman tutkimusaiheeni osalta. 

Aluksi aloin keräämään lehtiä aineistoa varten. Alkuperäinen aineisto 

muodostui 12 sanoma- ja aikakauslehdestä. Niitä keräsin tammi- 

huhtikuun aikana vuonna 2005. Sanomalehdistä Helsingin Sanomia, 

Etelä-Saimaata ja Kauppalehteä keräsin intensiivisesti tammi-

maaliskuun ajan, aikakauslehdistä (Optio, Kodin Kuvalehti, Yhteishyvä, 

Trendi, Talouselämä, Me Naiset, Ekonomi) yritin saada käsiini 

mahdollisimman monta numeroa. Iltapäivälehtiä (Iltalehti, Ilta-Sanomat) 

en seurannut niin intensiivisesti, mutta lopullisessa aineistossa on 

kuitenkin neljä juttua Ilta-Sanomista. 

 

Aloin valitsemaan juttuja kevään 2005 aikana samaan aikaan kun vielä 

keräsin lehtiä. Aluksi luokittelin jutut työelämää jollakin tavalla koskeviin. 

Niitä oli kuitenkin niin paljon, että halusin rajata jutut sellaisiin, jossa 

käsitellään työssäkäyviä ihmisiä ja ajankäyttöä. Näistä teksteistä 

valikoitui lopullinen tutkimusaineisto, eli 17 lehtitekstiä. Tarkoitus oli 

valita mahdollisimman monipuolisesti työn ja muun elämän 

yhteensovittamista käsitteleviä tekstejä.  

 

Teoria-aineistoon tutustuminen alkoi myös keväällä 2005. Kirjoitin aluksi 

paljon teoriaa, enkä ollut vielä lukenut kunnolla lehtitekstejä, joten 

teoria-aineisto ei alussa ollut tutkimuksen kannalta kovinkaan 
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tarkoituksenmukainen. Tutkimuksen edetessä teorian ja empirian 

”vuoropuhelu” kuitenkin syventyi, koska tarkastelin paljon sitä, miten 

teoria ja empiria tukisivat parhaiten toisiaan. Teoriaosaan valikoitui 

lopulta se tutkimustieto, joka oli empiirisen aineiston analyysissä ja 

johtopäätöksissä eniten tukena. Siitä on kuitenkin pyritty rakentamaan 

kattava kirjallisuuskatsaus, jonka perusteella saa monipuolista tietoa 

työn ja muun elämän yhteensovittamisesta ja sen sukupuolisesta 

ulottuvuudesta Suomessa.  

 

Lehtitekstien analysoinnissa olen käyttänyt diskursiivista 

lähestymistapaa. Tulkinnat on syntyneet pääosin mediatekstien 

perusteella – suorat lainaukset empiirisessä osassa sekä kokonaiset 

alkuperäistekstit ovat apuna sekä lukijalle että tekstien tulkitsijalle. 

Analyysissä on ollut apuna myös aikaisempi kirjallisuus, mutta se ei ole 

niin suuressa roolissa kuin lehtitekstit ja niiden osat.  

 

Media-analyysi on ollut tutkimuksen edetessä tapahtuvaa. Aluksi 

keskityin siihen, mitä teksteissä lukee ja mikä on niiden keskeinen 

sanoma. Analyysin syventyessä aloin hakea merkityksiä teksteistä – 

sanoista, lauseista, haastattelijan ja haastateltavan vuorovaikutuksesta 

sekä siitä, mitä teksteissä ei käy ilmi. Olennaista oli se, minkälaisia 

merkityksiä ne synnyttävät työn ja muun elämän 

yhteensovittamisdiskursseissa ja miten sukupuoli näkyy teksteissä. 

Näiden jälkeen analysoin erityisesti median ja valittujen tekstien 

vaikutusta yhteiskuntaamme ja erityisesti niiden kautta syntyviä 

asenteita ja arvoja työn, muun elämän ja sukupuoliroolien suhteen. 

Yksittäisissä lehtitekstien analyyseissä olen keskittynyt enemmän 

diskurssien analyysiin ja johtopäätöksissä siihen, mitä teemoja tai 

asioita media luo tai pitää yhteiskunnassamme tärkeinä ja miten se 

vaikuttaa niihin. Lehtitekstit on analyysiosassa luokiteltu työn ja muun 

elämän yhteensovittamisen eri näkökulmien mukaan. Tämä helpottaa 
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analyysiosan luettavuutta ja auttaa tekstien ja niiden analysoinnin 

vertailussa.  

 

Tämän työn luotettavuutta voi arvioida tutkimusprosessin tarkan 

kuvauksen lisäksi analyysissä käytettyjen suorien lainausten perusteella 

sekä sillä, miten niitä ja lisäksi aikaisempaa kirjallisuutta on käytetty 

analyysin pohjana. Myös liitteinä olevat alkuperäiset lehtitekstit auttavat 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa.  

  

4 LEHTITEKSTIEN RAKENTAMA KUVA TYÖN JA MUUN 
ELÄMÄN YHTEENSOVITTAMISESTA 

 

Lehtitekstien käsittelyssä olen kiinnittänyt huomiota kirjoitustyyliin, 

sukupuolistaviin ilmauksiin ja siihen, miten eri sukupuolista kirjoitetaan 

työn ja muun elämän yhteensovittamista käsittelevissä teksteissä, eli 

siihen miten naiset ja miehet representoidaan työn ja muun elämän 

yhteensovittamisen kontekstissa. Nämä asiat vaikuttavat paljolti siihen, 

minkälaista kuvaa suomalaisessa mediassa rakennetaan työn ja muun 

elämän yhdistämisestä. Tekstien yhteydessä olen käsitellyt sitä, millä 

tavalla työn ja muun elämän yhteensovittaminen tulee niissä yleisesti 

esille – kirjoitetaanko siitä positiivisesti, mitkä asiat korostuvat, mitä on 

jätetty mainitsematta sekä minkälainen on kunkin kirjoituksen 

”päähenkilön” suhde hänen työhönsä ja muuhun elämäänsä. Lopussa 

olen vertaillut tekstejä keskenään ja tehnyt yhteenvedon käsitellyistä 

kirjoituksista ja siitä, miten ne osana julkista keskustelua vaikuttavat 

yhteiskunnassamme. 

 

Olen ryhmitellyt tekstit sen mukaan, mitkä asiat ovat olleet kirjoitusten 

perusteena tai minkä teeman kautta tekstit on kirjoitettu. Jäsentelyn 

perusteena en ole käyttänyt niinkään tekstien analyyseissä eniten 

korostuneita asioita, vaan ennemminkin tekstien ensimmäisillä 

lukukerroilla syntyneitä mielikuvia juttujen näkökulmista. Esiin tuli neljä 



 61

näkökulmaa joiden ympärille tekstit ovat rakentuneet: ”ajan merkitys 

työelämässä”, ”työ voimanlähteenä”, ”nainen ja naiseuden 

representaatiot” sekä ”työn ja perhe-elämän yhdistäminen”. Jäsentelyn 

perusteet näkyvät seuraavassa taulukossa. 
 

Ajan merkitys työelämässä 

”Aikaa on loputtomasti” 

”Irtiottoja” 

”Anne Hedman rankasta 

uupumuksestaan: Osaan nyt jo antaa 

armoa itselleni” 

”Potkut murentavat työhaluja” 

Työ voimanlähteenä 

”Jutronin Rainer Partanen 

kamppailee nyrkit savessa” 

”Yhteinen työnteon rytmi rikastuttaa 

parisuhdetta” 

”Neljännesvuosisata 

lastenhaalarielämää” 

”Viljanviljelijä ehtii harrastaakin” 

”Elämäntyönä elämykset” 

Nainen ja naiseuden 
representaatiot 

”Äiti ei muista mitään” 

”Naispomo tavoittelee täydellisyyttä” 

”Naisten yrittäjyydellä lisää töitä; 

pienet lapset usein naisyrittäjän 

koetinkivi” 

”Kansanedustaja nipistää laatuaikaa 

perheelleen” 

Työn ja perhe-elämän 
yhdistäminen 

”Riitta-Liisa Lassilan tukena MM-

kisoissa on koko perhe” 

”Nainen ja hänen muusansa” 

”Isi jäi kotiin” 

”Europarlamentaarikko Ville Itälä 

viettää elämää perheen ehdoilla” 

Taulukko 2. Lehtitekstien jäsentely. 
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4.1 Ajan merkitys työelämässä 
 

Tämän ryhmän lehtiteksteille on yhteistä se, että niissä aikaa 

käsitellään merkityksellisenä asiana sekä työ että yksityiselämässä ja 

erityisesti siinä, mikä merkitys ajan hallinnalla on omalle hyvinvoinnille 

ja työn ja muun elämän tasapainoiselle yhdistämiselle. Kahdessa 

kirjoituksessa tulee esille myös työssä jaksaminen ja se, mitä varsinkin 

oman ajan puuttuminen voi tehdä terveydelle. Valitsin ryhmään neljä 

kirjoitusta. 

 

4.1.1 ”Aikaa on loputtomasti” 
 

Kolumni ilmestyi Ilta-Sanomissa 22.1.2005. Kolumnin kirjoittaja on 

käsikirjoittaja ja tuottaja Aleksi Bardy. Pääajatuksena Bardylla on se, 

että aikaa on jokaiselle riittävästi nyky-yhteiskunnassakin, vaikka välillä 

se tuntuisi mahdottomalta. Hän kritisoi nyky-yhteiskunnan hektisyyttä ja 

elämäntapaa, jossa elämän niin sanottujen päätapahtumien tulisi 

tapahtua tiettyinä aikoina ja tietyssä järjestyksessä. ”Kaikki on tehtävä 

nyt” -ajattelu kuvaa Bardyn mukaan etenkin hänen ikäluokkaansa 

”kolkyt ja risat”, jotka ovat keskellä ”elämän ruuhkavuosia”. ”Lapset ovat 

pieniä. Työuralla kiivitään ja tönitään täysillä.” Tällaisen elämäntavan 

seurauksena vasta ”Eläkkeellä voi levätä ja olla onnellinen”, koska 

”Jossain välissä pitäisi tehdä taiteellinen elämäntyö, parantaa maailmaa 

ja ahnehtia väljempiä kiinteistöjä.”  

 

Bardy ottaa kantaa onnellisuuden ja ajankäytön väliseen suhteeseen ja 

ristiriitoihin. Hän viittaa niin sanottuun yleiseen harhakuvaan, jossa 

onnellisuuden ja kiireettömyyden ajatellaan olevan lähes 

saavuttamatonta. Ennen kuin voi olla onnellinen, on hankittava ”talo, 

liikeyritys, perhe, väitöskirja, lasten talot, väitöskirjat ja perheet jne. (…) 

SITTEN kelpaa olla.” Ainaisessa kiireessäkin voi kuitenkin Bardyn 

mielestä olla onnellinen; sen muodostavat pienet ja yllättävät hetket. 
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Hänen mukaansa ”Kiireiseen arkeen onnea arvotaan pieninä murenina 

(...) Murenat saapuvat omalakisesti, tilaamatta ja yllätyksenä, 

Esplanadin puistossa kävellessä, kun on viisi minuuttia ylimääräistä 

aikaa.” Esimerkkinä hän antaa odottamattoman tilanteen, kun ei voi 

käyttää aikaa hyödyksi muihin asioihin: ”Parasta on, kun lentokone on 

tunteja myöhässä. Ensin ahdistaa, mutta loppujen lopuksi on fantastista 

olla liki virikkeettömässä lentokenttäympäristössä, voimatta tehdä 

muuta kuin ajatella.” 

 

Kolumnissa on käsitelty sitä, kuinka vaikeaa elämän tasapainottaminen 

työn ja yksityiselämän välillä on. Bardy käyttää tässä esimerkkinä omaa 

työtään. Silloin, kun työssä on kiirettä ja stressiä ilmassa, kaipaa 

rauhallisuutta. Toisaalta taas silloin, kun hänellä on hiljainen ja luova 

jakso meneillään, hän kaipaa toimintaa. ”On kivaa, jos on vähän kiire. 

Mutta jos koko ajan on kiire, elämä on paskaa.” 

 

Kolumnin viestinä lukijoille voidaan pitää elämän hyvyydestä 

nauttimisen tärkeyttä. Ajankäytön suunnittelu tai sen 

suunnittelemattomuus representoituu tekstissä näkyvimmäksi ja 

ajattelemisen arvoiseksi asiaksi. Kiireen ja ajan ajattelemisesta pitäisi 

pyrkiä eroon ja huomata arjen pienetkin, ihmisen onnellisuuteen ja 

mielialaan vaikuttavat seikat. Bardy sanoo, että ”hyvän elämän olisi 

syytä alkaa heti. Kiire on harhaa, josta pääsee ajattelemalla eroon. 

Opettelen ajattelemaan oikein heti sitten kun ehdin.” 

 

Edellinen Bardyn hokema on varmasti useimmille ihmisille vaikeaa, sillä 

kuitenkin loppujen lopuksi ajankäyttö ja kiireen tunne pyrkivät 

hallitsemaan varsinkin työelämää. Julkusen ym. (2004, 13) mukaan 

juuri aika ja sen käyttöön liittyvät käsitteet hallitsevat monia elämän osa-

alueita. Mielestäni Bardy luo jollakin tavalla kuvan elämän helppoudesta 

sillä, että työ, perhe-elämä, opiskelu ja niiden yhteensovittaminen ei 

olisikaan stressaavaa ja vaikeaa, vaikka myöntääkin omat ajankäyttöön 
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liittyvät ongelmansa: ”Lähes joka päivä tuntuu siltä kuin aika loppuisi. 

En ehdi virua aamulla tuntitolkulla suihkussa, vaikka haluaisin. En ehdi 

lukea lehteä kannesta kanteen. En muka ehdi mennä töihin 

joukkoliikennevälineillä, vaikka ajallinen ero on vain viisitoista minuuttia. 

Töissä tulee jo aamupäivällä kiire saada päivän hommat valmiiksi. 

Lasten nukahdettua tärkeät iltahommat (televisio tai tietokonepeli 

Civilization) keskeytyvät, kun tulee kiire nukkumaan, että aamulla 

jaksaisi taas kiirehtiä suihkuun.” Kolumnissaan hän vaikuttaa lukijaan 

sana- ja lausevalinnoillaan, joiden merkitykset yhdistetään 

todellisuudessa vaivattomuuteen ja kiireettömyyteen – ”Eläköön turha 

aika. Eläköön vapaudentunne, joka syntyy kun aikataulut romahtavat.”  

Bardy kuitenkin toteaa lopussa että, ”Opettelen ajattelemaan oikein heti 

sitten kun ehdin.” Hän antaa itsestään käsityksen, että vaikka on 

kirjoittanut ajankäytön ja kiireettömyyden ihanteita koskevan jutun, ei 

hänkään ole mikään yli-ihminen.  

 

Kolumnissa ei käsitelty sukupuolta ollenkaan, eikä se ollut jutulle 

tarkoituksenmukaistakaan. Minulle ei myöskään tullut mielikuvia, että 

kolumni olisi suunnattu enemmän miehille kuin naisille tai toisinpäin. 

Tähän vaikuttaa todennäköisesti sekä kirjoittajan tyyli että lehti- ja 

juttutyyppi. Kolumnihan ilmestyi Ilta-Sanomien Plussa-liitteessä, joka on 

profiloitunut ajankohtaisia asioita käsitteleväksi viihde- ja 

aikakauslehden sekoitukseksi.  

 

4.1.2 ”Irtiottoja” 
 

Artikkeli elämänmuutoksen tehneistä naisista ilmestyi Kodin 

Kuvalehdessä 3.2.2005 (nro3/2005). Toinen naisista irtisanoutui 

tietämättä uudesta työpaikasta ja toinen vaihtoi asumismuotoaan 

omistusasunnosta vuokralaiseksi. Käsittelen vain toista, työpaikastaan 

irtisanoutuneen Teija Riikosen haastattelua, koska vain se on tämän 

tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaista. Siinä tuodaan esille 
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vaihtoehto uraputkeen koukkuun jäämiselle ja korostetaan 

yksityiselämän merkitystä. Artikkelin on kirjoittanut Vuokko Jaakkola. 

 

Juristi Teija Riikonen irtisanoutui tehtävästään, koska työ oli kuluttavaa 

niin henkisesti kuin fyysisestikin. ”Sopimusjuristina työpäiväni venyivät 

yli kymmentuntisiksi, monesti pidemmiksikin. Illat menivät työasioita 

tehdessä tai niitä pohtiessa. Minulle alkoi tulla fyysisiä oireita, koska en 

ehtinyt enää harrastamaan riittävästi liikuntaa. Yöunet alkoivat kärsiä. 

Se on merkki, josta kannattaa huolestua. Kun fysiikka ja jaksaminen 

alkavat pettää, ei ihmisestä ole enää yrityksellekään samaa hyötyä kuin 

aikaisemmin. Tehokkuus ja työn laatu alkavat kärsiä.” Lopulta Riikoselle 

tuli paljosta työnteosta huolimatta riittämätön olo ja hän irtisanoutui, 

koska kesälomakaan ei riittänyt työstä palautumiseen. Riikosella työ- ja 

yksityiselämän roolit kuormittivat toisiaan ja se aiheutti hänelle 

uupumusta ja stressiä (Marks 1977, Rantanen & Kinnunen 2005).  

 

Riikonen kritisoi nykyajan työelämän tilaa ja nopeaa vauhtia. ”Oletus on, 

että ihmiset jaksaisivat töissä 30-40-vuotta. (...) työelämä kuluttaa 

meidät muutamassa vuodessa loppuun.” Samalla, kun yrittää pysyä 

mukana työelämän paineessa, monien yksityiselämä kärsii Riikosen 

mukaan. Tärkeintä hänestä onkin, että ”tasapainon työn ja 

yksityiselämän välillä olisi oltava kunnossa.” Hän tuo mukaan myös 

tästä koituvan hyödyn työpaikoille: ”Pitkällä tähtäimellä se on varmasti 

myös yrityksen kannalta edullisinta ja välttämätöntä.” Omassa 

tilanteessa Riikonen painottaa ystävien ja läheisten merkitystä. ”Ystävät 

ja läheiset ovat olleet erittäin suurena apuna. He olivat olleet pitkään 

huolissaan ja kovasti rohkaisseet minua lähtemään.” Hän myös yllättyi, 

kuinka moni ylipäätänsä reagoi niin positiivisesti hänen päätökseensä. 

Riikosen mukaan tämä ”kuvastanee sitä, että aika moni voi huonosti 

työelämässä.” Reaktioiden mukaan voi myös päätellä, että nämä 

ihmiset haluaisivat ehkä itsekin lähteä työstään, mutta eivät vielä 
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uskalla. Kun riittävän moni on tehnyt irtioton, kynnys omallakin kohdalla 

pienenee.  

 

Eniten aikavajetta kokevat 35-44-vuotiaat työssäkäyvät (Julkunen ym. 

2004). Silloin pitäisi kuitenkin olla tuottavimmillaan työelämässä. Tämä 

luo paineita ajanhallintaan, koska työssä pitäisi olla tehokas, mutta 

silloin vapaa-ajankin merkitys on tärkeä ja korostuu. Riikonen kohtasi 

nämä paineet omassa elämässään sekä henkisellä että fyysisellä 

tasolla ja piti parhaimpana vaihtoehtona irtisanoutumista. Jos työ on 

oikein mitoitettua, se edistää niin psyykkistä, fyysistä kuin sosiaalista 

hyvinvointia (Sallinen ym. 2002). Riikosella työ muuttui epätyydyttäväksi 

ja välineelliseksi ja se alkoi pikkuhiljaa näkyä hänen terveydentilassa. 

 

Irtisanoutumisen jälkeen Riikonen on järjestänyt elämänsä uudelleen ja 

ottanut itselleen enemmän aikaa. Harrastuksilleen ja parisuhteelle hän 

haluaisi tulevaisuudessa järjestää enemmän aikaa kuin juristin työssä: 

”Olisi kiinnostavaa osittain tehdä ratsastukseen liittyviä töitä. Ja 

parisuhteellekin voisi olla nyt tilaa. Tai jos voisi yhdistää kaiken 

tämän...” Tällainen tilanne on varmasti suurimmalle osalle 

työssäkäyvistä jonkinlainen ihanne – työn ja muun elämän 

tasapainoinen yhdistäminen. 

 

Artikkeli luo mielikuvia siitä, mitä liiallinen työnteko voi tehdä ihmiselle. 

Siinä mainitaan myös, että nykyään työnsä jättäjiä on paljon ja jatkossa 

määrä tulee lisääntymään. Artikkelissa ei tuomita työstään irtisanoutujia 

esimerkiksi laiskoiksi tai vastuuta pakeneviksi, vaan siinä kannustetaan 

ihmisiä tekemään jotakin itselleen ja työtilanteelleen, jos huomaa 

olevansa liian stressaantunut ja väsynyt tai jo romahduksen partaalla. 

