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Tiivistelmä 
 
Tutkimus käsittelee vanhemmuuden tilaa suomalaisessa työelämässä. Tarkastelu perustuu eri 
aineistojen pohjalta kirjoitettuihin viiteen artikkeliin, joiden pohjalta tarkastelen kolmea teemaa: 
vanhemmuuden ja työn sukupuolistumista, aikaa ja ajankäyttöä työssä ja perheessä sekä työn ja 
vanhemmuuden jännitteitä ja rajoja. Artikkelien teemat läpäisevät kysymyksiä sukupuolistuneista 
käytännöistä kotona ja työpaikkojen kulttuureissa, yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistämisestä, 
työn tulemisesta kotiin etätyönä sekä ajan ja paikan valinnan mahdollisuuksista työssä. Olen 
käyttänyt aineistojen analyysissä Joan Ackerin esittämää käsitteistöä sukupuolistavista prosesseista, 
joka auttaa tuomaan näkyville eri tavoilla vaikuttavia prosesseja. 
 
Työtä ja perhettä sekä vanhemmuutta koskevat tutkimukset ovat vaihdelleet yksilötasolta lähtevistä 
tarkasteluista ryhmätasoa, instituutioita tai kulttuuria painottaviin tarkasteluihin ja niissä on käytetty 
systeemistä, kausaalista tai käytäntöjä painottavaa lähestymistapaa. Oma tarkasteluni on 
työpaikkojen käytäntöjen tasolla, mutta myös yhteiskunnan laajemmissa käytännöissä ja 
rakenteissa, jotka voivat olla joko tukemassa tai haittaamassa työn ja vanhemmuuden 
yhteensovittamista. Tarkastelen miten naisten ja miesten vanhemmuus saa tilaa ja toteutuu erilaisilla 
työpaikoilla. Työn ja perheen suhdetta koskevien tutkimusten tarkastelun jälkeen teen käsitteellisiä 
täsmennyksiä. Sen jälkeen palaan tutkimuskysymykseen tarkentavilla kysymyksillä 
alkuperäisjulkaisuittain. Pohdin temaattisessa yhteenvedossa kokoavasti tutkimuskysymyksiä, 
vanhemmuuden ja työn sukupuolistumista työpaikoilla, sukupuolistunutta ajankäyttöä sekä työn ja 
vanhemmuuden jännitteitä ja rajoja.  
 
Sukupuolistavista prosesseista näkyvin, työnjako, säteilee vaikutuksiaan muihin sukupuolistaviin 
prosesseihin, kuten symboleihin, vuorovaikutukseen ja mentaaliseen työhön, mutta ei 
suoraviivaisesti. Sukupuolistavat prosessit tapahtuvat samaan aikaan rinnakkain, ja niiden rajat 
liukuvat. Olen tarkastellut prosesseja itsenäisinä ja toisistaan erillisinä selvittääkseni niiden 
keskinäisen suhdetta. Aineiston vahvuutena on sen laajuus, joka on mahdollistanut sekä palkkatyön 
että yrittäjyyden, yksityisen ja julkisen sektorin, naisvaltaisen ja miesvaltaisen työyhteisön sekä 
erilaisissa asemissa olevien yksilöiden tarkastelun. Aineisto on antanut myös mahdollisuuden 
havaintoihin naisten ja miesten ajanhallinnasta tietotekniikan tuodessa muutoksia työn liikkuessa 
ajassa ja paikassa.  
 
Työelämän vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Tietotyön lisääntyminen on liikuttanut työpaikan ja 
työaikojen rajoja ja vaikuttanut työn ja perheen välisiin suhteisiin. Työmarkkinoiden joustaminen 
on herättänyt kysymyksen siitä, millä tavalla joustot turvaisivat työntekijöiden hyvinvointia. 
Julkisen sektorin vähentäessä palvelujaan on yksityisten yritysten tarjoamien palvelujen tarve 
lisääntynyt. Kasvanut kysyntä on lisännyt yksityisten palveluyrittäjien määrää. Myös yrittäjien on 
sovitettava yhteen työ ja muu elämä. Haasteena on myös Suomen rajojen ylittävien työntekijöiden 
työn ja perheen yhdistäminen. 
 