Myös se on tärkeää, ettei jää yrityksensä kilpailuasenteen vangiksi jos 

”omat arvot ja nykybisneksen arvot kolisevat rajusti vastakkain.” Pitää 

uskaltaa lähteä, jos siltä tuntuu. Esimerkkinä Riikosen lisäksi on 

käytetty Nokian verkkoyksikön toimitusjohtajaa Sari Baldaufia, joka 
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irtisanoutui tehtävästään vuonna 2004. Julkisuuden henkilön 

käyttäminen esimerkkinä voi kannustaa vielä enemmän ns. tavallisiakin 

työntekijöitä irtiottoon, koska tämä on tuonut julkisuudessa ainakin 

jonkinlaisen kuvan siitä, miten positiivista elämänmuutos voi olla 

nimenomaan omien intressien hyödyntämisen ja ajankäytön osalta.  

 

4.1.3 ”Anne Hedman rankasta uupumuksestaan: Osaan nyt jo 
antaa armoa itselleni” 

  

Anne Hedman on neljän lapsen äiti, tv-juontaja ja malli. Ilta-Sanomissa 

ilmestyi juttu Hedmanin uupumuksesta selviämisestä 18.2.2005. 

Artikkelissa on kerrottu Hedmanin rooleista suurperheen äitinä, tv-

juontajana ja mallina sekä siitä, miten hän on tasapainottanut elämänsä 

uupumuksen jälkeen. Artikkelin on kirjoittanut Rita Tainola. 

 

Artikkelissa kirjoitustyyli antaa parantuneesta Hedmanista 

”supernaisen” mielikuvan. Jo alussa korostetaan kaikkialle ehtivää 

perheenäitiä. ”Anne Hedman, 42 saapuu haastatteluun kauniina ja 

raikkaana. Hän on aamuvarhaisella ehtinyt jo hoitaa perheen neljä lasta 

kouluun ja päiväkotiin. Edellisenä iltana hän ehti ottaa aikaa itselleen.” 

Haastattelun jatkuessa samanlainen kerrontatyyli jatkuu: ”Annen 

puheesta saa vaikutelman, että hänen elämänsä on yhtä nonstopia, 

töitä aamusta iltaan. (...) Annella tuntuu kuitenkin riittävän energiaa 

kaikkeen.” 

 

Eniten Hedmanin elämänalueista kerrotaan perheestä, avioliitosta Jari 

Hedmanin kanssa ja hänen äidin roolistaan. ”Viime vuosien aikana 

Anne on hoitanut perhettä ja lapsia usein jopa viikkojen ajan yksin. Jari 

Hedmanin pesti Eurosportin tennisotteluiden selostajana pitää miehen 

pitkiä aikoja Tukholmassa.” 
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Haastattelun positiivisten ja Hedmanin elämän vaivattomuutta 

korostavien kappaleiden jälkeen kerrotaan hänen uupumuksestaan. 

”Anne tunnustaa kuitenkin avoimesti, että hänellekin on tullut usein 

riittämättömyyden tunne. ’Kesti kauan, ennen kuin opin tajuamaan, 

etteivät minun rahkeeni riitä. Vuosia koetin jaksaa, kunnes ymmärsin, 

että minun on annettava itselleni armoa. On opittava pysähtymään.’” 

 

Uupumuksen myötä Hedman on ymmärtänyt myös oman vapaa-ajan 

merkityksen. Hänelle se on tärkeää, koska suurin osa ajasta kuluu 

työssä ja lasten hoitamisessa. ”Onneksi olen oppinut tuntemaan ja 

hyväksymään omat rajani. Otankin usein aikaa itselleni ja vetäydyn 

hetkeksi.” Tärkeiksi tukijoikseen Hedman mainitsee läheisensä. 

”Nuorempia lapsia tulee hoitamaan Annen lähistöllä asuva äiti tai sitten 

Netta-tytär pitää huolen perheen pienimmistä.” Myös miehelleen 

Hedman on kiitollinen – ”Olen kiitollinen miehelleni siitä, että hän 

ymmärtää minun haluavan vain joskus ihan omaa aikaa.” 

 

Haastattelun kuvauksen perusteella julkisuuden henkilöilläkin voi olla 

vaikeita aikoja ja ongelmia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa 

ja omien rajojen tuntemisessa. Median luoma julkisuuskuva antaa 

yleensä olettaa, että julkkiksella elämä on helppoa ja kaikki menee 

suunnitelmien mukaan. Artikkelin alussa Hedmanista on annettu juuri 

tällainen superihmisen kuva, mutta artikkelia pidemmälle lukiessa 

huomaa, että julkkiksetkin ovat inhimillisiä ihmisiä. Iltapäivälehtien tyyliin 

voimakkaasti vastakohtia korostavalla ja kuvailevalla kerronnalla 

halutaan herättää ihmisten huomio aiheeseen. 

 

Artikkelissa voi nähdä pienen opetuksen - ”vaikeuksien kautta voittoon”. 

Täytyy oppia antamaan itselleenkin aikaa, vaikka ehtisikin hoitaa hyvin 

niin työn kuin muutkin elämänalueet, tässä tapauksessa perhe-elämän.  

Elämässä pitäisi olla muutakin kuin työ, sitä pidetään 

yhteiskunnassamme sekä normina että ideaalina (Julkunen ym. 2004, 
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203). Omankin pään on siis hyvä olla tasapainossa. Hedmanin sanoin: 

”Hengähtäminen voi olla vain hetken mutka, tai sitten hieman pidempi 

aika.” 

 

4.1.4 ”Potkut murentavat työhaluja” 
 

Helsingin Sanomissa ilmestyi 11.1.2005 uutinen työhön sitoutumisesta 

ja vuoden 2004 lopussa tehdyn gallup-kyselyn tuloksista. Lehdessä 

kerrotaan, että sitoutuminen työhön on tiivistynyt, mutta vapaa-ajan ja 

perheen arvostus on tästä huolimatta kasvanut kymmenen vuoden 

takaiseen tutkimukseen verrattuna. Työn sisällön merkitys 

motivaatiotekijänä on etenkin naisten mielestä palkkaa suurempi. 

Yleisesti ottaen työn henkinen rasittavuus on lisääntynyt ja tämän 

seurauksena työn mielekkyyden koettiin menevän huonompaan 

suuntaan. Työhön sitoutuminen ei kuitenkaan tarkoita työlle alistumista: 

”Nyt on ehkä käynnissä liike, jossa ei innostuta ajatuksesta, että kaikki 

on alistettu työlle.” Kirjoittajina jutussa ovat toimineet Päivi Repo ja 

Leena Sandström. 

 

Gallup-tutkimuksen tulosten lisäksi jutussa on kerrottu taustatietoa 

vapaa-ajan merkityksestä nykyihmisille. Sen mukaan ”vapaa-aikaa ja 

perhe-elämää arvostetaan, mutta käytännössä työ näyttää tulevan 

ensin.” Perhevapaiden käytön yhteydessä on kerrottu, että ”vain harva 

isä on löytänyt viime vuonna voimaan tulleen lisävapaan”. Muuten kaksi 

kolmesta isästä käyttää oikeuttaan isyysvapaaseen lapsen syntyessä. 

Vapaa-ajan merkitys on huomattu myös siinä, että ylitöitä korvataan 

enemmän vapaina kuin rahana. Vuorotteluvapaiden käyttö sen sijaan 

on vähentynyt ja sen käyttö on siirtynyt keski-ikäisiin. Taustatietojen 

lopuksi mainitaan, että ”eri ikävaiheissa työllä voi olla erilainen merkitys, 

ja suhde työhön usein muuttuu ajan myötä.” 

 



 70

Uutisen tueksi on haastateltu kolmea ihmistä heidän suhtautumisestaan 

työhön ja muun elämän merkitykseen. Sari ja Markus haluavat, että työ 

ja muu elämä olisivat tasapainossa. Työ ei saa olla eikä olekaan heille 

elämän tärkein asia. Sari kuitenkin sanoo, että ”Siinä saa käyttää 

osaamistaan ja sen kautta kuuluu johonkin. Jos saa tehdä sitä, mistä 

nauttii ja on innostunut, se pitää varmasti kiinni työpaikassa.” Markus on 

hiljattain osannut alkaa antamaan itselleenkin aikaa: ”Etsin sopivaa 

tasapainoa työn ja muiden asioiden välille. Perhe, muu mielekäs vapaa-

aika ja hyvä yöuni tuntuvat tärkeämmiltä kuin ennen.” 

 

Hetalle ”Työ ja elinikäinen oppiminen ovat tärkeitä asioita, mutta työ on 

vain osa elämää.” Hänellä oma harrastus muuttui työksi ja on siksi 

erityisen mielekästä. Hän toimii luontomatkailuyrittäjänä ja sanoo että 

”Elämänlaatua lisää, että voi itse valita, mitä tekee.” Heta on 

aikaisemmin työskennellyt sairaanhoitajana, mutta työtahti oli kireää 

eikä hän halunnut jatkaa työtä enää. ”’Halusimme yksinkertaisempaa 

elämää ja luonnon rauhaa.’ (...) Takaisin kiireiseen työelämään Hyttinen 

ei kaipaa. ’Jatkuvasti ei tarvitse olla tehokas ja tavoitettavissa. Varmasti 

jokaiselle tekisi mannaa väliin rauhoittua ja pohdiskella tätä 

elämänmeininkiä.’” Hän korostaa myös sitä, että ”Ihmisen pitäisi pyrkiä 

toteuttamaan itselleen tärkeitä asioita rohkeasti ajoissa, eikä vasta 

mahdollisina eläkepäivinä.” 

 

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että nuoremmille työ on 

tärkeämpää kuin vanhemmille. Vapaa-ajan merkityksen huomaa vasta 

muutaman vuoden työssäolon jälkeen vanhempana ja varsinkin silloin 

kun oma perhe kasvaa.  

 

Helsingin Sanomien uutinen on tyypillinen asiauutinen jokaista 

koskettavasta aiheesta. Siinä ei ole haluttu shokeerata sillä, miten 

vaativaa ja rasittavaa työ voi olla, vaan käsitellään asioita uutismaisesti. 

Toki joitakin yksittäistapauksia mainitaan, mutta ne ovat 
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esimerkinomaisia ja tekevät uutisen konkreettisemmaksi ja helpommin 

käsitettäväksi. Myös oikeiden ihmisten haastattelut on kirjoitettu pelkän 

numeerisemman tutkimustiedon tueksi. Vaikka suurin osa ihmisistä 

ajattelee, että työ ei saa olla koko elämä ja itselle on annettava 

muutakin, on siitä hyvä aina säännöllisin väliajoin tehdä tutkimuksia ja 

nostaa asia tutkimustulosten tukemana julkiseen keskusteluun. 

 

4.2 Työ voimanlähteenä 
 

Työ on monille arvostettu ja tärkeä asia elämässä. Tämän ryhmän 

kirjoituksissa näkökulma on ihmisten työssä ja siinä, miten se koetaan 

voimavarana omassa elämässä. Tässä ryhmässä kaikki tekstit 

käsittelevät joko yrittäjiä tai johtajia, joten näyttää siltä, että varsinkin 

haastava ja monipuolinen työ koetaan mielekkääksi ja elämää 

rikastuttavaksi, vaikka työn ja muun elämän yhdistäminen onkin usein 

vaikeaa. Tässä ryhmässä on analysoitu viisi lehtitekstiä. 

 

4.2.1 ”Jutronin Rainer Partanen kamppailee nyrkit savessa” 
 

Kauppalehden juttusarjassa ”Viikon yritys” esiteltiin tammikuussa 2005 

oululainen elektroniikkavalmistaja Jutron. 26.1.2005 ilmestyneessä 

artikkelissa käsiteltiin yrityksen pääomistajan ja toimitusjohtaja Rainer 

Partasen asemaa yrityksessä sekä hänen työnsä ja vapaa-aikansa 

yhteensovittamista. Jutun on kirjoittanut Kyösti Jurvelin. 

 

Artikkelissa Partasta kuvataan aktiiviseksi, muut työntekijät 

huomioonottavaksi sekä asiakkaista kiinnostuneeksi ja huolehtivaksi 

mieheksi. Jutun kuvausten mukaan voi ajatella, että Partanen on 

yrityksensä isähahmo - ” Mies kävellä viuhtoo yhtiön tiloissa ja hyökkää 

tuon tuostakin konttorissa olevien ihmisten juttusille. Hän kyselee 

tilauksista ja asiakkaista eikä pidä omaa mielipidettään vakan alla. 
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Partasen mukaan Jutron on ’patriarkaalinen yritys’. Partanen viihtyy 

roolissaan.” Yrityksessä kaikki toiminta lähtee ikään kuin Partasen 

käskystä ja hänen panoksensa on näkynyt yrityksen tuloksessakin, 

hänelle on annettu jutussa myös yrityksen pelastajan rooli: ”Telealan 

taantuman myötä Jutronkin ajautui vaikeuksiin, ja Partanen palasi 

toimitusjohtajaksi vuonna 2002. (...) Jutron palautui voitolliseksi vuonna 

2003.” 

 

Partanen on jutun mukaan työnarkomaani, joka ei osaa tehdä muuta. 

Tämä korostuu toisen kappaleen otsikossa ”Liika vapaa-aika on 

pahasta”. Kuitenkin Partanen pitää vapaa-aikaa jokseenkin 

merkittävänä asiana, sillä hänen mukaansa ”Työ ei saa olla koko 

elämä. Minun harrastukseni ovat työn ulkopuolella, enkä harrasta 

sosieteeraamista ollenkaan.” Harrastuksina on mainittu tekniikka ja 

lentäminen: ”Ennemmin mies pyyhältää lentoharrastuksensa pariin tai 

rappaa vanhojen brittivärkkien kokoelmaansa.” 

 

Jutussa perheeseen ja sen merkitykseen Partasen elämässä viitataan 

kerran harrastuksista kertovassa kappaleessa: ”Partasen aikaa kuluu 

myös hänen Posiolta ostamansa vanhan kansakoulun 

remonttihommissa, joissa avittavat vaimo ja kaksi kouluikäistä lasta.” 

Artikkelissa Partanen representoituu patriarkaattisessa johtajaroolissa 

myös yksityiselämässä – muut perheenjäsenet ”avittavat” Partasta.  

 

Juttu kertoo miehestä, joka toimii yrityksensä toimitusjohtajana. Jutussa 

päähenkilön vapaa-ajasta on kerrottu muutamassa lauseessa, mutta 

käsityksekseni jäi, ettei se ole hänelle ainakaan tärkeintä elämässä, 

vaikka hän kertookin sen merkityksestä. Pikemminkin korostuu työnteon 

rooli hänen elämässään.  

 

Perheestä ei ole kerrottu kuin yhdessä sivulauseessa. Vapaa-ajasta ja 

perheestä kertominen laajemmin ei toisaalta olekaan ”Viikon yritys” –
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juttusarjan tarkoitus. Minulle jäi kuitenkin sellainen kuva, että jos 

toimitusjohtajana olisikin nainen, vapaa-ajasta ja varsinkin perheestä 

olisi ollut enemmän mainintoja ja pohdintoja, miten tasapainottaa ne ja 

vaativan työn.  

 

Yritysten johtajille työ voi olla elämäntapa, koska se on haastavaa ja 

mielenkiintoista. Tällöin ei välttämättä haluta vähentää työn määrää. 

(Meriläinen ym. 2004, 553) Partanenkin sanoo, että ”En minä mitään 

muuta osaa tehdä kuin tätä. Osa-aikainen hallitustyöskentely ja liika 

vapaa-aika eivät sovi nuorelle miehelle.” Partanen ei myöskään vaikuta 

tyytymättömältä perhe-elämäänsä, vaikka työ vie paljon aikaa. Hän 

sopii hyvin Jeanne Brettin ja Linda Strohn (2003) johtajien 

ajankäyttötutkimuksen tuloksiin – johtajien kovan työskentelyn motiivina 

ei ole mahdollisuus pysyä erossa kodin paineista, eivätkä johtajat ole 

tyytymättömiä koti- ja perhe-elämäänsä. Työ toimii haastattelun 

antaman kuvan mukaan Partasen elämässä voimanlähteenä. 

 

4.2.2 ”Yhteinen työnteon rytmi rikastuttaa parisuhdetta” 
  

Artikkeli ilmestyi Kauppalehdessä 7.2.2005 ”Yrittäjäpari”-juttusarjassa. 

Sarjassa haastatellaan yrittäjäparia työn ja muun elämän 

yhteensovittamisesta. Kysymyksillä on haettu myös 

vastakkainasetteluja etenkin ”kuka”-kysymyksien muodossa. 

Artikkelissa käsitellään Toivo ja Meeri Qvistin yrittäjyyttä ja yritystä 

Ylläshuminaa. Haastattelun on tehnyt Riitta Ahonen. 

 

Pariskunnasta tuli yrittäjiä melko nuorina vuonna 1983. Perheen 

esikoinen oli juuri syntynyt. ”Meerin ja Toivon idea rakentaa 

alppitalomaiset hirsimökit ja malkakattoinen päärakennus eivät menneet 

aivan helposti läpi, mutta nuoripari uskalsi pitää pintansa ja sai mitä 

halusi”. Heidän sinnikkyytensä palkittiin ja nykyään ”asiakkaita palvelee 
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tasokas ruokaravintola ja 32 hotellihuoneen lisäksi neljä varusteltua 

huoneistoa.” 

 

Vaikka pari työskenteleekin yhdessä paljon, heille on tärkeää, että 

yhteistä aikaa on työn ulkopuolellakin. Työtä on kuitenkin heidän 

mielestään hyvä tehdä yhdessä, koska molemmat tietävät omat 

vahvuutensa. Lapset estävät pariskunnan mukaan sen, että työasiat 

olisivat aina päällimmäisenä mielessä kotona – ”...kotona tulee joskus 

tilanne, että huomaamme vatvovamme liikaa työjuttuja, josta lapset 

yleensä muistuttavat.” Pariskunnan onnistunut työn ja perhe-elämän 

roolijako kertoo myös siitä, että heidän yksityiselämänsä ja 

parisuhteensakin voivat hyvin. Qvisteillä työ- ja perheroolit eivät ole 

ristiriidassa keskenään. Sen sijaan roolien voidaan katsoa vahvistavan 

toisiaan. (Rantanen & Kinnunen 2005, 233) 

 

Naisen perinteinen feminiininen rooli kodin asioiden vastuuhenkilönä 

käy ilmi haastattelussa. ”Kun lapset Noora, Thomas ja Rasmus olivat 

pieniä, hoiti Meeri heitä kotona ja teki 10 vuoden ajan puoli päivää töitä 

yrityksessä. Kuopus Rasmus vietiin päiväkotiin parin vuoden iässä.” 

Myös kaupassakäynnin hoitaa nainen – ”Minä käyn kaupassa vain 

kesäisin hakemassa grillaustarpeita, Toivo tunnustaa.” Vastauksessa 

kodin rooleista pari kuitenkin korostaa, että ”Hoidamme nykyisin 

yhdessä perheeseen liittyvät asiat. Haluamme rauhoittaa perhe-elämää 

myös niin, että syömme yhdessä iltaisin kotona.” 

 

Sukupuoliroolit representoituvat perinteisen kaltaisiksi myös 

pariskunnan työssä. ”Meeri hoitaa firman konttorin paperi- ja raha-

asioineen, ja minä keskityn markkinointiin.” Nainen esitetään ikään kuin 

sihteerin roolissa ja mies liikemiehenä keskittyy markkinointiin. 

Toisaalta asian voi nähdä niinkin, että nainen pitää koko yrityksen 

lankoja käsissään, vaikka ei olekaan titteliltään toimitusjohtaja. Tämä 

puolestaan on vallitsevien stereotyyppien kanssa ristiriidassa. Niiden 
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mukaan miehet olisivat enemmän urakeskeisiä ja mieheys ja 

maskuliinisuus yhdistetään enemmän vastuunkantoon ja 

kokonaisuuksien hallintaan työelämässä kuin naiseus tai feminiinisyys 

(Kinnunen 2001, 123-126; Mavin 2001, 185). Haastattelun lopussa 

kuitenkin korostetaan seuraavaa: ”Toisen kunnioittaminen ja 

yhteistyökyky merkitsee myös sitä, että hyväksyy, että toinen tekee 

jonkin asian paremmin kuin toinen.” Sekä tässä vastauksessa että 

perhe-elämään liittyvissä vastauksissa on haluttu ns. loppukaneetein 

pehmentää todellista tilannetta ja häivyttää pois sukupuolten perinteiset 

roolit ja korostaa tasa-arvoisuutta.  

 

Vapaa-ajan vietosta haastateltavat ovat kertoneet yhdessä 

vastauksessa. He eivät vaikuta siltä, että vapaa-ajan saaminen ja 

järjestäminen olisi vaikeaa, vaan että vapaa-aikaa on riittävästi ja se on 

tärkeää aikaa itselle. ”Meillä on tapana loma-aikoina antaa toisillemme 

päivä, jolloin kumpikin voi tehdä mitä haluaa.” 

 

Kun jutun on lukenut, saa yrittäjäparista ja heidän työn ja yksityiselämän 

yhteensovittamisesta tasapainoisen kuvan. Jo otsikko korostaa tätä 

”Yhteinen työnteon rytmi rikastuttaa parisuhdetta”. Pari pyrkii pitämään 

työn ja vapaa-ajan omina alueinaan. Myös perhe halutaan pitää erossa 

työasioista ja varsinkin kotona yritetään rauhoittua ja viettää paljon 

aikaa yhdessä koko perheen kanssa. Työn ja kodin erottaminen 

vaikuttaakin paljon siihen, miten työn ja yksityiselämän voi yhdistää. 

Esimerkiksi työn tekeminen monessa paikassa ja eri aikoina saattaa 

hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa, koska ei ole selvyyttä siitä, mikä 

oikeastaan on varsinaista työaikaa. (Uhmavaara ym. 2005 153) 

 

Sukupuolistava käsittelytapa on jutussa osin perinteistä; tätä on haettu 

myös ”kuka”-kysymyksillä. Qvisteillä naisen ja miehen roolit ovat 

kuitenkin mielestäni jokseenkin tasapainossa tai tasa-arvoisia, vaikka 

naisen suurempi rooli koti- ja perheasioissa tuleekin ilmi. Samalla on 
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kuitenkin kirjoitettu, että nainen on koko ajan ollut mukana työelämässä. 

Viimeisessä kysymyksessä käy ilmi myös työelämässä vallitsevat 

sukupuolimallit. Tässä tehtäviin valintojen taustalla ei kuitenkaan ole 

pelkästään sukupuoli, vaan henkilöiden sopivuus tiettyihin työtehtäviin. 

 

4.2.3 ”Neljännesvuosisata lastenhaalarielämää” 
 
Torniolaisista Terttu ja Teuvo Järlströmistä ja heidän yrittäjäelämästään 

kertova haastattelu ilmestyi Kauppalehdessä 14.2.2005. Haastattelu on 

osa ”Yrittäjäpari”-juttusarjaa. Kysymyksenasetteluilla on haettu pientä 

vastakkainasettelua avioparin rooleille työssä, perheessä ja vapaa-

ajalla. Haastattelijana on toiminut Riitta Ahonen. 

 

Pariskunta omistaa Rasavil-Tuote Oy:n, yritys valmistaa ja markkinoi 

lasten ulkovaatteita ja toimii Torniossa. Järlströmit perustivat yrityksen 

vuonna 1979. Haastattelussa ei käy ilmi, minkä ikäisiä esimerkiksi parin 

lapset ovat olleet yritystä perustettaessa. Nyt lapset ovat jo aikuisia ja 

parilla on lastenlapsiakin, joten kovin nuoresta perheestä ei 1979 

todennäköisesti ollut kyse.  

 

Työn merkitys on suuri pariskunnalle: ”Meillä tämä on elämäntapa, joka 

on lähes aina ajatuksissa. On innostavaa miettiä ideoita ja yrittää luoda 

uutta. Työ tulee vapaa-aikanakin mukaan, mutta miellyttävällä tavalla. 

(...) Työstä puhutaan kotona aika paljon.” Työ tulee siis vapaa-aikaankin 

mukaan, koska pariskunta työskentelee yhdessä. Työasioiden 

sekoittuminen vapaa-ajan piiriin ei ole niin häiritsevää kuin yleensä 

yrittäjillä, koska pari korostaa työn innostavuutta sekä sitä, että lapsia ei 

enää ole kotona. Vaikka työtä on paljon, haastateltavien vastauksista 

rakentuu kuva, ettei työ olisi lainkaan rasittavaa. Pari on ilmeisesti 

osannut järjestää ajankäyttönsä oikein, sillä se on yrittäjillä 

elämänlaadun merkittävä tekijä sekä työpaikalla että muualla yrittäjän 

lähiympäristössä. (Valjakka 2005) Ajankäytön hallinnan ohella parin työ- 
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ja perheroolit myös vahvistavat toisiaan (Marks 1977; Rantanen & 

Kinnunen 2005), koska rooliristiriitoja ei koeta olevan tai ne eivät 

ainakaan tule ilmi haastattelussa.  

 

Vapaa-ajallakin pariskunnalla on yhteistä aikaa käytettävissään. 

”Viikonvaihteet ja keväiset kahden viikon lomat ovat yhteistä aikaamme. 

Käymme myös yhdessä Kokkolassa lasten ja lastenlasten luona.” 

Varsinkin yhteisillä lomamatkoilla lasten ja lasten perheiden merkitys 

korostuu. ”Molemmat tytöt tulevat ehkä yhteiselle lomamatkalle 

kanssamme ja he viettävät kesäisin aikaa luonamme.” Myös tärkeää 

omaa yksityistä aikaa haetaan harrastuksista: ”Myyntimatkoilla käyn 

uimahalleissa. Kesällä kalastus ja syksyllä marjojen keruu antavat tilaa 

omille ajatuksille. (...) Vierailut lastenlasten ja omien vanhempien luona 

antavat voimaa. Itselläni ehkä joskus Tupper-illat.” 

 

Haastattelussa sukupuoli nostetaan työn ulkopuolisessa elämässä 

enemmän esiin kuin itse työssä. Kotiasioissa Terttu hoitaa ”sisäpuolen 

talosta, ja Teuvo on talkkari. (...) Minä asioin yleensä kylän 

lähikaupassa, ja Teuvo käy Kemi-Tornion marketeissa. (...) Minä heitän 

roskapussin portaille ja Teuvo vie.” Näitä seikkoja tarkastelemalla 

syntyy kuva perinteisistä sukupuolirooleista yksityiselämän piirissä. 

Työpaikan roolit ovat tasapuolisempia, vaikkakin mies toimii yrityksen 

toimitusjohtajana, mikä on perheyrityksissäkin varsin yleistä (Vanhala 

1999; Vainio-Korhonen 2002). ”Teuvo Järlströmiltä kuluu viisi kuukautta 

vuodesta myyntimatkoilla. Terttu Järlström huolehtii tuotantopuolesta. 

(...) Terttu valmistelee paperit kirjanpitäjälle ja minä huolehdin 

myyntikirjeistä ja -sopimuksista.”  

 

Järlströmeille työ on elämäntapa. Työn haastavuutta tai määrää ei 

kuitenkaan haastattelussa korosteta liikaa. Parin elämän todelisuudesta 

syntyy kuva, että työn merkitys on suuri, mutta pariskunnan elämä on 

sen suhteen tasapainossa ja he osaavat ja haluavat elää asian kanssa. 
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He ovat ikään kuin kasvaneet kiinni työhönsä ja yritykseensä ja se on 

heille kiinteä osa elämää – ei mikään jokapäiväinen velvollisuus. 

 

Vapaa-aikaa pariskunnalla on viikonloppuisin ja lomilla, he osaavat 

hyödyntää sen hyvin eivätkä ainakaan haastattelussa valita vapaa-ajan 

puutteesta. Pienet asiat nousevat tärkeiksi ja suurimmaksi osaksi ne 

myös riittävät vapaa-ajasta nauttimiseen. Haastattelun luettua jää kuva 

yrittäjäparista, jolla elämä työn ja yksityiselämän suhteen on hyvässä 

tasapainossa – työ on mukana vapaa-ajalla ja vapaa-ajan asiat tulevat 

esille työpaikalla, mutta nämä vain täydentävät toisiaan. 

 

4.2.4 ”Viljanviljelijä ehtii harrastaakin” 
 

Lappeenrantalaisen maanviljelijän Antti Kaarnan työstä ja 

harrastuksista kertova artikkeli ilmestyi Etelä-Saimaassa 26.2.2005. 

Artikkeli on osa ”Tekijä”-sarjaa, joka on ilmestynyt Etelä-Saimaassa 

säännöllisin väliajoin talvella 2005. Jutun kirjoittajana on Martti Hytti. 

 

Artikkelin alussa lukijalle annetaan käsitys, että maanviljelijällä on 

vaikeuksia järjestää itselleen vapaa-ajan toimintaa tai vapaa-aikaa 

yleensäkin. Maatalousyrittäjillä onkin kaikista ammattialoista pisimmät 

työajat (Niemi & Pääkkönen 2001). Viljanviljelijöillä on kuitenkin 

inhimillisemmät työajat kuin maatalousyrittäjillä yleensä: ”Päätoiminen 

maatalousyrittäjä tekee EU-Suomessa pitkää päivää. Poikkeuksena 

ovat viljatilat.” Myös otsikko ”Viljanviljelijä ehtii harrastaakin” kertoo 

saman asian. Kaarnasta kerrotaan että ”Hän osallistuu vapaa-aikoinaan 

järjestötoimintaan, kunnallispolitiikkaan, kuorotoimintaan sekä seuraa 

urheilutapahtumia.” Kaarna on myös itse tietoinen siitä, että hänellä 

vapaa-aikaan liittyvät asiat ovat suhteellisen hyvin verrattuna 

kollegoihin: ”Taisivat valita minut maaseutuhallituksen puheenjohtajaksi, 

kun minulla on hallituksen jäsenistä ehkä eniten aikaa. (...) Karjatiloilla 

työ on hyvin sitovaa, kun eläimiä on hoidettava joka päivä. 
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Viljanviljelijöillä kiireet sijoittuvat toukotöihin ja viljankorjuuseen, mutta 

muina aikoina on mahdollisuus pitää vapaata ja harrastaa.” 

 

Kaarnalla kuitenkin riittää työsarkaa, vaikka vapaa-ajasta on kirjoitettu 

paljon artikkelissa. ”Maalaistalossa on toki työtä yllin kyllin, kun otetaan 

vielä metsät huomioon. Kaarnan tilalla on omaa peltoa 45 hehtaaria, 

vuokrapeltoa 6 hehtaaria ja metsää 66 hehtaaria. Peltotyöt teen yksin, 

kun vaimo on perhepäivähoitajana. Meillä on kaikki tarvittavat koneet, 

kuten traktorit, puimurit ja kuivurit. Hän tekee pääosan metsänhoito- ja 

metsänviljelytöistä itse.” Muun perheen rooli on maanviljelyssä artikkelin 

perusteella pieni, siinä mainitaankin vain vaimon ammatti 

perhepäivähoitajana sekä Kaarnan poikien mahdolliset tulevaisuuden 

suunnitelmat maatilan suhteen – ”En tiedä, minkälaisia ajatuksia 

pojillani on tilan tulevaisuuden suhteen.” 

 

Vapaa-ajan intressien ja työn yhteensovittaminen on Kaarnalle 

suhteellisen vaivatonta artikkelissa annetun kuvan perusteella. Hän ei 

valita ajan puutteesta tai työn vaativuudesta, vaan työ tuo jutun 

antaman kuvan perusteella Kaarnan elämään sisältöä, vaikka se ei 

sanatarkasti tulekaan ilmi. Kerrontatapa ja selostukset työstä 

representoivat työn tärkeäksi osaksi Kaarnan elämää – ”Kyllä maalla on 

mukavaa, kun on pelit ja vehkeet ja luonnonrauhaa, Antti Kaarna 

tuumi.” 

 

Artikkeli on kirjoitettu miehestä ja maskuliinisuus ja maskuliininen 

arvomaailma (Aaltio-Marjosola 2001; Alvesson & Billing 2002) tulee 

esille läpi tekstin. Siihen vaikuttaa varmasti osin se, että kirjoittajakin on 

mies. Vapaa-ajan harrastuksista kerrotaan paljon, mutta mahdolliset 

perhesuhteet on jätetty lähes kokonaan käsittelemättä. Artikkelin 

tarkoituksena ei todennäköisesti edes ole ollut perhesuhteiden 

korostaminen, mutta valitsemiani mediatekstejä lukiessa huomaa, että 

miehistä kertovissa artikkeleissa rakennetaan kuvaa työn ja  vapaa-ajan 
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yhteensovittamisesta enemmän ja naisia käsittelevissä teksteissä 

puolestaan perheasioiden ja työn yhdistäminen korostuu. 

 

4.2.5 ”Elämäntyönä elämykset” 
 

Ilta-Sanomien Plussa-liitteessä ilmestyi Lifestyle-tyyppinen artikkeli 

19.2.2005. Siinä kerrotaan Palace-ravintoloiden kehityspäällikön Ursula 

Zittingin työstä, harrastuksista ja vapaa-ajasta yleisellä tasolla. Kerronta 

on hyvin positiivista, kuvailevaa ja konkreettisiin asioihin keskittyvää. 

Jutun on kirjoittanut Kaarina Timonen. 

 

Zittingin työ on vaativaa, ”hektistä” ja aikaa vievää, mutta antoisaa. 

”Ursula Zitting pomppaa aamulla iloisena ylös sängystä – hänestä on 

niin mukava mennä töihin, tuottamaan elämyksiä muille.” Työn 

mielekkyys johtuu myös siitä, että Zittingin työ ja harrastukset liippaavat 

läheltä toisiaan. Zitting pitää myös työtään eräänlaisena harrastuksena, 

eikä hän siksi valita pitkistä päivistä. ”Työ on ollut harrastukseni nyt 

kymmenen vuotta, ehkä siksi että saan tehdä niin ihania asioita ja oppia 

uutta koko ajan.” 

 

Zitting on edennyt työelämässä tarjoilijasta ravintola- ja 

kehityspäälliköksi ja viimeisen kymmenen vuoden aikana urakehitys on 

ollut todella nopea. Hän sanookin, että ”Viihdyn silloin, kun joudun 

vähän liian vaikeisiin tehtäviin ja saan opetella uutta.” Zitting ei 

identifioidu artikkelissa kuitenkaan työnarkomaaniksi tai jonkinlaiseksi 

yli-ihmiseksi. Hänellekin kodin ja harrastusten merkitys on suuri. Kodin 

merkitys korostuu erityisesti, koska työ on niin hektistä. Zitting viihtyy 

todella hyvin kotonaan Helsingin Vallilassa: ”Tämä on kuin kesämökin 

ja kaupunkiasunnon yhdistelmä. Kasvatan parvekkeella yrttejä ja otan 

aurinkoa. Talvella käyn vilvoittelemassa parvekkeen lumihangessa 

saunan jälkeen. Kun tulen illalla kotiin, minun on hirveän hyvä olla. 
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Viikonloppuisin minua on vaikea saada täältä minnekään: tykkään olla 

kotona ja touhuta omia asioita.” 

 

Harrastuksikseen Zitting mainitsee ruuanlaiton lisäksi urheilun, 

matkustelemisen ja lukemisen. Ruuanlaittoa hän kuitenkin pitää 

maailman parhaana harrastuksena – ”Siinä sielu lepää.” 

Matkustelemisessa hän pitää tärkeänä päästä hiljaiseen paikkaan, 

jossa voi rauhoittua – ”Lapin rauha on lepoa, en tiedä mitään sen 

parempaa.” 

 

Artikkelin perusteella Ursula Zitting on osannut yhdistää hyvin työnsä ja 

yksityiselämänsä. Jutun luettuani heräsi kuitenkin kysymyksiä, miten 

Zittingillä sittenkään voi riittää kaikkiin hänen mainitsemiinsa 

aktiviteetteihin. Ainakin osasyy tähän voi olla se, että hän todella 

rakastaa työtään ja se antaa entistä enemmän voimavaroja vapaa-ajan 

viettämiseen ja eri harrastuksiin. Roolit työssä ja yksityiselämässä 

vahvistavat toisiaan ja ovat tasapainossa keskenään (Rantanen & 

Kinnunen 2005). 

 

Artikkeli on mielestäni kirjoitettu enemmän nais- kuin mieslukijoille. 

Pääosassa on nainen ja jutussa on käytetty feminiinisyyteen viittaavia 

ilmaisukeinoja sekä sanoissa että kuvissa. Tämä voi johtua mahdollisen 

tietoisen valinnan lisäksi myös siitä, että toimittaja ja valokuvaaja ovat 

myös naisia ja artikkelista on tullut naisten yhteisiä 

kiinnostuksenkohteita painottava juttu. Esimerkkeinä kuvien lisäksi 

toimivat hyvin seuraavat fraasit: ”Hyvä laukku on ihan must.”, ”Vipinä 

Zittingin työelämässä jatkuu.”, ”Vauhtimimmi suuntaa Espanjan 

Baskimaahan.”, ”Tarmokas tyttö tarttui puhelimen kampeen ja soitti 

hotelli Grand Marinaan.”, ”Sininen hetki makuuhuoneessa.” sekä  

”Pomppaa aamulla iloisena ylös sängystä.” Kuitenkin erona suurimpaan 

osaan analyysiaineistoa artikkelista puuttuu maininnat Zittingin 

mahdollisesta perheestä. Tämäkin voi olla kirjoittajien ja Zittingin 
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tietoinen valinta, eikä sillä haluta uusintaa perinteistä naiskuvaa. 

Artikkelissa Zitting henkilöityy enemmän sinkuksi kuin perheelliseksi. 

 

Artikkelin kuvailevan ja positiivisen kerronnan kautta Zittingistä 

muodostuu oman elämänsä tasapainon löytäneen, mutta työssään silti 

tehokkaan naisen henkilöitymä . Hän elää täysillä ja ottaa sekä työstään 

että muusta elämästään kaiken positiivisella tavalla irti. Artikkelissa ei 

ole mainittu mistään negatiivisista seikoista työssä tai vaikeuksista 

yksityiselämässä. Tosin Ursula myöntää että hänellä itselläänkin meni 

aikaa onnen ja tasapainon saavuttamiseen: ”Minulta meni 35-vuotiaaksi 

asti löytää, kuka olen.” Tämän seurauksena Zitting on varmasti 

onnistunut järjestämään elämänsä haluamakseen ja vaikuttamaan 

myös esimerkiksi työyhteisöönsä ja muihin läheisiinsä 

elämänmyönteisesti. Hän sanoo myös, että ”Ihmisen pitää olla ensin 

onnellinen ja tasapainoinen itsensä kanssa, vasta sitten pystyy 

antamaan toisellekin ja jakamaan yhdessä asioita.” 

 

4.3 Nainen ja naiseuden representaatiot 
 

Sukupuoli tulee jollakin tavalla kaikissa analysoiduissa teksteissä esiin, 

mutta muutamassa erityisesti naisiin kohdistuvat tai naisia käsittelevät 

asiat ovat koko kirjoituksen taustalla ja tekstistä tulee hyvin ilmi niin 

sanottu naisnäkökulma. Tähän ryhmään olen valinnut naisjohtajia 

käsittelevän ”Naispomo tavoittelee täydellisyyttä” –kirjoituksen sekä 

naisten yrittäjyyttä käsittelevän tekstin ”Naisten yrittäjyydellä lisää töitä: 

Pienet lapset usein naisyrittäjän koetinkivi”, koska näissä teksteissä on 

selvästi havaittavissa valittu näkökulma. Kotiäitiyttä kritisoiva kolumni 

”Äiti ei muista mitään” on valittu ryhmään, koska siinä puhutaan 

selkeästi naisille tutusta aihepiiristä. Anneli Kiljusta käsittelevä artikkeli 

”Kansanedustaja nipistää laatuaikaa perheelleen” on mukana, koska 

tekstissä hänen roolinsa naisena ja äitinä korostuu niin paljon, vaikka 
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periaatteessa artikkeli käsittelee enemmän työn ja perhe-elämän 

yhdistämistä. 

 

4.3.1 ”Äiti ei muista mitään” 
 

Etelä-Saimaan ”Alakerta” –palstalla ilmestyi 21.2.2005 kolumni, jossa 

toimittaja Anne Kokkonen kritisoi yhteiskunnan asennetta kotiäitiyteen. 

Hän on itsekin ollut kotona lastensa kanssa ja perustaa mielipiteensä 

myös omiin kokemuksiin. Kolumnin pääajatus on luettavissa lauseesta 

”Täysin työllistetty ihminen katoaa työvoimatilastoista ja saa kuulla 

ehtimiseen muuttuneensa yhteiskunnan kannalta täysin 

tuottamattomaksi.” Pohjimmiltaan Kokkonen vaatii siis yhteiskunnalta 

positiivisempaa asennetta kotiäitejä kohtaan merkityksellistämällä 

kotiäidit yhteiskunnallisesti arvokkaaksi ja merkittäväksi ryhmäksi. 

 

Osin Kokkosen mielipiteet ovat ristiriidassa keskenään. Vaikka hän 

esittää lastenhoidon olevan rankkaa ja täysipäiväistä työtä, hän 

mainitsee, että kotiäitienkin olisi suositeltavaa tehdä muuta työtä 

esimerkiksi osa-aikaisesti tullakseen yhteiskunnan hyväksymäksi. 