 
 
Avainsanat: työ, ajankäyttö, perhe, käytäntö, sukupuoli, vanhemmuus 



Abstract 
 
This dissertation concerns parenthood in Finnish working life. The study is based on five articles 
with different research data. The articles have three themes: gendered parenthood and working life, 
gendered time and time use, and the borders and tensions between parenthood and work. The 
themes of the articles cover the questions of gendered practices at home and in the work place 
cultures, in combining of entrepreneurship and parenthood, telework or flexiwork, and the 
possibilities to choose the time and place of work. In the analyses I have used the concept of 
gendering processes defined by Joan Acker. The concept helps to discover different kinds of 
processes. 
 
The studies about working life and family life have taken their vantage point on the individual level, 
the group level, the institutional or the cultural level, and they have used either systemic, causal or 
practice oriented approaches. My own study is based on the practices in the working places, but also 
in wider social practices and structures, which either support or hinder the combining of working 
life and family life. I have studied how women’s and men’s parenthood is allowed room and is 
realized in different kinds of workplaces. 
 
I start with a review of the research literature on the relationship between working life and family 
life, and thereafter specify my research concepts. After that, I focus the research questions in my 
articles in a more detailed way. In the thematic summary I discuss the research questions, the 
gendering processes of parenthood and work in the work places, the gendered use of time, and the 
tensions and borders between parenthood and working life. 
 
The most observable processes of Joan Acker’s categories, the division of labour, radiates to the 
other gendering processes: symbols, interaction and mental work, though not in a direct way. 
Gendering processes take place simultaneously side by side, and their borders are fluid. I have 
studied the processes as independent and apart from each other to clarify the relationship between 
them. The strength of the research material is that it enables us to study both employees in wage 
work and entrepreneurship, both the private and the public sector, both female and male dominated 
workplaces, and people in different positions. The research material has also given a possibility to 
discover gendered practices in the changes of working time and working place that are brought 
about by information technology. 
 
The demands of working life are changing continuously. The rise of information society has shifted 
the borders of working places and working time and affected the relationship between family and 
work. The flexibility demands of the labour market have raised the question of how the increased 
flexibility could ensure the well-being of employees. When the public sector has cut down services, 
the demand of private services has increased. This has added to the amount of entrepreneurs in the 
service sector. Also, the entrepreneurs have to combine working life and private life. Challenges of 
combining work and parenthood are emerging also when the employees traverse the borders of our 
country. 
 
 
 
Keywords: work, time use, family, practice, gender, parenthood 



ESIPUHE 
 

Työn ja perheen yhteensovittaminen on noussut yhdeksi yhteiskunnallisen ja julkisuudessa käydyn 

keskustelun teemaksi viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Syinä keskustelun 

lisääntymiselle ovat olleet työelämän muutokset ja erityisesti kiireen lisääntyminen. Työsuhteiden 

määräaikaistumisella ja siihen sisältyvällä epävarmuudella on ollut vaikutuksensa perheiden 

elämään tai ylipäänsä perheellistymiseen. Perheen perustaminen tapahtuu yhä vanhempana. Työn 

muuttuminen yhä enemmän tietotyöksi on liikuttanut työpaikan ja työaikojen rajoja ja vaikuttanut 

työn ja perheen välisiin suhteisiin. Työmarkkinoiden joustaminen on herättänyt kysymyksen siitä, 

millä tavalla joustot turvaisivat työntekijöiden hyvinvointia, joka on yksi työn tuottavuuteen 

vaikuttavista tekijöistä. Julkisen sektorin palvelujen vähentyessä on yksityisten yritysten tarjoamien 

palvelujen tarve kasvanut ja lisännyt yksityisten palveluyrittäjien määrää. Myös yrittäjien on omalta 

osaltaan yhdistettävä työ ja perhe. Uutena haasteena on yli maantieteellisten rajojen tapahtuva työn 

ja perheen yhdistäminen.  

 

Tarkastelen tässä tutkimuksessa vanhemmuutta sekä työn ja perheen suhdetta suomalaisessa 

työelämässä. Tavoitteena on tarkastella sukupuolistavia arkielämän käytäntöjä, jotka ylläpitävät – 

mutta mahdollisesti myös purkavat – vanhemmuuden ja työelämän totuttuja yhdistämisen tapoja. 