Seuraavassa lauseessa hän ei kirjoita suoraan tätä, mutta asiat 

representoituvat kolumnin muun tekstin yhteydessä niin, että kotiäitien 

olisi hyvä tehdä muutakin kuin hoitaa lapsiaan. ”…pienten lasten äidit 

hoitavat ympärivuorokautisen perherumban ohella yleensä paljon 

muutakin. Kotiäidit toimivat puhelinvastaajina, kirjanpitäjinä, 

kuljetuspalveluina sekä yhdistysaktiiveina, huoltavat suvun vanhuksia ja 

koululaisia, kierrätystoreja ja porkkanapenkkejä. Lyhyesti sanottuna 

näkymättömät kotiäidit vastaavat oman toimensa ohella melkoisesta 

siivusta kolmatta sektoria.” 

 

Kolumnissa ei tule esille Kokkosen selvää mielipidettä. Toisaalta hän 

painottaa sitä, että pelkkä täysipäiväinen kotiäitiys on hyvä vaihtoehto, 

mutta toisaalta tuo esiin vaihtoehtoja osapäivätyön mahdollisuuksista ja 
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asenteista tällaista työtä tekeviä kotiäitejä kohtaan. Suomessa 80 

prosenttia pienten lasten vanhemmista on ansiotyössä (Salmi 1994, 6). 

Työssä käyminen voi tästä syystä olla enemmistön mielestä ainoa 

hyväksyttävä vaihtoehto, eikä kotiäitejä arvosteta, koska he eivät tee 

”ansiotyötä”. Jos kotiäiti puolestaan tekee osa-aikatyötä, sen 

arvostamisen vähäisyys saattaa johtua siitä, että osa-aikajärjestelyt 

ovat Suomessa olleet harvinaista verrattuna esimerkiksi moniin 

Euroopan maihin (Salmi 1994, 6). 

 

Kokkonen ikään kuin myötäilee hyväksyttävämpää mielipidettä 

saadakseen myös kokopäiväisille kotiäideille lukijoiden hyväksynnän. 

Tietenkin voi olla, ettei Kokkosen tarkoitus olekaan tuoda esille vain 

yhtä asennevaihtoehtoa, vaan herättää kysymyksiä kotiäitiydestä ja 

työn roolista heidän elämässään. Ensimmäisessä kappaleessa olevalla 

lauseella hän avaakin keskustelun hieman yleisemmällä tasolla: ”Niille, 

jotka jäävät syystä tai toisesta sivuun työelämän valtavirrasta, löytyy 

yllättävän vähän ymmärtäjiä.” 

 

Kolumninsa jälkipuoliskossa Kokkonen kritisoi kahta yhteiskunnallista 

ryhmää. Ensin hän mainitsee ”viisaat viisikymppiset tutkijamiehet”, jotka 

”ovat tiedotusvälineissä syvästi huolissaan nuoren työkuntoisen väen 

pakenemisesta työmarkkinoilta.” Näillä sanavalinnoilla ja niiden 

synnyttämillä mielikuvilla ja konnotaatioilla Kokkonen kohdentaa 

kotiäitikeskustelun aloittajiksi nimenomaan miehet, joille asia ei ehkä ole 

kovinkaan läheinen. Toinen ryhmä, joka saa osakseen kritiikkiä on 

”naispäättäjät” ja ”aikuisten lasten äidit” (...) ”On outoa, etteivät edes 

naispäättäjät lämpene kotiäitien asioille, vaikka useimmilla on 

kokemusta lapsenhoidosta.” Kokkonen ihmettelee sitä, mihin naisten 

välinen solidaarisuus kotiäitikeskustelussa on kadonnut. Esimerkkinä 

hän mainitsee lastenvaunujen ilmaisen kuljettamisen ja vanhemman 

matkustamisen Lappeenrannan linja-autoissa. ”etuutta vastustivat 

kaikkein äänekkäimmin aikuisten lasten äidit”.  
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Kolumnin tarkoituksena on mielestäni sanoa, että kotiäitiyden 

pelkästäänkin on oltava hyväksyttävä asia yhteiskunnassa. Rivien 

välistä kuitenkin korostuu se, että paras vaihtoehto olisi kotiäitiyden ja 

osapäivätyön yhdistäminen yhteiskunnalle tuotetun yleisen hyvinvoinnin 

perusteella. Tämä on eräs tapa yhdistää työ ja muu elämä. Kolumnin 

yhteydessä työ esitetään myös lastenhoitona ja muina 

kiinnostuksenkohteina, esimerkiksi yhdistystoimintana.  

 

Kokkonen peräänkuuluttaa nimenomaan naisia, jotta asenteet 

kotiäitiyttä kohtaan paranisivat – naisethan yleensä ovat kaikista 

lähimpänä kotiäitiyttä koskevissa asioissa ja julkinen diskurssi keskittyy 

siksi heihin. Kokkosen mukaan muutoksen on lähdettävä heistä, joilla 

on omakohtaisia kokemuksia lastenhoidosta. Vasta tämän jälkeen 

voidaan vaikuttaa ”viisaisiin tutkijamiehiin” ja heidän päätöksentekoon.   

 

4.3.2 ”Naispomo tavoittelee täydellisyyttä” 
  

Trendi-lehden artikkeli kertoo kolmesta 32-38-vuotiaasta naisesta ja 

heidän ajatuksistaan ja kokemuksistaan esimiehenä. Artikkelissa 

käsitellään erityisesti naisen asemaa ja vaikeuksia johtajana – siihen 

sisältyy myös työn ja muun elämän yhdistäminen. Artikkelin on 

kirjoittanut Sanna Paananen. Artikkeli ilmestyi Trendin numerossa 

4/2005. Jutun haastatteluissa on haluttu antaa johtajanaisen arjen kuva 

työelämänsä suuntaviivoja pohtiville, erityisesti naisille. Jo 

ensimmäisellä sivulla kyseenalaistetaan se, onko täydellisyyden 

tavoittelu uralla loppujen lopuksi muuta kuin materiaa: ”Mielekäs työ 

antaa paljon, mutta menestyjät joutuvat miettimään, jääkö käteen 

lopulta muutakin kuin kultakortti. Työn pitää olla kiinnostavaa, ja se 

pitää kokea tärkeäksi.”” 

 

Anna Metten työskentelee johtajana yhdysvaltalaisessa suuryrityksessä 

Düsseldorfissa. Hänen uransa on ollut nousujohteinen ja hän on 
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kehittynyt nopeasti, eikä ole erityisemmin suunnitellut uransa 

käännekohtia tai tulevaisuutta. Annan mukaan hänen työnsä on 

vaativaa ja siitä tekee entistä kunnianhimoisemman hänen 

perfektionistinen luonteensa Se on hänen mukaansa naisille 

työelämässä muutenkin plussaa. ”Olen perfektionisti, teen työtäni 

intohimoisesti enkä luovuta helposti. Nuori nainen otetaan vakavasti, jos 

hän osaa työnsä kunnolla. Ylipäätään hänen pitää tehdä työnsä aina 

hieman paremmin kuin oletetaan.” 

 

Naisena Metten on kohdannut ennakkoluuloja johtajan asemassaan jo 

osin siitä syystä, että työskentelee teknisellä alalla. ”Naisena ja 

esimiehenä joudun tasapainoilemaan kahden kärjistetyn roolin välissä: 

olen joko kova bitch tai empaattinen ja kiltti. Ylipäätään pitää olla korkea 

sietokyky, jokaisesta kyseenalaisesta kommentista ei kannata ottaa 

nokkiinsa. Blondivitsejä saa kuulla päivittäin.” Jutussa Metten 

representoituu esimieheksi, joka haluaa panostaa työhönsä ”110-

prosenttisesti.” Hän ei halua samaistua kumpaankaan mainitsemistaan 

rooleista, vaan haluaa olla tehokas, mutta silti inhimillinen.  

 

Työ ja yksityiselämä ei ole Mettenillä tasapainossa. Hän myöntää 

tämän itsekin ja mainitsee myös syitä tilanteeseen sekä kuvailee lähes 

olematonta vapaa-aikaansa. ”Työni ja yksityiselämäni eivät ole 

tasapainossa. Kuusi vuotta sitten solmittu avioliittoni kaatui puolitoista 

vuotta sitten, sillä kahden uraihmisen liitto ei yksinkertaisesti toiminut. 

(...) Työviikon jälkeen olen usein niin väsynyt, että viikonloppuna 

katselen vain DVD-elokuvia ja Sinkkuelämää. (...) Viimeiset pari vuotta 

Anna on työskennellyt projektinsa kimpussa niin kiivastahtisesti, ettei 

ole laittanut kertaakaan kotonaan ruokaa.” Kuitenkin hän tietää vapaa-

ajan merkityksen ja haluaisi itsekin nauttia siitä. Vaikka työ antaa paljon 

Anna on miettinyt ”Jääkö tästä käteen muuta kuin Lufthansan kultakortti 

(...) En todellakaan halua olla viisikymppisenä rikas mutta yksinäinen.” 
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Milla Bruneau toimii tuotannon johtajana Metronome-yhtiössä. Hän 

kokee olevansa unelmatyössään. Myös hänellä ura on edennyt 

nopeasti eikä hän ole koskaan tehnyt tarkempia suunnitelmia. ”Ura on 

edennyt kuin juna, vieläpä ylämäkeä ja melko vauhdikkaasti 

tuotannonharjoittelijan kesätyöstä huipulle. En ole tehnyt minkäänlaisia 

urasuunnitelmia, asiat ovat vain tapahtuneet. Kun vastuuta on tarjottu, 

olen sitä ottanut.” 

 

”Yksityiselämän vauhdikkkuuden varmistavat 5- ja 2-vuotiaat tyttäret. 

Äitiyslomat eivät ole katkaisseet uraa. ’Työn ja perheen 

yhteensovittaminen on haasteellista, mutta siitä selviää hyvillä 

organisoimistaidoilla ja tukiverkostoilla. Pystyn tekemään työtäni 

täysipainoisesti vain, jos asiat ovat kotona niin, etten joudu miettimään 

niitä pitkin päivää.’” Vaativa työ hankaloittaa työn ja muun elämän 

yhteensovittamista, mutta Bruneau on onnistunut järjestämään 

elämänsä eri osa-alueet jokseenkin tasapainoisesti.  

 

Bruneaulle on tärkeää, että hän pystyy tekemään työtään 

täysipainoisesti työpaikallaan, eikä hän halua tuoda töitä kodin piiriin. 

Keskittymiseen työssä auttaa se, että kotonakin asiat ovat kunnossa. 

Bruneau korostaa läheisiään työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen 

helpottamisessa. ”Meillä on au pair ja isovanhemmat ovat lähellä. Uran 

tekemiseen tarvitaan puolison täydellinen tuki.” Vaikka hän toimii 

vaativassa työssä esimiesasemassa, hän ei halua heijastaa sitä 

perheasioihin ”Työni on niin palkitsevaa, ettei kotona tarvitse päteä. 

Lasten ei tarvitse huomata, että äidillä on vaativa työ. En edes kehtaa 

avata tietokonetta tai puhua työasioita puhelimessa.” 

 

Vapaa-ajan harrastuksille ei Bruneaulla jää aikaa, koska perhe vaatii 

työn jälkeen eniten voimavaroja. Bruneau ei edes mainitse haluavansa 

muita harrastuksia vaan korostaa perheen tärkeyttä. Hän ei koe 

myöskään tärkeäksi käydä jollakin tavalla työlle merkityksellisissä 
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tapahtumissa vapaa-aikanaan. ”’Kaikki vapaa-aikani on pyhitetty 

perheelle, omia harrastuksia minulla ei ole.’ Milla osallistuu vain 

’pakollisiin iltamenoihin’. Hänen mielestään työhön ei kuulu se, kuinka 

usein näyttäytyy kekkereillä.” 

 

Työssään Bruneau sanoo olevansa ”melko tiukka esimies”. Hän ei 

halua eikä myöskään saa erikoiskohtelua siksi, koska on nainen vaan 

painottaa, että ”Esimiesaseman edellyttämä auktoriteetti on ansaittu 

töiden kautta. ’Koska tiedän, mitä osaan, en pelkää kohdata esimerkiksi 

alan ’vanhoja äijiä’. Naisena en saa, enkä halua, erikoiskohtelua.’” 

Nämä kuvaukset eivät vastaa perinteisiä tai stereotyyppisia käsityksiä 

naisjohtajasta ja Bruneaukin toteaa olevan paljon tärkeämpää, että 

hänet huomioitaisiin ihmisenä eikä naisena. Voi olla, että Bruneau on 

tietoisestikin rakentanut omasta johtajan roolista enemmän 

maskuliinisen juuri tämän takia.  

 

Vaikka Bruneau sanoo, että vastuu ja valta saattavat joskus pelottaa, 

hänen kommentit valaavat uskoa nimenomaan naisiin, jotka 

suunnittelevat esimiesuraansa. ”Kokemus on opettanut, että melkein 

mitä tahansa voi tehdä, jos vain haluaa.” 

 

Viimeinen haastateltava on Anne Pekkanen, Hilton-Scandic-

hotelliketjun myynti- ja markkinointijohtaja. Hänen työhönsä kuuluu 

matkustaminen, jota hän pitää suurena etuja. Kuitenkin matkapäiviä 

kertyy vuodessa yli 70 ja työpäivätkin ovat yleensä yli kahdeksan tunnin 

pituisia. Hän kuitenkin sanoo valittamisen olevan turhaa, koska on itse 

valinnut tällaisen uran. ”Annen työpäivät ovat yli kahdeksantuntisia. 

’Joskus ajattelen, että olisipa luksusta istua kahvilassa lukemassa 

kirjaa. Kun on valinnut tällaisen tien, on kuitenkin turha valittaa. Työ 

antaa niin paljon, etteivät pitkät päivät tunnu uhraukselta.’” 
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Pekkasen etenemistä uralla ovat edesauttaneet monipuolinen 

työkokemus, innokkuus ja intohimo. Myös asenne pitää olla avoin: ”Ei 

kannata yrittää tehdä kaikkea itse. ’Ennen stressasin enemmän, mutta 

nyt osaan deadlinen alla miettiä, mitkä asiat ehdin tehdä ja mitä en. 

Kaikkia ei voi miellyttää. Pitää tuntea rajansa ja osata jakaa töitä.’”  

 

Muiden haastateltavien tavoin myös Pekkasella pitkät työpäivät ovat 

vieneet osan vapaa-ajasta ja yksityiselämästä. ”Harrastuksille ei jää 

aikaa, ja vaatiihan tämä kumppaniltakin todella paljon ymmärrystä. 

Tiivis kaveriporukkani onneksi tietää tilanteeni ja tajuaa, jos minusta ei 

kuulu mitään.” Yksi sitova ja tärkeä harrastus kuitenkin mainitaan jo 

haastattelun alussa – ”Kun Anne Pekkanen lähtee työmatkalle, hänellä 

on yksi ongelma: mihin isokokoinen weimariuroskoira Zeus pääsee 

hoitoon.” Pekkanen korostaa läheisten merkitystä elämässään, 

esimerkiksi koiran hoidossa ovat auttaneet ystävä ja oma isä. Vaikka 

työ on aikaavievää ja vaativaa, Pekkasen elämässä ”Asioilla on tapana 

järjestyä. ’Olen aika onnekas. Menestyminen ja onnistuminen ovat silti 

enemmän kiinni asenteesta kuin tuurista. Uskon lujasti päämääriini.’” 

 

Artikkelissa luodaan kuva siitä, millaista paljon työtä tekevän naisen 

elämä voi olla. Kirjoituksessa ei ole tuomitsevaa sävyä esimerkiksi siitä, 

että uranainen ei huolehdi perheestään vaan asiat esitetään 

avarakatseisesti korostamalla, että esimerkiksi läheisetkin voivat 

osallistua lasten hoitamiseen. Artikkelissa ei myöskään esitetä 

aliarviovan tyylisiä käytännön ohjeita nimenomaan naisille siitä, miten 

kehittyä uralla. Toki ohjelista artikkelista löytyy, mutta se on järkevä ja 

suuntaa-antava, ei liian yksityiskohtainen. Vaikka artikkeli on ilmestynyt 

naistenlehdessä, ei siinä ole paljonkaan sukupuolistavia sanavalintoja, 

vaikka se on kokonaisuudessaan tekee ja tuottaa naissukupuolta ja 

siihen liittyviä mielleyhtymiä. Omiin silmiini osui vain yksi lause, joissa 

yksittäisiä kärjistäen sukupuolistavia sanoja on käytetty: ”Düsseldorfissa 

Saksassa työskentelevän Finance Directorin korkokengät ja puolihame 
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voivat olla omiaan keskieurooppalaiseen talveen, mutta eivät Helsingin 

viimaan.” 

 

Artikkeli voi luoda negatiivisia mielikuvia johtajien vaativasta työstä, 

mutta se on kuitenkin kirjoitettu kannustavaan sävyyn. Sen mukaan 

kaikesta voi selvitä työn ja muun elämän järjestämisessä 

mieleisekseen, mutta ei saa olla liian kärsimätön. Vaikka olisikin lapsia, 

perhettä ja rakas harrastus, nainenkin voi edetä ja menestyä työuralla 

nimenomaan pätevyydellä, osaamisella ja omalla panostuksella – ei 

erikoiskohtelulla.   

 

Artikkelissa on tartuttu sukupuolten väliseen epätasa-arvoon 

käsittelemällä johtajina toimivia naisia. Koska johtajina on muuhun 

työväestöön verrattuna vähän naisia (Vanhala 1999, 20), on helppo 

tuoda ongelmakohtia esille. Koska nimenomaan naisjohtajilla työn ja 

yksityiselämän yhteensovittaminen on vielä vaikeampaa kuin 

naistyöntekijöillä yleensä, keskustelua saattaa syntyä enemmän, kun 

ongelmat ovat suurempia. Artikkeli ottaa rivien välistä kantaa 

sukupuoleen sidottuihin normeihin, jotka työelämän ja muun elämän 

yhdistämisessä luovat enemmän paineita naisille kuin miehille 

(Rantanen & Kinnunen 2005, 256). Naisjohtajuusdiskurssin kautta 

media voi tuoda aiheet yleiseen keskusteluun myös työntekijätasolla.  

 

4.3.3 ”Naisten yrittäjyydellä lisää töitä; Pienet lapset usein 
naisyrittäjän koetinkivi” 

 

Etelä-Saimaassa uutisoitiin 5.1.2005 naisten yrittäjyyden 

edistämismahdollisuuksista ja kauppa- ja teollisuusministeriön 

työryhmän parannusesityksistä naisyrittäjyydelle. Uutisen yhteydessä 

on haastateltu rautjärveläistä kioskiyrittäjää Pirjo Repoa sekä 

parikkalalaista kahvilayrittäjää Anne Eerikäistä. Naiset kertovat 

taustoistaan ja halustaan ryhtyä yrittäjiksi. Myös perhe-elämästä ja 
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muusta vapaa-ajasta ja niiden vaikutuksesta työelämään on uutisoitu. 

Toimittajina ovat olleet Anne Hyvönen sekä Päivi Vento. 

 

Jutussa on mainittu, etteivät naiset lähde helposti yrittäjiksi. Syinä ovat 

usein perhe-elämän ja yrittäjyyden yhteensovittamisen vaikeudet sekä 

sosiaaliturvan puutteet. Kivimäen ja Otonkorpi-Lehtorannan (2003) sekä 

Valjakan (2005) tutkimuksissa naisyrittäjien ongelmat koskevat myös 

työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Kauppa- ja teollisuusministeriön 

työryhmä haluaa korostaa lähtökohtia naisten yrittäjyyden edistämiselle 

– niitä ovat tahto naisten aseman parantamiselle yrittäjinä sekä naisten 

keskeisen solidaarisuuden esillenostamiseen. Vaikka naisten osuus 

yrittäjistä on Suomessa EU-maiden korkein, haluaa työryhmä nostaa 

naisten osuuden 40 prosenttiin.  

 

Uutisoinnin yhteydessä on haastateltu kahta yli kymmenen vuotta 

yrittäjänä toiminutta naista. Kioskiyrittäjä Pirjo Revon mukaan vaikeaa 

hänen työssään on yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistäminen. ”Kun 

aloitin yrittäjänä, lapset olivat 1- ja 3-vuotiaat. Kunnallinen 

perhepäivähoito oli tasokasta ja joustavaa, ja koska isä oli vuorotyössä, 

pojat olivat hoidossa 4-5 tuntia päivässä. Kuitenkin ainoa ristiriita ja 

huonon omantunnon aiheuttaja yrittäjän urallani on ollut se, pystyinkö 

jakamaan pienten poikieni kanssa tarpeeksi arkea. (...) Ilman 

isovanhempia, hyviä työntekijöitä ja päiväkotia yrittäjyys ei olisi 

onnistunut.”  

 

Vapaa-ajan saaminen on Pirjo Revolle myös hyvin tärkeää. Yrittäjänä 

hän haluaa pitää itsekin lomaa työstään, useissa tapauksissahan 

yrittäjä itse ei ehdi lomailemaan, vaikka haluaisikin. ”Pirjo Repo käy 

kesällä viikon etelässä ja talvella hän viettää perheen kanssa 

aktiivilomaviikon liikunnan merkeistä. Ja näistä hän ei luovu.” 
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Kahvilayrittäjä Anne Eerikäinen ryhtyi yrittäjäksi vuonna 1992. 

”Eerikäinen myöntää, ”ettei hän olisi uskaltanut edes harkita yrittäjyyttä 

vielä silloin, kun lapset olivat pieniä.” Eerikäinen mainitsee tukiverkon 

tärkeyden ja opastuksen saamisen olevan tärkeää: ”Kyllä yksinäinen 

yrittäjä tukiverkkoa kaipaa.” 

 

Uutisessa ei ole sukupuolistavia ilmauksia ja se haluaa kuvata naisten 

yrittäjyyttä ilman stereotypioita. Tukena ovat naisten haastattelut ja 

heidän mielipiteensä naisyrittäjyyden positiivisista ja negatiivista 

puolista. Haastattelut tekevät uutisesta arkisemman ja 

ymmärrettävämmän – uutinen on myös kiinnostavampi, kun siinä on 

mukana ”oikeita ihmisiä”. Yrittäjällä, nimenomaan naisella on 

työelämässä vaikeuksia perheasioiden käytännönjärjestelyissä ja 

muutenkin yrittäjyys vie paljon aikaa muilta elämänalueilta. Naisilla 

yrittäjyys pakottaa järjestämään elämän mahdollisuuksien mukaan, niin 

että työ ja perhe-elämä muodostavat järkevän kokonaisuuden. Usein 

tärkeäksi tukijaksi muodostuvat läheiset ja muut verkostot (Kivimäki & 

Otonkorpi-Lehtoranta 2003). Jutun luettua ja sen muodostaman 

mielikuvan kautta naiset ovat yrittäjyytensä kanssa kuitenkin melko 

yksin. Jutussa ei esimerkiksi mainittu Revon ja Eerikäisen 

kumppaneista yrittäjyyden tukemisen yhteydessä. Tällaisen 

kirjoitustavan seurauksena se tekee heistä naisten 

yrittäjyysdiskurssissa näkymättömiä, vaikka tutkimuksien mukaan juuri 

läheisillä ihmisillä on suuri merkitys yrittäjille. Juttu herättää naisyrittäjän 

representaatioiden kautta ajatuksia, että naisten yrittäjyyttä tulisi tukea 

nykyistä enemmän yhteiskunnan tasolla. Nykymediassa ja yleisessä 

keskustelussa ei toisaalta ole edes esiintynyt muunlaisia linjoja kuin se, 

että naisten yrittäjyys pitäisi nähdä positiivisena ainakin yhteiskunnan 

kannalta ja siihen täytyisi kohdentaa nykyistä enemmän resursseja.  
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4.3.4 ”Kansanedustaja nipistää laatuaikaa perheelleen” 
 

Kansanedustaja Anneli Kiljusen arkea kuvaileva artikkeli ilmestyi Etelä-

Saimaassa 8.2.2005. Artikkelin on kirjoittanut toimittaja Anne Niemi. 

Artikkelissa representoidaan kansanedustajan päivärutiineja 

sukupuolittuneesti – äitiys ja työn aikaavievä rooli elämässä korostuvat. 

Jutussa annetaan kuva, että Kiljusen elämä on hektistä, mutta hänelle 

on silti mahdollista osallistua lastensa arkeen äitinä ja huoltajana.  

 

Työn hektisyyttä kuvataan seuraavilla sitaateilla: ”Vajaan varttitunnin 

aikana se (kännykkä) on pirissyt jo viidesti. Kansanedustaja Anneli 

Kiljunen (sd.) vastaa puhelimeen maanantain iltapäiväruuhkan 

pyyhkiessä ohitse Raatihuoneen nurkalla”, ”Eduskunnassa hän tekee 

pitkää päivää”, ”Helsingissä voin keskittyä täysin työntekoon, päivät 

venyvät helposti 12-tuntisiksi.” sekä ” Hän tapasi iltapäivällä erään 

vanhuksen vanhustentalolla, sopi tapaamisia ja puhui kymmeniä 

puheluita.” Vastapainona kansanedustajan työlle Kiljunen pitää 

tärkeänä perheen tarjoamaa tukea ja apua. Perheenjäsenien kanssa 

vietetty aika on Kiljuselle ”laatuaikaa” – sana esiintyy kahdesti hänen 

puheessaan perheen merkityksestä. Kiljunen myös kiittää perhettään 

osallistumisesta arjen pyörittämiseen.  

 

Mielestäni artikkeli on kirjoitettu melko sukupuolistavin sanavalinnoin. 

”Pyykit jäi koneeseen, ripustan ne sitten illalla, sanoo illaksi Skinnarilan 

hoviin puhujaksi ennättävä. Kiljunen. Aamulla hän oli kiikuttanut omat ja 

sisaruksensa lapset kouluun ja käynyt kaupunginjohtaja Seppo 

Miettisen luona (...) Ruokaakin valmistin, onneksi karjalanpaistia riitti 

vielä täksi päiväksi, nopea-askelinen kansanedustaja kertoo.”  

 

Lauseet ja sanavalinnat antavat Kiljuselle merkityksen erityisesti äitinä, 

naisena ja perheen päänä. Kiljunen kuvataan tekstissa niin, että hän on 
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lopulta vastuussa kaikesta etenkin perheessään mutta myös omassa 

työssään, vaikka sitä ei suoraan sanotakaan.  

 

Kansanedustajan työtä käsiteltäessä Kiljunen on ”kansanedustajaäiti” ei 

”kansanedustaja”. Myös ”nopea-askelinen kansanedustaja” assosioituu 

tekstin yhteydessä naiseen ja on kouluikäisten lasten äitinä jopa 

poikkeus ja jollakin tavalla yli-ihminen kollegoidensa joukossa – ainakin 

toimittaja Niemen esittämänä. Artikkelin lopussa Niemi hakee vielä 

hyväksynnän Kiljusen kaksoisroolille äitinä ja kansanedustajana sekä 

pätevyydelle kansanedustajana haastattelemalla hänen miespuolista 

puoluetoveriaan. Aulis Nakarin mukaan ”Anneli on järjestelmällinen 

tekemisissään. Annelin etu on siinä, että hänellä on tukenaan koko 

perhe”. Varsinkin artikkelin lopusta syntyy kuva, että 

naiskansanedustaja, joka osaa järjestää aikaa myös perheelleen, ei 

voisi olla pätevä ja uskottava ilman miehen kommenttia ja mielipidettä 

asiaan. Lopullisen sanan sanoo tässä artikkelissa siis mies. Syytä 

voidaan etsiä stereotypioiden ja artikkelissa ehkä tiedostamatta tuotetun 

sukupuolistamisen takaa: sukupuolisopimuksista ja sukupuolten 

väliseen tasa-arvoon pyrkimisestä huolimatta mies ja miehisyys on 

kulttuurissamme arvokkaampaa kuin nainen tai naiseus. Miehet 

määrittelevät yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä lopulta sen, 

mikä on normaalia tai hyväksyttävää. (Nieminen 1995) 

 

Vaikka Kiljunen korostaa perheensä merkitystä ja tukea – ”Timo-

puolisoaan ja äitiään Gunnelia Anneli kiittää arjen pyörittämisestä. Myös 

Elias ja 18-vuotias Eetu osallistuvat ruuanlaitosta lähtien kotitöihin.” - 

artikkeli antaa kuitenkin käsityksen, että hän hoitaa suurimman osan 

perheensä asioista. Annetaan kuva kaikkeen kykenevästä uranaisesta, 

joka pesee pyykit, laittaa ruuan ja elää muutenkin minuuttiaikataulun 

turvin. Melko yksipuolisen esitystavan sijaan olisi esimerkiksi tarkemmat 

kuvaukset aviomiehen roolista perheen elättäjyydessä olleet 

kiinnostavia. Artikkelissa aviomies mainitaan vain kerran toki korostaen 
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hänen tukeaan Annelille, mutta jää muuten kokonaan pois ”Annelin 

päivästä”. 

 

Mielestäni Anneli Kiljusesta kertova artikkeli on tyypillinen kuvaus 

uranaisesta, jonka elämään kuuluu tukeva perhe ja kouluikäisiä lapsia. 

Työn ja varsinkin perhe-elämän yhteensovittamisesta kerrotaan paljon. 

Kiire korostuu haastateltavan elämässä, mutta asioiden hoitaminen ei 

kuitenkaan ole ylivoimaista. Tällaiset artikkelit ovat yksittäisiä 

uutisjuttuja maakuntalehdessä. Vaikka siinä korostuu sukupuolistava 

kuvaus, ei se todennäköisesti nouse lukijalle ensimmäiseksi esiin. 

Pikemminkin artikkeli voidaan käsittää rohkaisuksi vaativan työn ja 

perhe-elämän suhteita pohtiville naisille. Artikkelin sanoma on kuitenkin 

lopulta positiivinen.  

  

4.4 Työn ja perhe-elämän yhdistäminen 
 

Viimeisessä ryhmässä tekstien näkökulma työn ja muun elämän 

yhteensovittamiseen on selkein. Kaikissa kerrotaan työn ja perhe-

elämän yhdistämisestä ja erilaisista vaihtoehdoista ja käytännöistä. 

Mukana on neljä kirjoitusta.  

 

4.4.1 ”Riitta-Liisa Lassilan tukena MM-kisoissa on koko perhe” 
 

Etelä-Saimaan artikkelissa kerrotaan hiihtäjä Riitta-Liisa Lassilan 

valmistautumisesta Obersdorfin MM-kisoihin. Perheen mukanaolo 

kisoissa on nostettu artikkelin pääaiheiden joukkoon. Artikkeli ilmestyi 

Etelä-Saimaassa 17.2.2005 ja sen on kirjoittanut Kaija Yliniemi.  

 

Artikkelin alkuosa keskittyy Lassilan valmistautumiseen ja nimenomaan 

perheen mukanaoloon ja tukeen kisoissa. Artikkelissa tästä on tehty 

jollakin tavoin poikkeuksellista eikä se olekaan tyypillinen urheilu-
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uutinen. ”Riitta-Liisa Lassilalla on elämänsä tärkeimmät tukipilarit 

mukana Obersdorfissa auttamassa häntä parhaaseen mahdolliseen 

kilpailusuoritukseen hiihdon MM-laduilla (…) ei jaakaan huonetta 

joukkuekaverin kanssa. Lassilan huoneessa asuvat hiihtäjän lisäksi 

hänen äitinsä ja tammikuussa vuoden täyttänyt Ida-tytär.” Loppuosassa 

kerrotaan vasta siitä, miten fyysinen valmistautuminen on sujunut ja 

miten Lassila on kehittynyt urheilijana.  

 

Koska perheen merkityksestä Lassilan hiihtouralle kerrotaan todella 

paljon artikkelissa, se synnyttää mielkikuvan, että ilman perheen 

mukanaoloa Lassila ei pystyisi edes kilpailemaan MM-kisoissa. 

Päävalmentajalle järjestely sopi hyvin, samoin Hiihtoliitolle. Näiden 

tahojen mielipiteet olivat Lassilalle tärkeitä: ”Jos Ida ja äiti eivät voisi 

asua tässä hotellissa, minäkään en asuisi täällä.” Perheen mukanaolo 

myös rauhoittaa Lassilaa: ”Hiihtäjällä on itselläänkin turvallinen olo, kun 

tytär on kisojen aikaan hyvässä hoidossa.” 

 

Itselleni heräsi kysymys, millainen artikkeli olisi, jos siinä olisi 

haastateltu pienen lapsen huippu-urheilijaisää. Sukupuolikäsityksistä ja 

stereotypioista johtuen vapaa-aikaan ja perheeseen liittyvät asiat olisi 

todennäköisesti mainittu lyhyesti artikkelin loppupuolella ja juttu 

keskittyisi enemmän urheiluun sinänsä. Koska Lassila on nainen ja äiti, 

uutinen on rakennettu eri tavalla. Nainen representoituu jopa enemmän 

äitinä kuin huippu-urheilijana ja työn ja perhe-elämän jouheva 

yhdistäminen esitetään positiivisessa valossa hyväksyttävänä asiana. 

Artikkelissa lapsen merkitys nimenomaan naisurheilijalle korostuu ja 

perheen mukanaolo kilpailumatkoilla on jopa hyväksyttävää urheilijan 

menestyksen takaamiseksi. 

 

Artikkelissa Lassila esitetään kahdessa roolissa – urheilijana ja äitinä. 

Rantanen ja Kinnunen (2005) sekä Marks (1977) ovat tutkineet 

moniroolisuuden kuormittavuutta ja vahvistavuutta. Lassilan kohdalla 
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voidaan puhua moniroolisuuden vahvistavuudesta – sen mukaan 

yksilön käytettävissä olevat voimavarat uusiutuvat ja lisääntyvät 

useiden roolien vuoksi. Urheilusuoritukset paranevat, jos perheasiat 

ovat kunnossa. Artikkelissa perheen tuki esitetään ”tausta-asiana”, 

mutta sillä on varmasti sanavalintaa suurempi merkitys Lassilalle. 

Tärkeimpään, eli urheilusuorituksiin siirrytään artikkelin puolessa välissä 

jättämällä perheen mukanaolo taka-alalle. ”Tausta-asioiden lisäksi 

myös Lassilan kilpailuvire on kohdallaan avausmatkan kynnyksellä. (...) 

Tiedän, että olen kunnossa. Nyt ei ole enää muuta tehtävissä kuin itse 

kisasuoritus.” 

 

Työ eli tässä tapauksessa huippu-urheilu voi olla ihmiselle koko elämän 

tärkein asia, mutta sen ja muut elämänalueet voi sovittaa yhteen jopa 

yllättävän helposti ja kivuttomasti ja ne myös vahvistavat toisiaan. 

Tietenkin siihen vaikuttavat monet eri asiat, mutta Lassila ja hänen 

läheistensä apu ovat tästä hyvä esimerkki: Hänen äitinsä on eläkkeellä 

ja haluaa olla mukana kisamatkoilla. Myös alle kouluikäisen lapsen 

ottaminen mukaan kilpailumatkoille on suhteellisen helppoa, koska 

mitään koulun kaltaisia velvoitteita ei kotimaassa vielä ole. Tällaisen 

ihannetilanteen merkittävä mahdollistaja on myös se, että Lassila on 

nainen. Naisille ja varsinkin urheilijoille on todennäköisesti yleisesti 

hyväksyttävämpää yhdistää työ ja perhe Lassilan valitsemalla tavalla. 

 

4.4.2 ”Nainen ja hänen muusansa” 
 

Kaija Juurikkala toimii kolumnistina Kodin Kuvalehdessä. ”Nainen ja 

hänen muusansa” –kolumnissa hän käsittelee työn ja äitiyden 

yhdistämistä epätyypillisistä ja yllättävistäkin näkökulmista. Kolumni on 

ilmestynyt lehdessä 1/2005 (31.12.2004). Hän aloitti työt lapsen ollessa 

vasta kolmen kuukauden ikäinen. Isä jäi silloin päätoimiseksi koti-isäksi. 

Pääajatus Juurikkalalla on, ettei työn ja äitiyden yhteensovittaminen ole 

lainkaan vaikeaa: ”Päinvastoin. Äitiys antaa johtamiselle syvyyttä.” 
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Kolumnin alussa Juurikkala kertoo historiasta ja siitä kuinka 

miestaiteilijoilla oli muusansa ja se oli heidän erityisoikeutensa. 

Nyttemmin tilanne on muuttunut, eikä miehillä tasa-arvosyistä enää ole 

tätä mahdollisuutta. Juurikkalan perheessä asia on toisinpäin: ”Minä 

olen taiteilija ja minulla on muusa. Minun muusani on mies. Hän elää 

minun tarpeitteni mukaan, kuuntelee, hieroo jalkapohjat ja selän, 

vaihtaa vauvan vaipat ja tuo lapsen työpaikalle imetettäväksi. Muusa 

lukee lehdet ja kertoo kiireiselle naiselleen, mitä tärkeää maailmalla ja 

Suomessa tapahtuu. Muusa on aina tarvittaessa käytettävissä. Hän 

ajaa tuhat kilometriä korjaamaan ajopelini ja luopuu lomareissustaan 

työmatkani takia.”  

 

Juurikkala mainitsee, että hänen miehensä väittää elävänsä elämänsä 

onnellisinta aikaa ja toteaa sarkastisesti sen, ettei ”hän ymmärrä, ettei 

naisten työ ole arvostettavaa.” Tästä syntyy kuva, että vaikka tasa-

arvon kehittymisen myötä miehellä on täysi oikeus olla poissa 

työelämästä, se ei tarkoita sitä, että naisten työssäkäymistä 

arvostettaisiin aikaisempaa enemmän. Yleinen stereotypiakin on se, 

että kotiin jäävää miestä pidetään työhönsä sitoutumattomana, 

vallitseva käsitys miesten kohdalla on että, heidän täytyisi olla 

urasuuntautuneita. Naisen elämänpiiri puolestaan kuuluu enemmän 

yksityiselämään kuin työhön. Myös naisten aloja työelämässä, 

esimerkiksi ihmisiin liittyvää työtä arvostetaan vähemmän kuin 

esimerkiksi teknisiä, miesten alojen töitä. (Mustakallio 1994 13-16; 

Schwartz 1989, 108) 

 

Juurikkala ei ole itsekään varma asemastaan johtajana. Toisin sanoen 

hänkään ei osaa sanoa sitä, onko hänen työnsä arvostettavaa, koska 

hän on nainen. Koko kolumnista erottuu jonkinlaisen hyväksynnän 

hakeminen pomona ja nimenomaan naisesimiehenä toimimiselle, 

Juurikkala myös korostaa sitä, että hän on naisena poikkeus 

elokuvaohjaajien joukossa: ”Minä puolestaan teen miesten töitä. Olen 
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johtaja. Viimeisessä työssäni pitkän elokuvan ohjaajana minulla oli 

viisikymmentä alaista. Minä en nauti vallankäytöstä. Minä en saa 

tyydytystä siitä, että ihmiset tekevät, mitä minä haluan. Minä saan 

tyydytystä siitä, että ihmiset kuuntelevat omaa sydäntään.” Näissä 

lauseissa Juurikkala viittaa vallankäytön maskuliinisuuden ilmentymäksi 

ilmoittamalla aluksi, että tekee ”miesten” töitä, joihin vallankäyttö kuuluu 

(Kinnunen, 1996).  

 

Työssään Juurikkala on oppinut odottamaan, että asiat loksahtavat 

paikoilleen. Hänen mielestään on uskomatonta, että Suomessa on 

edelleen olemassa autoritäärisesti johdettuja yrityksiä. Samassa 

yhteydessä hän viittaa siihen, että johtajuudessa ei uskalleta luopua 

vallankäytöstä – ”Koska kokemukseni myötä kouluinstituutiossa 

opettajat eivät uskalla luopua vallankäytöstään, tuskin se 

yritysmaailmassakaan on helppoa.” Vaikka missään ei tule ilmi, että 

tällaiset johtajat olisivat miehiä, kolumnin lopussa Juurikkala viittaa 

naisiin, äitiyteen ja työhön sekä siihen, kuinka lapset vaikuttavat 

työntekoon ja suhteellisuudentajuun työpäivän paineissa sekä antavat 

syvyyttä asioiden käsittelemiseen ja johtajuuteen. Hän asettaa jollakin 

tavalla vastakkain perinteisen maskuliinisen työelämän mallin sekä 

pehmeämmän äitiydestä vaikutteita saaneen oman johtamismallinsa. 

”Arvot pysyvät helpommin kohdallaan, eikä japanilaishenkinen itsensä 

työllä tappaminen uhkaa. Lepo on tärkeä osa luovuutta. Lapsi vetää 

raskaankin työrupeaman jälkeen ’tässä ja nyt’ –elämään. Lapsi antaa 

arjen, se on lapsen lahja.” 

 

Kolumnissa negatiiviksi asioiksi yleisessä keskustelussa ja mediassa 

esitetyt asiat ”kiire” ja ”ajanpuute” loistavat poissaolollaan. Vaikka 

työelämän ja äitiyden yhteensovittamisessa useimmissa tapauksissa 

ilmeneekin ajankäyttöongelmia, tässä kolumnissa korostetaan asioiden 

positiivisia puolia ja myönteistä vuorovaikutusta. Ura ja äitiys ei ole 

mikään mahdoton yhdistelmä, sen haluaa todistaa kolumnin kirjoittaja 
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omakohtaisilla kokemuksillaan ja tekstinsä puhuttelevuudella. Hänen 

tärkein viestinsä jalat maassa pitämiseen sekä työssä että 

yksityiselämässä kiteytyy lauseeseen ”Lapsi antaa arjen, se on lapsen 

lahja.”  

 

4.4.3 ”Isi jäi kotiin” 
 

Artikkeli kertoo vantaalaisesta perheestä, jossa isä on jäänyt kotiin 

hoitamaan lastaan isyys- sekä hoitovapaalla. Lisäksi mukana on tietoa 

perhevapaiden käytöstä ja neljä pienempää koti-isien haastattelua. 

Artikkelissa halutaan kertoa, että tälläkin tavalla asiat voidaan hoitaa 

työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista ajatellen. Heti johdannossa 

sanotaan naisten käyttävän perhevapaista valtaosan, mutta Pennasen 

perhe kuvataan poikkeustapauksena. ”Vantaalaisen Niilo-pojan 

vanhemmat eivät kulkeneet virran mukana. Isä hoiti Niiloa sekä 

isyysvapaalla että hoitovapaalla, jonka vanhemmat jakoivat puoliksi.” 

Artikkeli ilmestyi Me Naiset –lehden numerossa 7/2005.  

 

Artikkelin alussa kerrotaan syistä, miksi lasta ei ole laitettu hoitoon ja 

miksi nimenomaan isä on jäänyt kotiin. ”Vanhempainvapaan loppuun 

sijoittuva isyysvapaa soi Juholle vielä ylimääräisen bonuksen. 

Bonuksella isää kannustetaan jäämään lapsen kanssa vähäksi aikaa 

kotiin.” Hoitovapaata perustellaan seuraavasti: ”Niiloa ei haluttu laittaa 

vielä niin pienenä hoitoon. Niinpä vanhemmat päättivät ottaa 

vuorotellen hoitovapaata töistä pystyäkseen hoitamaan Niiloa kotona. 

Kumpikin heistä oli kotona kaksi kahden kuukauden jaksoa”  

 

Sekä isän että äidin mietteistä kotiinjäämisestä on kirjoitettu, mutta isän 

ajatuksia on mukana enemmän. Isä, Juho Pennanen työskentelee 

tutkijana Helsingin yliopistossa ja on väitellyt myös tohtoriksi. Hänen 

työpaikallaan valinta kotiinjäämisestä ei herättänyt kummastusta eikä 
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työstä poisjääminen aiheuttanut myöskään suurempaa katastrofia, kyse 

oli käytännön järjestelyistä.  

 

”Isä oli osallistunut Niilon hoitoon pojan syntymästä asti, joten kotiin 

jäädessään hän ei joutunut opettelemaan kaikkea alusta. Ensimmäinen 

kuukausi meni tosi hyvin, ja kaikki oli mielestäni hauskaa. Sanoin silloin, 

että tämähän on niin kivaa, että voisin jäädä Niilon kanssa kotiin vaikka 

kuinka pitkäksi aikaa.” Juho painottaa kuitenkin, että lapsen hoitaminen 

on vaativaa ja aikataulut oli tehtävä täysin lapsen mukaan. ”Kun 

alkuinnostus meni ohi, Juho huomasi, että kokopäiväinen lapsenhoito 

on aika vaativaa puuhaa ja maistui jo ihan oikealle työlle. Ajankäyttö piti 

suunnitella täysin sen mukaan, mikä sopi vauvalle.” 

 

Juho kertoo, että ”Olen kuullut sanottavan, että kotiäitinä olo on hyvää 

valmennusta mihin tahansa kiireiseen ja stressaavaan työhön. 

Vakuutuin, että se väite pitää paikkansa.” Hänelle hoitovapaalla 

oleminen oli myös ”kiinnostava kokeilu” ja ”hauskinta oli huomata, että 

miehenäkin pystyin hoitamaan lasta yksin ja että lapsi myös oppi siihen, 

että isä kelpaa yhtä lailla kuin äiti.” Kaiken kaikkiaan suhtautuminen 

Juhon koti-isyyteen on ollut myönteistä ja yleensäkin miesten valintaa 

jäädä hoitovapaalle jopa arvostetaan Juhon mielestä nykyaikana.  

 

Äidin, Tuulia Syväsen mietteitä on artikkelissa hieman vähemmän. 

Tuulia työskentelee Reilun kaupan edistämisyhdistyksessä ja ”on hyvin 

motivoitunut työhönsä”. Siksi hänellä oli äitiyslomankin aikana ikävä 

töihin ja hän sanookin olleensa ”henkisesti kiinni töissä ja esimerkiksi 

luki työpaikkansa sähköposteja liki päivittäin ja pistäytyi usein Niilonkin 

kanssa töissä kahvilla”. Tästä huolimatta hän kuitenkin piti mahdollisena 

sitä, että olisi kotona lapsen kanssa äitiyslomaa pidemmän ajan. ”Ajatus 

siitä, että molemmat vanhemmat osallistuisivat aikanaan lapsen 

kotihoitoon nousi esille jo silloin, kun julkisuudessa puhuttiin 

ensimmäisiä kertoja perhevapaista ja isien mahdollisuuksta käyttää 
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sitä.” Medialla oli varmasti julkiseen keskusteluun osallistujana oma 

merkityksensä Syvästen valintaan - Tuulia Syvänen viittaa lauseessaan 

julkisuudessa käytyyn keskusteluun. Isien hoitovapaista kertovaa 

mediaa voidaan pitää progressiivisena, eli uusia näkökulmia esittävänä, 

jonka vaikutuspiiri yltää Syvästen esimerkin mukaan konkreettisesti 

yksittäisiin ihmisiin asti (Kauhanen 2006).  

 

Tuuliaa ei missään tapauksessa häirinnyt Juhon jääminen kotiin, hän ei 

esimerkiksi epäillyt Juhon pärjäämistä lapsen kanssa. Hän kuitenkin 

myöntää olleensa satunnaisesti mustasukkainen Juholle kotona 

olemisesta. Vaikka Tuulia olikin kiinni työssään, hänelle oli tärkeää 

itsekin olla mahdollisimman paljon yhdessä perheen kanssa: ”Pyrin 

siihen, että minäkin saatoin olla kotona mahdollisimman paljon Niilon 

kanssa. Kiirehdin kotiin heti, kun työpäivä päättyi enkä entiseen tapaani 

jäänyt venymään työpaikalle. Joskus jätin ruokatunninkin väliin 

päästäkseni lähtemään aikaisemmin.” 

 

Pariskunnan mietteiden jälkeen artikkelissa on heidän pohdintaansa 

siitä, mitä lapsenhoidon suhteen kannattaa tehdä, ja onko työ loppujen 

lopuksi elämän tärkein asia. ”Sekä Juho että Tuulia ovat samaa mieltä 

siitä, että jaettu hoitovapaa toimi heidän elämässään hyvin”. Valinta on 

ollut oikea. Työstä ja urasta puhuttaessa pariskunta kehottaa ihmisiä 

miettimään omia prioriteettejään: ”Jos isä on sitä mieltä, ettei hän halua 

ollenkaan hoitaa lastaan tai jos hän ajattelee uransa olevan niin tärkeä, 

ettei se kestä edes kuukauden tai parin viikon kotona oloa, ehkä 

kummankin on syytä miettiä, onko elämäntilanne ollenkaan otollinen 

lapselle.” Edellisessä lauseessa voisi olla ”isän” tilalla ”äitikin”, voihan 

hänkin olla todella urasuuntautunut, vaikka haluaisikin lapsia. 

 

Neljässä lyhyemmässä haastattelussa isillä on samansuuntaisia 

ajatuksia kuin Pennasellakin. Kaikki suhtautuvat isän käyttämiin 

hoitovapaisiin myönteisesti ja kaikki korostavat sen olevan positiivinen 
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ja antoisa kokemus. Kaikille on ollut yhteistä myös se, ettei lapsen hoito 

ole sujunut ongelmitta: ”Olen jo huomannut, että lapsen hoitaminen, 

syöttäminen ja hänen kanssaan leikkiminen on ihan täysipäiväistä 

hommaa ja opettaa itsekuria. Vaatii keskittymistä, että pystyy olemaan 

koko ajan lapsen kanssa.”, ”Olen hoitanut molempia lapsiamme kotona, 

ja se on ollut hieno kokemus. Päivät kotona olivat tosin yhtä kiireisiä 

kuin työpäivät.”, ”Ei tämä silti tosiaankaan pelkkää lomailua ole!” 

 

Yleisesti artikkelissa halutaan kannustaa isiä hoitovapaan 

käyttämiseen. Tämän mahdollistavat osin joustavat työajat. Varsinkin 

Pohjoismaissa perheen ja työn yhdistämistä tukevat työaikajärjestelyt 

ovat jo melko joustavia, mutta muissa Euroopan maissa isien kotiin 

jääminen on vielä harvinaisempaa kuin Suomessa. (Uhmavaara ym. 

2005, Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003) Työelämän joustavuus 

auttaa myös muuten lapsen hoitamista ja yhteistä ajankäyttöä lapsen ja 

koko perheen kanssa. Kun isän kotiinjäämistä suunnitellaan perheissä, 

ovat artikkelin mukaan tärkeitä asioita hoitojärjestelyjen pohtiminen 

sekä itsetäänselvyytenä isän oma asenne.  

 

Artikkelissa on käytetty hieman stereotyyppistä kuvailua ja 

sanavalintoja. Koska jutussa on kerrottu nimenomaan isistä ja 

lastenhoidosta, on myös kerrottu paljon konkreettisista asioista ikään 

kuin ne olisivat jollakin tavalla erikoisia ja vaikeita tai yllättäviä 

lastenhoidossa. Koti onkin kuulunut kautta historian naisten maailmaan, 

joten ehkä sitä kautta asioiden merkityksellistämisestä on tehty 

konkreettista, koska koti- ja perheasiat yhdistetään feminiinisiin arvoihin 

ja ne käsitetään enemmän tutummiksi naisille kuin miehille. (Beauvoir 

1999; Aaltio-Marjosola 2001, 36) Jutun näkökulmaa ja sisältöä 

korostamaan on ”oikeiden asioiden” väliin laitettu sukupuolistavia tai 

stereotyyppisiä ilmauksia, joiden tarkoitus on toimia tehokeinoina. Kun 

isä on jutussa lapsen ”päähoitajana” näkyy se myös sanavalinnoissa: ”-

Isi, i-sii! Niilo pyrhältää esiin paita yltään riisuen. Hän haluaa kylpyyn. 
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Juho nousee viemään poikaa iltapesulle. Jäämme Tuulian kanssa 

kahvikuppien ääreen. (...) Putipuhdas Niko kurkkii nakuna kylppäristä. 

Juho korjaa vannan pois lattialta.” Myös artikkelin kuvissa isä 

representoituu lapsenhoitajaksi – kaikissa kuvissa isä on samassa 

kuvassa lapsensa kanssa. Äiti puolestaan esitetään jonkinlaisena 

taustaihmisenä lapsen hoidossa ja yksi kuva on äidin työpaikalta. Isän 

ja äidin vastakkainasetetut, jutun mukaan epätavallisetkin roolit tulevat 

kuvien kautta hyvin esiin. 

 

Jos samanlainen juttu olisi tehty kotiäitiydestä, sisältö voisi olla 

painottunut eri tavalla eikä niin sanottuja itsestäänselvyyksiä olisi näin 

paljon. Syynä on todennäköisesti se, että kotiäitiys ei ole yleisesti ottaen 

mitenkään erikoista ja yleisesti oletetaan, että kaikki äidit tietävät kaiken 

lastenhoidosta eikä pikkuasioiden ja yksityiskohtien kertominenkaan ole 

tarpeen. ”Isi jäi kotiin” –artikkelissa jotkut sanavalinnat ja kokonaiset 

kappaleetkin ovat hieman tökeröjä, ja ne saattavat aliarvioida lukijaa. 

Tietyt lauseet on saatettu laittaa mukaan, koska ne ovat tulleet miehen 

suusta. Naisen sanomina ne olisivat luultavasti lapsellisia ja 

tarpeettomia. Esimerkkeinä toimivat hyvin: ”Ensimmäinen kuukausi 

meni tosi hyvin, ja kaikki oli mielestäni yksinomaan hauskaa. Sanoin 

silloin, että tämähän on kivaa, että voisin jäädä Niilon kanssa kotiin 

pidemmäksikin aikaa.” sekä ”Itse en pystynyt ollenkaan päättämään, 

mitä milläkin hetkellä teen. Jos ajattelin, että menen Niilon kanssa 

vaikka iltapäivällä ulos, minun oli mietittävä aamusta alkaen, missä 

järjestyksessä asioita teen, muuten se ei onnistunut.” 

 

4.4.4 ”Europarlamentaarikko Ville Itälä viettää elämää perheen 
ehdoilla” 

 

Ilta-Sanomissa ilmestyi 10.2.2005 artikkeli, jossa kerrotaan 

europarlamentaarikko Ville Itälän perheenlisäyksen vaikutuksesta työn 

rytmittämiseen ja elämään yleensä. Ensimmäisessä, 
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johdantokappaleessa sanotaan jo selvästi, että ”Arjen pyörittäminen on 

kuitenkin pitkälti puolison vastuulla, sillä meppi-isä viettää viikot 

Brysselissä.” Artikkelin on kirjoittanut Marianne Riiali. 

 

Vaikka suurin vastuu vauvan hoitamisessa on Sari Itälällä, yrittää Ville 

silti viettää mahdollisimman paljon aikaa perheen Suomen kodissa, 

Turussa ja järjestää aikataulunsa perheen hyväksi. ”Vaikka on kallista 

pitää koti molemmissa paikoissa, niin kyllä se maksaa väärtinsä. Viime 

viikollakin lensin Brysseliin kaksi kertaa, Ville sanoo.” Tästä huolimatta 

Sari Itälälle tilanne ei ole helppo – ”Aviomiehen matkalaukkuelämä 

koettelee vaimon voimia, sillä arki yksin kahden pienen lapsen kanssa 

ei ole yksinkertaista. Nyt on kyllä aika raskasta. Artturikin on vielä niin 

pieni, ettei häntä voi jättää hetkeksikään yksin” Vauvan lisäksi parilla on 

myös 2-vuotias poika ja lastenhoito on järjestetty käytännössä niin, että 

isä keskittyy enemmän häneen: ”Onneksi Ville osallistuu aika paljon 

aina kun on täällä, hoitaa isoveljen vaipanvaihdot ja aamupuuronkeitot. 

Minä saan sitten keskittyä enemmän vauvaan.” 

 

Isän osallistumista vauvan hoitamiseen on korostettu kokonaisella 

kappaleella, jossa kerrotaan vauvan syntymästä ja Ville Itälän halusta 

olla siinä mukana. ”H-hetken lähestyessä Ville päivysti tauotta 

puhelimen päässä Brysselissä. Isän ehtiminen mukaan synnytykseen 

oli kuitenkin sekuntikellopeliä.” Tämän perusteella Itälästä tehdään 

jutussa ”malli-isää”, koska hän halusi niin innokkaasti osallistua 

synnytykseen. 

 

Loppuosa artikkelia keskittyy perheen Brysselin arjen kuvaamiseen. 

Kuvailua ei ole tehty mitenkään erikoiseksi, vaan elämä Brysselissä 

representoidaan samalla tavoin tavalliseksi kuin Suomessakin – 

”Brysselissä Itälän perhettä odottavat tutut arkiaskareet.” Jutussa ei ole 

myöskään mainittu sitä, että kahdessa maassa asumisessa olisi 

merkittävää haittaa perheelle. Itälä haluaa tuoda asian positiiviset 
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puolet esille ja painottaa työnsä mielekkyyttä ja viihtymistä omassa 

työympäristössään. ”Se on niin mielenkiintoinen maailma, erilaisia 

kieliä, kulttuureja ja ihmisiä. Kaarti, jonka kanssa työskentelen, on 

erittäin kokenutta.” 

 

Artikkelin tekstin ja kuvien perusteella halutaan Ville Itälästä antaa 

”hyvä isä” –mielikuva. Hän haluaa huomioida perheensä ulkomailtakin 

käsin, vaikka ei olekaan aina konkreettisesti läsnä perheensä seurassa. 

Jutun otsikkokin painottaa ”elämää perheen ehdoilla”. Jutun kautta voi 

etsiä jonkinlaista vastakkainasettelua muutama vuosi sitten yleisessä 

keskustelussa olleille ”kännykkä-isille”, joiden henkilöitymänä pidettiin 

Esko Ahoa. Tämän jutun perusteella malli-isä on mahdollisimman 

paljon konkreettisesti mukana perheensä arjessa, ”puhelinisyyttä” ei 

pidetä positiivisena. Näkyvänä esimerkkinä jutussa tästä toimii Villen 

päivystäminen vauvan synnytykseen ehtimisessä – olisihan hän voinut 

kuulla uutisia puhelimenkin välityksellä, mutta valitsi silti lentomatkan 

Brysselistä Turkuun ehtiäkseen mukaan.  

 

Myös jotkut sanavalinnat korostavat Villen isyyttä, äidin kohdalla äitiyttä 

ei ole korostettu lisäsanoilla. Esimerkkeinä voi mainita ”meppi-isän” ja 

”isä-Itälän”. 

 

Artikkeli antaa melko pintapuolisen kuvauksen Itälöiden arjesta ja työn 

ja muun elämän yhdistämisestä, mutta toisaalta iltapäivälehtien jutut 

eivät luonteeltaan olekaan kovin syvällisiä. Silti jutussa on kuvattu 

melko hyvin nimenomaan Villen osalta sekä työn ja perhe-elämän 

yhdistämisen vaikeuksia että antoisuutta. Arjen kuvaamisen kannalta 

kokonainen kappale synnytyksestä voi olla useiden mielestä turha, 

tilalle olisi voinut laittaa enemmän perheen nykyiseen tilanteeseen 

liittyviä asioita. Yksittäisiä tapahtumia kuvaavat kappaleet ovat kuitenkin 

mediateksteille ominainen tehokeino, jonka kautta asiat voidaan 

merkityksellistää halutulla tavalla. Lukijalle halutaan antaa tietynlainen 
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mielikuva jutussa käsitellystä henkilöstä tai asiasta. (Fiske 1998, 113; 

Fairclough 1997 140) 

 

Sari Itälän työstä ei artikkelissa ole mainittu muuta kuin hänen 

sairaanhoitaja-ammattinsa. Tästä voi syntyä kuva, että perheessä vain 

miehellä on tärkeä työ. Tietenkin Sari Itälä oli kyseisellä hetkellä 

äitiyslomalla, mutta jatkossa myös hänellä on melko varmasti 

jonkinlainen rooli työelämässä ja pariskunnan on entistä tarkemmin 

mietittävä aikataulujen järjestämistä ja muita työhön ja muuhun 

elämään liittyviä asioita. Toisaalta näin esitettynä uusinnetaan 

sukupuolten välistä kuilua työelämässä. Naisten asemaa ei 

työelämässä arvosteta edelleenkään niin paljon kuin miesten, 

varsinkaan perinteisissä naisammateissa kuten hoivatyössä. (Nieminen 

1995; Haavio-Mannila ym. 1991) Myös jutussa paljon esiin tuotu Sari 

Itälän suurempi osuus perheasioiden piirissä uusintaa 

sukupuolikäsitystä, jonka mukaan perhe ja lapset mielletään yhä 

naisten tehtäväksi. (Karento 1999, 20) 

 

4.5 Lehtiteksteistä esille nousseet teemat 
 
Tarkoituksenani oli valita analysoitavaksi eri tyylisissä lehdissä 

ilmestyneitä lehtitekstejä, jotka käsittelevät työn ja muun elämän 

yhteensovittamista monista eri näkökulmista. Yhteensä käsittelin 17 

tekstiä, joista osa oli ilmestynyt sanomalehdissä, osa ammatillisissa 

lehdissä ja osa erilaisissa aikakauslehdissä. Jutut ovat ilmestyneet 

tammi-huhtikuussa 2005. 

 

4.5.1 Kirjoitusten näkökulmat 
 

Kirjoitukset on jäsennelty niissä ensilukemalta korostuvien näkökulmien 

mukaan. Itse luokittelin tekstit neljään ryhmään sillä perusteella, minkä 
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näkökulman ympärille tekstit ovat rakentuneet. Valinnoista ja tekstien 

jäsentelyistä olen kertonut jo aikaisemmin kunkin tekstiryhmän 

yhteydessä.  

 

Ensimmäisessä ryhmässä ”ajan merkitys työelämässä” on neljä 

kirjoitusta. Näissä teksteissä yhteistä on se, että niissä puhutaan ajan 

hallitsevuudesta varsinkin työelämässä ja siitä, kuinka saada itselleen 

omaa aikaa. Toisessa ryhmässä ”työ voimanlähteenä” on mukana 

tekstit, joissa työn positiivisuus nousee esille työn ja muun elämän 

yhteensovittamisessa. Ryhmässä on mukana viisi kirjoitusta. Kolmas 

ryhmä on ”nainen ja naiseuden representaatiot”. Ryhmän neljä tekstiä 

ovat rakentuneet erityisesti jonkun naisiin kohdistuvan teeman 

ympärille. Neljäs ryhmä on ”Työn ja perhe-elämän yhdistäminen”. 

Ryhmässä on mukana neljä kirjoitusta, joissa korostuu perheen 

merkitys työn ja muun elämän yhteensovittamisessa ja se, mitä erilaisia 

vaihtoehtoja on yhdistää perhe ja työ tasapainoisesti toisiinsa. 

 

4.5.2 Lehtityypit ja tekstigenret 
 

Eri tekstityyppien erot huomasi hyvin tekstejä lukiessa ja käsiteltäessä. 

Voidaan puhua eri tekstigenreistä. Etelä-Saimaassa ja Helsingin 

Sanomissa oli enimmäkseen kirjoitettu uutisismaisia ja ajankohtaisia 

uutisjuttuja. Usein uutisen tueksi ja taustatiedoksi oli haastateltu 

muutamaa henkilöä, jota uutinen kosketti erityisen läheltä omassa 

elämässä. Asiauutisoinniksi katson esimerkiksi sen. että työn ja perhe-

elämän yhdistämisen vaikeutta ei ole paisuteltu, vaikka useille se onkin 

jonkin tason ongelma. Asiat on kirjoitettu niin, ettei niiden haluta 

synnyttää ”vääränlaisia” mielikuvia lukijoissa. Myös uutisoinnin tukena 

olevat haastattelut on kirjoitettu samaa uutiselle tyypillistä linjaa 

mukaillen. Esimerkkeinä tämän tyylisistä teksteistä ovat Etelä-Saimaan 

”Naisten yrittäjyydellä lisää töitä”; ”Pienet lapset usein naisyrittäjän 

koetinkivi” sekä Helsingin Sanomien ”Potkut murentavat työhaluja”. 
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Muissa lehdissä julkaistut jutut ovat ilmestyneet usein osana tiettyä 

juttusarjaa ja kirjoitustyyli noudattaa sarjassa aikaisemmin 

ilmestyneiden juttujen linjaa. Kauppalehdessä esimerkiksi ”Yrittäjäpari”-

sarja on kirjoitettu dialogin muotoon haastattelijan ja haastateltavien 

välillä. Siinä on myös käytetty paljon vastakkainasettelua kysymysten 

kohdalla niin sanotuilla ”kuka”-kysymyksillä. Ilta-Sanomissa puolestaan 

ilmestyy Plussa-liitteessä ”Lifestyle”-sarja, jonka tyyli on hyvin 

kuvailevaa ja yleensäkin jutun henkilön elämäntyyliin, työhön, vapaa-

aikaan ja harrastuksiin keskittyvää. Ongelmia esimerkiksi ajankäytössä 

on voitu mainita, mutta ne on sivuutettu muutamalla lauseella, jotta 

yleiskuva jutussa olisi mahdollisimman positiivinen. Tässä sarjassa 

myös valokuvia on paljon, ja ne tukevat hyvin kirjoitustyyliä. 

Esimerkkinä käsittelemistäni teksteistä toimii nimenomaan Ilta-

Sanomien Plussa-liitteessä ilmestynyt Ursula Zittingistä kertova 

”Elämäntyönä elämykset”. 

 

Iltapäivälehdissä ilmestyneet kirjoitukset ovat myös tietyn tyylisiä. Niissä 

jutun päähenkilönä on poikkeuksetta joku julkisuuden henkilö. 

Käsittelemissäni teksteissä Ilta-Sanomissa on kirjoitettu Ville Itälästä ja 

Anne Hedmanista. Tällaisissa jutuissa otsikot ovat huomiota herättäviä 

ja kirjoitettu isolla, mutta itse jutun kirjoitustyyli on melko pintapuolista, 

eikä niissä juuri mennä ”pintaa syvemmälle”. Jutuissa pyritään 

tietoisesti rakentamaan tietynlaista imagoa haastatellulle henkilölle. 

Esimerkiksi Euroopan parlamentin jäsen Ville Itälä on jutun perusteella 

perheestään välittävä, aktiivinen isä, joka priorisoi ajankäyttöään 

perheen mukaan ja pyrkii minimoimaan Brysselissä asumista perheen 

takia. Perhe siis asui jutun kirjoittamishetkellä Turussa. Anne Hedman 

on puolestaan kaikkeen ehtivä suurperheen äiti, joka lastensa ja työnsä 

lisäksi ehtii nauttia omastakin vapaa-ajasta. Kuvat ovat iltapäivälehtien 

jutuissa melko suuressa roolissa ja ne ovat muutenkin lähes sivun 

kokoisia. Kuvilla korostetaan jutussa rakennettua imagoa ja identiteettiä 

haastatellusta. Ville Itälä poseeraa perheensä kanssa Turussa Aura-
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joen sillalla ja Anne Hedman energisenä ja tyylikkäänä tv-ohjelmansa 

aiheisessa kuvassa. Kuvaustyylillä sidotaan kuvat haastattelussa 

rakennettuun kontekstiin.  

 

4.5.3 Kirjoittajan vaikutus 
 

Kirjoittajan vaikutus juttujen ulkoasuun ja sisältöön on joiltakin osin 

havaittavissa. Vain kolme juttujen kirjoittajista on miehiä. Nämä tekstit 

eivät suoranaisesti käsittele työn ja muun elämän yhteensovittamista, 

vaan juttujen pääteemana on ennemminkin kirjoituksessa olevan 

henkilön työ, esimerkiksi Kauppalehdessä ilmestyneessä artikkelissa 

Rainer Partasen yritys Jutron. Naisten kirjoittamissa jutuissa työn ja 

muun elämän yhteensovittaminen on suurimmassa osassa kirjoituksia 

sen pääsisältönä. Tässä aineistossa miehet ovat kirjoittaneet 

maskuliinisuuksia ja maskuliinisia elämänalueita käsittelevät jutut ja 

naiset feminiinisyyksiä ja feminiinisiä elämänalueita käsittelevät jutut. 

Tämä viittaa sukupuolten sosiaalistumiseen tiettyihin arvomaailmoihin 

(Aaltio-Marjosola 2001, 36). Miehet sosiaalistuvat tyypillisesti 

maskuliiniseen ja naiset feminiiniseen arvomaailmaan. Suomalaisessa 

kulttuurissa nämä erot on nähtävissä ja sen takia myös miesten ja 

naisten kirjoittamat tekstit voivat rakentua eri tavalla.  

 

Kirjoittajan vaikutus näkyy myös tekstin tyypissä. Jos kirjoitus on 

omakohtainen eikä siinä ole haastateltu ketään, se muodostuu 

henkilökohtaisemmaksi ja siitä on luettavissa enemmän toimittajan 

mielipiteitä kuin muissa teksteissä. Tällaiset tekstit ovat aineistossa 

kolumneja. Omakohtaiset kirjoitukset ovat sävyltään myös 

pohdiskelevampia kuin muut tekstit. Kritiikkiä ja (itse)ironiaa on myös 

havaittavissa enemmän kuin muissa kirjoituksissa. Esimerkkeinä 

omakohtaisista kirjoituksista ovat Aleksi Bardyn ”Aikaa on loputtomasti”, 

Kaija Juurikkalan ”Nainen ja hänen muusansa” sekä Anne Kokkosen 

”Äiti ei muista mitään”.  
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4.5.4 Yksilöiden valinnat ajankäytön suhteen 
 

Kaikissa käsittelemissäni kirjoituksissa tulee esille vapaa-ajan ja 

yleensäkin ajan merkitys ihmisille. Myös se korostuu, että itselleen ei 

pidä hankkia liikaa töitä tai muita aktiviteetteja muilta elämänalueilta, 

koska ihmisille on myös tärkeää joskus olla tekemättä mitään. Joissakin 

kirjoituksissa on viitattu myös työpaikan ilmapiirin ja työntekijöiden 

vapaa-ajan suhteeseen – yrityksillekin on positiivista, kun työntekijöillä 

on tarpeeksi vapaa-aikaa – ilmapiiri paranee ja työntekijät jaksavat 

työskennellä tehokkaammin, kun välillä ajatukset saavat olla kunnolla 

pois työasioista.  

 

Kaikissa kirjoituksissa on positiivinen linja erilaisten elämänvalintojen ja 

henkilöiden ajatusten suhteen. Missään kirjoituksessa ei esitetä 

esimerkiksi jutussa haastatellun henkilön elämäntyyliä negatiiviseen 

sävyyn. Tähän ei todennäköisesti olisi varaa mediallakaan, koska työn 

ja muun elämän yhteensovittaminen koskettaa kaikkia jollakin tasolla ja 

jokaisen valintoja halutaan kunnioittaa olisivatpa ne sitten kuinka 

poikkeavia esimerkiksi haastattelijan omista valinnoista. Erilaisten 

valintojen kyseenalaistamisella kirjoituksissa ei varmastikaan 

päädyttäisi mihinkään, sillä jokaisellahan on oma elämä ja omat 

prioriteettinsa ajankäytön suhteen. Silti mediateksteissä käsittelytapa on 

yllättävän samansuuntainen ja kuva todellisuudesta muodostuu niiden 

perusteella vapaa-ajan ja yksityiselämän tärkeyttä korostavaksi. 

 

4.5.5 Sukupuoli lehtiteksteissä 
 

Naisia ja miehiä käsittelevät kirjoitukset poikkeavat toisistaan 

muutamassa asiassa. Kun kirjoitus on miehestä, ei yleensä mainita 

erikseen perhe-elämää vaan keskitytään vapaa-aikaan yleensä, kun 

kyseessä on työn ja muun elämän yhteensovittamisessa esille tulevat 

hyvät ja huonot puolet. Näissä jutuissa pääosassa on ollut henkilön työ, 
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esimerkiksi Kauppalehden kirjoituksissa pääteemana on yrittäjyys. Jutut 

on kirjoitettu tietylle lukijaryhmälle ja sen takia noudattavat tiettyä linjaa.  

Kuitenkin niin sanotuissa naistenlehdissä miehistä kirjoitetut jutut ovat 

toisenlaisia. Kun kyseessä on työn ja muun elämän yhteensovittaminen, 

tällaisissa jutuissa painotetaan nimenomaan miesten perheen ehdoilla 

elämistä ja isyys- tai hoitovapaan käyttämistä. Miesten muusta vapaa-

ajasta ei näissä tapauksissa ole paljon kirjoitettu. Myös lehtikuvissa 

perhe on keskeisesti esillä. Miehestä tehdään jutuissa tällöin aktiivinen 

isä ja kirjoitustyyli korostaa sankarimyyttiä isien osallistuvuudessa 

perheidensä elämään. 

  

Kun nainen on kirjoituksessa päähenkilönä, tulee perhe yhtä poikkeusta 

lukuun ottamatta aina esille, joissakin teksteissä asiaa tietysti 

painotetaan erilailla ja enemmän kuin toisissa. Kun miehistä on 

kirjoitettu pelkästään isyyttä käsitteleviä tekstejä, ei naisista ole 

puolestaan kirjoitettu samalla tavoin pelkästään äitiyttä käsitteleviä 

juttuja – niissä on poikkeuksetta jonkinlainen vastakkainasettelu työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamisen välillä. Tällaisissa miesten 

perhekeskeisyyttä ja isyyttä korostavissa jutuissa halutaan 

todennäköisesti tuoda asiaa eri tavalla, painottaen esille. Siksi 

korostetaan pelkästään perheasioita, koska miesten rooli lastenhoitajina 

on kuitenkin vielä epätavallisempi kuin naisten. Tällaisissa kirjoituksissa 

halutaan luoda kuva, että kyseinen isä, ei ”mies”, osallistuu enemmän 

lastensa elämään kuin muut ja että se on jossain määrin epätavallista. 

Äideistä ei kirjoiteta samaan tyyliin, koska media pitää itsestään 

selvänä, että äidin luonnolliseen ympäristöön kuuluu juuri koti. 

Mediassa saatetaan pitää liian tavallisena ja mielenkiinnottomana sitä, 

jos kotiäideille annettaisiin saman verran palstatilaa kuin koti-isille. 

 

Naisista kertovissa teksteissä päähenkilöinä on yleensä korkeassa 

asemassa oleva nainen, jolla on paljon vapaa-ajan harrastuksia ja/tai 

perhe hoidettavanaan. Jutuissa kirjoitustyyli on sellainen, että lukijat 
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saavat kuvan kaikkialle ehtivästä ”tehonaisesta”. Juttuihin on valittu 

esimiestasolla toimivia perheellisiä naisia varmasti osaksi siksi, että 

naiset ovat edelleenkin harvemmin johtajina kuin miehet, ja asiasta 

halutaan tehdä huomionarvoista, suurta yleisöä puhuttelevaa. Vaikka 

naisia johtajina arvostetaankin ja he ovat saaneet tilaa yritysten 

ylimmillä tasoilla ja näkyvyyttä myös julkisessa keskustelussa, erityinen 

lisäpainoarvo lehtiteksteissä syntyy johtajuuden lisäksi siitä, että näillä 

naisilla on myös perhe, joka vaatii varmasti myös paljon aikaa. 

Lehtiteksteissä sukupuolen lisäksi johtajanaisen erottaa miehestä 

perheen vaatima aika. Myös naiset itse painottavat kirjoituksissa 

haluavansa viettää mahdollisimman paljon aikaa perheensä kanssa.  

 

Toisaalta se, että naisten täytyy edelleenkin tehdä esimieheytensä 

eteen enemmän töitä kuin miesten, saattaa heijastua naisten 

yksityiselämään ja ajanpuutteeseen. Tällaista kuvaa rakentaa Trendi-

lehti ”Naispomo tavoittelee täydellisyyttä” –artikkelissa. 

Esimiesasemassa olevilla naisilla menee varmasti omasta ajasta 

enemmän aikaa työasioihin kuin miehillä, koska heidän pitää näyttää 

pätevyytensä voimakkaammin kuin miesten johtuen sukupuolesta. 

Myös tästä syystä miesjohtajilla voi olla enemmän omaa aikaa ja 

helpompaa yhteensovittaa työtä ja muuta elämää, kun ei ole 

sukupuolesta aiheutuvaa ylimääräistä taakkaa kannettavana. 

 

Miehiä koskevissa kirjoituksissa samanlaista yhteyttä kuin naisilla ei ole 

johtavan aseman ja perheen välillä. Ei kirjoiteta juttuja kaikkeen 

kykenevistä tehomiehistä, jotka työnsä lisäksi ehtivät hoitamaan 

lapsiaan ja harrastamaan kaikenlaista. Naisia koskevissa kirjoituksissa 

sen sijaan luodaan usein kuva tehonaisesta, esimerkiksi Anneli 

Kiljusesta ja Anne Hedmanista on lehtijutuissa rakennettu juuri tällaista 

kuvaa. Naisia käsitteleviin kirjoituksiin verrattuna saattaa tekstien 

perusteella syntyä kuva, että miesjohtajat olisivat perheettömiä tai he 
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eivät välitä perheestään tai he eivät osallistu perheensä asioiden 

hoitoon niin paljon kuin vastaavassa asemassa olevat naiset.  

 

Tekstit synnyttävät usein olettamuksia, jotka tulevat esiin tietyissä 

diskursseissa. Esimerkiksi johtajuusdiskurssissa mies esitetään usein 

perinteiseksi suuria linjoja käsissään pitäväksi tehokkaaksi johtajaksi, 

jolla perhe toimii taustatukena. Naisiin puolestaan liitetään feminiinisiä 

piirteitä ja perheen merkitys korostuu myös työssä. Sukupuolen 

tekeminen on tällaisessa kirjoitustyylissä melko perinteisiin kangistuvaa. 

Erotuksena suurimpaan osaan kirjoituksista ovat pelkästään miesten 

perhe-elämään keskittyvät jutut. Näistä kerroin jo aikaisemmin; 

esimerkkeinä Ville Itälän haastattelu Ilta-Sanomissa sekä Me Naisten 

”Isi jäi kotiin” –kirjoitus. Tällaisten juttujen tarkoituksena saattaa olla 

osaksi se, että halutaan rakentaa kuvaa osallistuvista miehistä, joilla 

liikenee aikaa työnsä lisäksi myös perheelleen, eritoten lapsilleen. 

 

Yleisesti ottaen kirjoitukset on kirjoitettu vallitsevien tilastojen ja 

sukupuolimallien ja käytäntöjen pohjalta. Pääasiassa niissä 

uusinnetaan nykyisiä käsityksiä sukupuolesta työssä ja muussa 

elämässä. Edelleenkin ”mies kotona perheen parissa” on erikoista ja 

poikkeavaa, mutta ”nainen hoitaa sekä lapset että käy töissä” on 

tavallista. Lisäksi on vielä erikseen niin sanottu ”tehonaisen” 

identifioituma, eli kyseessä on korkeassa asemassa työskentelevä 

nainen, jolla riittää aikaa työn lisäksi myös lapsilleen, puolisolleen sekä 

omiin harrastuksiin. Valtasuhteet sukupuolten välillä työssä ja muussa 

elämässä ovat tekstien perusteella myöskin melko perinteiset. Kuitenkin 

miesten vastuu kodin piirissä on nykyisin kasvavaa, mutta ei vielä yllä 

naisten tasolle. Koska se on verrattain uutta, sitä myös korostetaan 

lehtiteksteissä tietyllä tavalla – keskittymällä pelkästään kyseiseen 

asiaan. Esimerkkinä tällaisesta kirjoittelusta on Me Naisten artikkeli ”Isi 

jäi kotiin”. Vastaavaa vallan kasvua on naisilla havaittavissa 

työelämässä – yhä useampi nainen voi nousta esimieheksi ja johtajaksi, 
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vaikka hänellä olisikin perhettä. Tätä korostetaan Trendin artikkelissa 

”Naispomo tavoittelee täydellisyyttä”. 

 

Yksittäiset sukupuolistavat sanavalinnat ovat kuitenkin jääneet 

vähemmälle. Maskuliinisia tai feminiinisiä sanavalintoja on käytetty 

kirjoituksissa lähinnä korostuskeinoina. Ilmaisujen vähäisyys voi johtua 

siitä, että kyseinen tyyli ei enää ole muodissa mediassa, se olisi liian 

stereotyyppistä ja myös tekstien kautta rakennettu todellisuuskuva 

muodostuisi kovin stereotyyppiseksi. Kirjoitustyyli voi olla asiallista ja 

myös siksi, ettei lukijoita aliarvioitaisi tai ettei lehden maine ja imago 

kärsisi. Alla olevasta taulukossa on ryhmitelty naisen ja miehen 

representaatiot ja lehtitekstien synnyttämät mielikuvat sukupuolista 

sekä työssä että yksityiselämän piirissä. Taulukon perusteella voidaan 

tehdä lyhyt yhteenveto siitä, miten sukupuolet teksteissä esitetään. 

 

 työelämässä johtajana kotona perheen 
parissa 

muussa 
yksityis-
elämässä 

n 
a 
i 
n 
e 
n 

kiire, työ vs. 

perhe; 

perinteiset 

naisammatit; 

miehen 

taustalla 

yrityksessä 

empaattinen, 

pehmeä tyyli;

”tehonainen”;

erikoistapaus 

jollakin 

tavalla 

”äiti” - ei 

representaatioita 

”malli-

äitiydestä”; 

päävastuu 

perheestä; 

tuki puolisolle 

elämäntavat 

ja arvot 

korostuvat 

 

m 
i 
e 
s 

fyysinen työ; 

työn tärkeys; 

työ ja perhe 

erillisinä 

elämänalueina

tehokkuus; 

suuret linjat; 

auktoriteetti 

aktiivinen isyys 

”malli-isyyden” 

kuvana; 

koti-isyys 

erikoista; 

perheen elättäjä 

harrastukset 

korostuvat 

Taulukko 3. Naisen ja miehen representaatiot eri elämän alueilla. 
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4.5.6 Mediatekstit ja työn arvostus 

 

Kirjoituksissa kyseenalaistetaan joiltakin osin se, onko jatkuva hypetys 

uran ja työn merkityksestä niin tärkeää kuin mitä yleisessä 

keskustelussa on annettu ymmärtää. Hyvinä esimerkkeinä asiaa 

kritisoivista kirjoituksista ovat erilaisen näkökulman aiheeseen antavat 

kirjoitukset ”Irtiottoja” sekä ”Isi jäi kotiin”.  

 

Kaiken kaikkiaan kirjoitusten perusteella syntyy kuva, ettei työn ja muun 

elämän yhteensovittaminen ole helppoa ja että se vaatii aina asioiden 

laittamista tärkeysjärjestykseen. Asioiden priorisointi vaihtelee jokaisella 

ihmisellä ja lehtitekstitkin kuvaavat hyvin sitä, miten joillekin työ on 

tärkeämpää kuin toisille ja päinvastoin. Kokonaisuudessaan nämä 

tekstit rakentavat kuvan siitä, miten elämänsä voi järjestää ja 

minkälainen rooli erilaisille ihmisille eri asioilla on. Vaikka mediatekstit 

representoivat työn ja muun elämän yhteensovittamista jokseenkin 

yhtenäisellä tavalla, median voidaan silti katsoa kannustavan ihmisiä 

myös yksilöllisiin ratkaisuihin. Kuitenkin kaikkien tekstien kautta rakentui 

kuva työn tekeminen tärkeydestä ja arvostettavuudesta 

yhteiskunnassamme. Teksteissä työ hallitsee ihmisten ajankäyttöä ja se 

on niiden muodostaman kuvan mukaan asia, jonka ympärille muu 

elämä rakennetaan. 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Mediasta on tullut yhä kiinteämpi ja näkyvämpi osa elämäämme. 

Voidaan sanoa, että elämme mediatulvan keskellä. Media myös 

vaikuttaa elämäämme ja käsityksiimme todellisuudesta, se pyrkii 

ohjaamaan huomiomme tiettyihin asioihin ympärillämme. Media 

rakentaa osaltaan todellisuutta, jossa elämme. Täten voidaan puhua 

mediayhteiskunnasta ja media usein esitetäänkin ”neljäntenä 

valtiomahtina”. (Kantola ym. 1999, 5) 
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Mediateksteillä eli painetulla medialla on suuri rooli mediakentässä. 

Niiden tutkimisessa on tärkeää ja keskeistä se, millä tavoin tapahtumat, 

tilanteet, suhteet ja ihmiset representoidaan niissä. Representaatioita 

analysoitaessa analysoidaan sitä, mitä teksteissä ”lukee”. 

Representaatiot kuvaavat ja rakentavat yhteiskuntaamme ja heijastavat 

kulttuurisia arvoja ja ihanteita. Tämän vuoksi mediatekstien tutkiminen 

on tärkeää ja ne tulisi nähdä arvokkaaksi materiaaliksi, sillä 

tiedotusvälineiden tekstit ovat sosiokulttuuristen muutosten herkkä 

mittari. (Fairclough 1997, 73, 83, 140) 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten valitut suomalaiset 

lehtitekstit ilmentävät työn ja muun elämän yhteensovittamista. 

Keskeistä oli se, millä tavoilla sukupuolikäsitykset muotoutuvat 

teksteissä, eli uusinnetaanko vallitsevia käsityksiä vai toimiiko media 

tässä suhteessa progressiivisesti, uusia näkökulmia tuottaen.  

 

Teksteistä nousi esiin paljon asioita ja näkökulmia, mutta kirjoitustavat 

ja asioiden käsittely olivat silti monilta osin yhteneväisiä. Tällä tavalla 

lehtitekstit kiinnittävät lukijoidensa huomion tiettyihin, niissä 

painotettuihin ja esille tuotuihin teemoihin. Keskeisiä teemoja 

analysoimissani teksteissä olivat perheen ja työn yhteensovittaminen ja 

sen ongelmat, muun yksityiselämän ja työn yhdistämisen jäädessä 

vähemmälle huomiolle. Sukupuoli ja sen tuottaminen sekä 

sukupuolittuneiden rakenteiden uusintaminen oli lehtiteksteissä 

nähtävissä. Koska lehtitekstit oli valittu suomalaisista lehdistä, niistä tuli 

esille suomalaisessa yhteiskunnassa arvostettu ansiotyön ja 

nimenomaan kokopäivätyön merkitys. Paljolti sen perusteella ihmiset 

suunnittelevat ajankäyttönsä ja hallitsevat yksityiselämäänsä. Työn ja 

muun elämän yhteensovittaminen tapahtuu mediatekstien luoman 

kuvan perusteella työn ehdoilla. 
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Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa perheellä näyttää olevan 

suuri vaikutus. Useimmissa analysoimissani lehtiteksteissäkin 

nimenomaan perheen ja työn yhteensovittaminen nousi esille muun 

yksityiselämän ja työn yhdistämisen jäädessä taustalle. Tämä heijastuu 

yhteiskuntamme väestörakenteeseen, joten siitä syystä aiheen 

käsitteleminen lehdissä suhteellisen useasti on ilmeistä. Suomessa 

perheisiin kuuluu 77,9 prosenttia väestöstä ja vajaa puolet perheistä on 

lapsiperheitä (Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 27). Pienten 

lasten vanhemmista 80 prosenttia on ansiotyössä (Salmi 1994, 6). Työn 

ja perhe-elämän yhdistäminen koskee siis suurinta osaa suomalaisia.  

 

Mediatekstien diskursseissa perhe-elämä ja halu sille omistautumisessa 

korostuivat. Tämä aiheuttaa ongelmia työn ja perhe-elämän 

yhdistämisessä, koska perheen merkitys on todella tärkeä ja sille 

haluttaisiin tekstien perusteella enemmän aikaa. Työn ja perheen 

välisessä suhteessa työ merkityksellistyy teksteissä välttämättömäksi, 

mutta silti usein antoisaksi velvollisuudeksi ja perhe puolestaan todella 

tärkeäksi, välittämisen arvoiseksi yhteisöksi, johon haluttaisiin panostaa 

nykyistä enemmän. Työ esitetään teksteissä esteenä ”perheen ajalle”, 

mutta työ itsessään ei kuitenkaan nouse esiin negatiivisena asiana. 

 

Perheen kanssa vietetty aika on mediateksteissä haastateltujen 

henkilöiden lisäksi tärkeää myös muille suomalaisille – tässä suhteessa 

mediatekstien luoma todellisuus vastaa tilastojen luomaa todellisuutta. 

Perhe ja koti on useimmille elämän tärkein asia ja neljä viidestä 

suomalaisesta asettaa koti- ja perhe-elämän työn edelle (Julkunen ym. 

2004) 

 

Työn ja perheen yhteensovittaminen on lehtiteksteissä melkein 

poikkeuksetta jollakin tavalla ongelmallista. Niissä kuitenkin tulee esiin 

kaksi eri lähestymistapaa työ- ja perheroolien suhteen. Toisaalta perhe- 

ja työroolit vahvistavat toisiaan ja toisaalta kuormittavat. Voimavarojen 
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jakaminen usean roolin kesken on kuormittavaa, koska työhön tai 

perheeseen käytetyt voimavarat vähentävät toiseen elämänalueeseen 

käytettävissä olevia voimavaroja, jolloin toimiminen tällä toisella 

elämänalueella vaikeutuu. Roolien vahvistuminen pohjautuu 

oletukseen, jonka mukaan yksilön käytettävissä olevat voimavarat 

uusiutuvat ja lisääntyvät nimenomaan useiden roolien vuoksi. (Marks 

1977; Rantanen & Kinnunen 2005, 233-234) 

 

Lehtiteksteissä korostui työ- ja perheroolien vuorovaikutuksen 

vahvistavuus. Vaikka ongelmia ajankäytössä onkin, niin silti esimerkiksi 

vähäinenkin aika perheen kanssa auttaa ihmisiä jaksamaan työssään. 

Toisaalta myös se muodostui teksteissä tärkeäksi perheen ja työn 

yhteensovittamisessa, ettei töitä tuotaisi kotiin. Näin työ ja perheasiat 

voidaan erottaa entistä paremmin toisistaan. Työn ja perheen 

yhteensovittamiseen voidaan tekstien kautta rakentaa ratkaisuja ja 

niissä haastateltujen ihmisten esimerkit voivat toimia suuntaviivoina. 

Teksteillä tuodaan näkyvyyttä julkiseen keskusteluun ja voidaan 

vaikuttaa myös työpaikkatasolla eri käytäntöihin työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamisessa.  

 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa perheellä oli teksteissä 

näkyvä asema. Tästä johtuen muu yksityiselämä jäi työn ja muun 

elämän yhteensovittamisessa varjoon ja sitä käsiteltiin vähemmän. 

Haastateltujen henkilöiden harrastuksista ja vapaa-ajanvietosta toki 

mainittiin, mutta ne eivät teksteissä muodostuneet kovinkaan 

merkityksellisiksi asioiksi perheeseen verrattuna.  

 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa on aikaisemmissakin 

tutkimuksissa korostettu nimenomaan perheellisten mahdollisuuksia, 

joten muut työelämässä mukana olevat ryhmät jäävät työn ja 

yksityiselämän yhdistämisessä vähemmälle huomiolle (Työsuojelupiirit 

2005). Tässä suhteessa valitsemani mediatekstit eivät ole uusia 
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näkökulmia esilletuovia, vaan uusintavat vanhoja ihanteita ja malleja 

työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tässä kontekstissa niitä 

voidaan pitää konservatiivisina.  

 

Johtotasolla toimivien harrastukset nousivat teksteissä harvemmin 

enemmän esille kuin perhe. Se, ettei harrastuksista ja muusta 

yksityiselämästä mainita kuin sivulauseiden ominaisuudessa voi 

heijastua työntekijän asemasta työpaikallaan. Johtajilla työajat ovat 

kaikkein pisimpiä, joten muu elämä täytyy järjestää mahdollisuuksien 

mukaan, ja jos johtajalla on perhettä, sen kanssa olemiseen halutaan 

poikkeuksetta käyttää enemmän aikaa kuin harrastuksiin. Myös se, että 

työ koetaan johtotasolla usein haastavaksi ja mielenkiintoiseksi, voi 

vähentää halukkuutta yksityiselämän aktiviteetteihin ja harrastuksiin 

(Meriläinen ym. 2004, 553). Mediatekstien representaatiot johtajien 

työstä ja vapaa-ajasta muodostuvat suurelta osin sellaisiksi, etteivät he 

tarvitse paljon vapaa-aikaa. Tämä kuitenkin on tutkimuksissakin esiin 

tullut seikka, joten siinä suhteessa median synnyttämät mielikuvat eivät 

ole ristiriitaisia todellisuuden kanssa.  

 

Medialla on näkyvä rooli kulloinkin vallitsevien sukupuolimallien 

rakentamisessa. Työn ja muun elämän yhteensovittamista on 

lehtiteksteissä käsitelty yleensä sukupuolidiskurssin kautta. Mediatekstit 

uusintavat työ-, perhe- ja muun elämän sukupuolistuneita rakenteita. 

Sukupuoli onkin yksi vahvimmista yhteiskunnallista elämää järjestävistä 

suhteista, ja naisten ja miesten on esitetty sosiaalistuvan erilaisiin 

arvomaailmoihin – naisten feminiiniseen ja miesten maskuliiniseen 

arvomaailmaan (Kinnunen & Korvajärvi 1996, 23; Aaltio-Marjosola 

2001, 36). 

 

Vaikka alkuperäinen ajatus lehtitekstien kirjoittamisessa ei välttämättä 

olisikaan tuoda esille sukupuolta, tekstit kuitenkin on kirjoitettu 

sukupuolisia rakenteita uusintaen ja osittain myös stereotyyppisesti. 
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Kuten Berger ja Luckmann (1995, 88) esittävät, naisille ja miehille 

syntyy elämän eri käytännöissä toisistaan poikkeavia rooleja, joissa 

pätevät tietyt normit ja käyttäytymismallit. Roolit kontrolloivat yksilöiden 

käyttäytymistä ja vähitellen roolimallit vakiintuvat ja instituutioituvat. 

Sukupuolten sosiaalistumisesta tiettyihin arvomaailmoihin johtuu 

todennäköisesti se, että teksteistä tulee tiedostamattakin 

sukupuolittuneita. Analysoidussa aineistossa huomioni kiinnittyi 

esimerkiksi siihen, miten miehet ja naiset tekstien kirjoittajina erottuivat 

toisistaan. Miesten miehistä kirjoittamat tekstit olivat sisällöltään 

maskuliinisia arvoja ja asioita korostavia. Naisten naisia käsittelevät 

kirjoitukset korostivat feminiinistä arvomaailmaa. Analyysin perusteella 

voi myös olettaa, että naiset uusintavat vahvemmin feminiinisyyteen 

yhdistettyjä stereotypioita ja miehet maskuliinisuuteen perustuvia 

stereotypioita. Oman sukupuolen ja stereotypioiden uusintaminen 

lehtiteksteissä on tämän perusteella vahvempaa omalla kuin toisella 

sukupuolella. 

 

Naisten ja miesten haastattelut erosivat toisistaan käsittelytavaltaan ja 

myös siten, miten nainen ja mies niiden kautta identifioituu. Yleisesti 

ottaen naisesta rakentui kuva ennen kaikkea äitinä, jonka työn ja muun 

elämän yhteensovittamisessa tärkeää on perhe. Mies puolestaan on 

tekstien perusteella enemmän työstään kuin perheestään voimia 

ammentava mies, ei ”isä”. Teksteissä annetun kuvan perusteella 

miehellä on myös enemmän harrastuksia kuin naisella työ- ja perhe-

elämän ulkopuolella. Kun teksteissä haastateltiin johtajia, nainen 

merkityksellistyy sekä johtajaksi että äidiksi, mutta mies pelkästään 

johtajaksi, vaikka hänellä olisi lapsiakin. Naisia käsittelevissä teksteissä 

työn ja perhe-elämän välille on rakennettu selvä kilpailuasetelma, 

miehiä käsittelevissä teksteissä ei tällaista ole näkyvissä.  

 

Median rakentamat sukupuoliroolit ovat vakiintuneet, ja niitä 

toisinnetaan edellä mainituilla tavoilla. Tiettyjä yksittäisiä sanavalintoja 
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ei välttämättä teksteistä löydä, mutta tapa, jolla asioita käsitellään, 

rakentavat kuvia sukupuolista. Naisiin liitetään mediassa helposti 

äitimyytti ja mieheen taas perheen elättäjän tai päämiehen rooli. 

Perheensä elämään ja arkeen paljon osallistuva mies puolestaan 

esitetään eri tavalla – aktiivinen isyys kuvataan hienona, arvostettuna 

asiana.  

 

Naisten vastuualueeksi ja elämänpiiriksi on yhteiskuntamme historiassa 

mielletty enemmän yksityinen, kodin ja perheen alue ja miesten 

vastuualueeksi julkinen näkyvyys, työssäkäyminen ja vallankäyttö 

(Karento 1999, 62; Lammi-Taskula & Kempe 2000, 11). 

Mediateksteissä on tämän vuoksi huomattavissa hyvin ns. 

tavallisuudesta ja naisten ja miesten perinteisistä vastuualueista 

poikkeavat käytännöt. Kun asia poikkeaa yhteiskunnan normeista ja 

perinteistä, media esittää asian korostamalla poikkeavuutta.  

 

Esimerkkinä voidaan pitää koti-isyyttä käsitteleviä tekstejä. Niissä 

käsitellään usein koti-isyyttä sekä miesten että naisten näkökulmista. 

Tekstikokonaisuus sekä kuvat on yleensä kuitenkin rakennettu niin, että 

mies korostuu lapsen hoitajana, eli normeista poikkevana miehenä. Kun 

jutuissa on käsitelty perinteisistä rooleista erottuvia henkilöitä, 

esimerkiksi juuri koti-isää tai korkeassa asemassa työelämässä 

toimivaa perheellistä naista, kirjoituksissa on käytetty sukupuolistavia ja 

stereotyyppisiä ilmaisuja tehokeinoina korostamaan poikkeavuutta. 

Tällaisia erikoiseen asiaan keskittyviä tekstejä on myös enemmän kuin 

niin sanottuja tavallisia asioita käsitteleviä kirjoituksia. Viime aikoina ei 

mediassa ole esimerkiksi kirjoitettu samalla tavalla kotiäitiydestä 

verrattuna koti-isyyteen perheiden työn ja perhe-elämän yhdistämistä 

käsittelevissä teksteissä. Tämä voi johtua siitä, että media ei näe 

kotiäitiyttä mielenkiintoisena, ajankohtaisena ja hohdokkaana aiheena 

verrattuna koti-isyyteen. 
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Media voi tällaisia artikkeleja esittäessään määritellä sen, mikä on 

hyväksyttävää ja kannatettavaa, mutta toisaalta se voi hidastaa 

yhteiskunnallista kehitystä tukeutumalla sukupuolistavaan tyyliin tai 

stereotyyppisiin ilmaisuihin. Medialla on näin valtaa luoda tietynlaisia 

diskursseja, joilla se vaikuttaa yhteiskuntaan. Vallankäytön 

seurauksena ja yhteydessä tiettyyn aikaan, paikkaan ja yhteiskuntaan 

diskurssit voivat määritellä sen, mikä on ”normaalia” ja hyväksyttävien 

standardien mukaista (Foucault 1972). 

 

Median sukupuolittunut työn ja muun elämän yhteensovittamisdiskurssi 

vaikuttaa osaltaan yhteiskunnan käytäntöihin ja niiden uudistumiseen 

työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Media ottaa välittömästi 

esiin asiat, joita se pitää hyväksyttävinä tai toisaalta tavallisuudesta 

poikkeavina. Media on esimerkiksi hyväksynyt miesten käyttämät 

perhevapaat. Kun asia esitetään näkyvästi mediassa, voi se lisätä 

miesten perhevapaiden käyttämistä myös oikeassa elämässä. Media 

voi vaikutuksellaan lisätä myönteistä suhtautumista isien perhevapaiden 

käyttöön myös työpaikoilla. Toisaalta, jos joku asia esitetään mediassa 

sukupuolittuneesti, se voi todellisuudessa hidastaa yhteiskunnallista 

kehitystä. Naisjohtajia käsitellään mediassa edelleen melko 

stereotyyppisesti ja usein kirjoituksissa korostuu työn ja muun elämän - 

etenkin perheen - yhteensovittamisen vaikeus. Johtajanaisten ongelmia 

korostava media saattaa asioita tietyllä tavoin representoidessaan 

hidastaa naisten etenemistä organisaatioiden johtotasolle 

todellisuudessa. 

 

Kaiken kaikkiaan mediatekstien rakentaman kuvan perusteella työn 

merkitys ihmisten elämässä korostuu, vaikka muukin elämä koetaan 

tärkeäksi. Tässä ei ole eroja naisten ja miesten kohdalla, vaan kaikki 

arvostavat työtänsä omassa elämässään. Vuoden 1999 

perhebarometrin mukaan enemmistö suomalaisista pitää omaa 

panostaan työelämässä välttämättömänä perheensä toimeentulolle 
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(Kokkonen 2004, 286). Tämä kertoo suomalaisesta kulttuurista ja 

työhön sitoutumisesta. Varsinkin muissa Euroopan maissa osa-aikatyö 

on yleisempää ja se voidaan nähdä keinona työn ja muun elämän 

yhteensovittamiselle (Työministeriö, 2005). Analysoiduissa 

lehtiteksteissä osa-aikatyö tai muut työaikajärjestelyt eivät kuitenkaan 

tulleet näkyvästi esille.  

 

Mediatekstien perusteella suomalaiset pitävät tärkeänä mahdollisuutta 

omaan vapaa-aikaan ja yksityiselämään, mutta kokopäivätyö 

yhteiskunnallisena instituutiona sekä miehille että naisille on kuitenkin 

ajankäyttöä saneleva tekijä. Mediateksteissä muu elämä rakentuu 

enimmäkseen työssäkäynnin ympärille. Tämä on sinänsä ristiriitaista, 

koska työ ei kuitenkaan ole tutkimusten mukaan ihmisille elämän 

tärkein asia, vaan tulee useimmille vasta toisena kodin ja perheen 

jälkeen (Julkunen 2004, 167). Tasapainoilu aineellisen toimeentulon ja 

henkisen hyvinvoinnin välillä onkin hankalaa ja se tulee mediatekstien 

kautta eri ihmisillä erilaisina valintoina näkyvästi esille.  

 

Vaikka mediateksteissä on tullut esiin monia näkökulmia ja esitystapoja, 

niistä on löydettävissä yhteneväisyyksiä siinä, minkälaista 

arvomaailmaa ne haluavat luoda yhteiskuntaamme ja minkälaisten 

instituutioiden säilyttämistä tai kehittämistä ne haluavat edesauttaa. 

Työn ja muun elämän yhteensovittamisessa on monia erilaisia 

vaihtoehtoja. Pohjimmiltaan media rakentaakin kuvaa työssäkäynnin ja 

yksityiselämän tasapainottamisen merkityksistä yksilöllisinä ratkaisuina. 

Perustana ja alkuoletuksina toimivat kuitenkin yhteiskunnassamme 

vallitsevat arvot ja instituutiot. Näistä eniten mediatekstien luomaan 

kuvaan vaikuttavat ansiotyön tärkeys ihmisten toimeentulon ja elämän 

turvaajana sekä sukupuolten roolit ja asema työelämässä ja 

yhteiskunnassa yleensä.  
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