Millä tavalla työn ja perheen yhteensovittamistehtäviin sisältyvät käytännöt ovat syntyneet ja 

pitävät edelleen yllä naisten ja miesten erilaista työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisen 

tapaa? Käyn läpi yhteiskuntatieteellistä tutkimusta työelämän ilmiöistä sekä myyttiä työn ja perheen 

erillisyydestä teollistumisen alkuajoista informaatioyhteiskunnan kehittymiseen. Hyödynnän alan 

tutkimuksessa synnytettyjä teoreettisia näkökulmia empiirisessä analyysissä. Empiirisessä 

aineistossa on naisvaltaista, miesvaltaista ja sukupuolijakaumaltaan tasapainoisia työpaikkoja sekä 

niissä eri ammatti- ja hierarkia-asemassa olevia työntekijöitä. Tietotyön, etätyön ja yrittäjyyden 

tarkastelussa aineistossa on mukana erilaisissa työsuhteissa olevia naisia ja miehiä sekä eri 

toimialoilla toimivia yrittäjiä erilaisissa elämänvaiheissa. Aineisto antaa siten mahdollisuuden työn 

ja perheen yhteensovittamisen monipuoliseen tarkasteluun yhteiskunnallisten ajattelumallien, 

työelämän rakenteiden sekä ammatti- ja työpaikkakohtaisten käytäntöjen tarkastelussa. 

 

Tarkasteluni pohjautuu viiteen artikkeliin, jotka ovat syntyneet erilaisissa yhteiskunnallisissa 

tilanteissa taloudellisen laman aikana korostuneesta yrittäjyyden edistämisestä taloudellisen nousun 

ja informaatioyhteiskunnan mahdollisuuksien korostumisen vaiheeseen. Artikkelit tuovat esiin 

suomalaisen työelämän ja perhe-elämän suhdetta pitkältä ajalta. Ne antavat siten mahdollisuuden 
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havaita pysyvyyttä tai muutoksia suomalaisen työyhteiskunnan työn ja perhe-elämän suhteissa sekä 

työn ja perheen erillisyyden myytin ylläpitämisessä. 

 

Artikkelien teemat läpäisevät kysymyksiä sukupuolistuneista käytännöistä kotona ja työpaikkojen 

erilaisissa kulttuureissa, yrittäjyyden ja vanhemmuuden yhdistämisestä, työn tulemisesta kotiin 

etätyönä sekä ajan ja paikan valinnan mahdollisuuksista työssä. Artikkelit ovat syntyneet 

Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskuksessa toteutetuissa tutkimusprojekteissa, jotka ovat 

käsitelleet työn ja perheen yhteensovittamisteemaa. Tutkimusmenetelminä ovat olleet haastattelut, 

havainnointi sekä lomakekyselyt. Artikkelien yhteisinä teemoina ovat sukupuoli, vanhemmuus ja 

ajankäyttö. Kiinnostukseni vanhemmuuden sukupuolistumiseen ja sen pysyvyyteen heräsi Suomen 

Akatemian tutkimushankkeessa Gendered Practices in Working Life, jota johtivat Liisa Rantalaiho 

ja Tuula Heiskanen. Projektin keskeisenä teoreettisena taustana olivat Joan Ackerin ajatukset 

sukupuolistavista prosesseista työelämässä. (Acker 1992, 248–260) Hankkeen osaprojekteissa 

käsiteltiin eri näkökulmista sitä, millaisia sukupuolistavia prosesseja ja käytäntöjä suomalaisessa 

työelämässä esiintyy ja miten ne tuottavat, uusintavat tai muuttavat sukupuolistunutta järjestystä. 

(Kinnunen & Korvajärvi (toim.) 1996, Rantalaiho & Heiskanen (toim.)1997).  

 

Olen laatinut tämän yhteenvedon artikkelien teemoja yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Käsittelen 

myös niitä työelämän, perheen ja ajankäytön muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet työn ja perheen 

yhteensovittamisen käytäntöihin. Käyn läpi työn ja perheen yhteensovittamista koskevia 

tutkimussuuntauksia ja esittelen oman tutkimusnäkökulmani. Tavoitteena on piirtää kokonaiskuva 

työpaikoilla ja kotona tapahtuvista sukupuolistavista käytännöistä ja prosesseista.  

 
Olen tutkinut sitä, miten naisten ja miesten vanhemmuus saa tilaa ja miten se toteutuu erilaisilla 

työpaikoilla. Tarkasteltuani työn ja perheen suhdetta aikaisemman tutkimusten ja teorioiden avulla 

pyrin käsitteellisiin täsmennyksiin. Tämän jälkeen palaan tutkimuskysymyksiin tarkentavilla 

kysymyksillä alkuperäisjulkaisuittain. Pohdin tutkimuskysymyksiä kokoavasti temaattisessa 

yhteenvedossa. Tarkastelen vanhemmuuden ja työn sukupuolistumista työpaikoilla, aikaa ja 

ajankäyttöä sekä työn ja vanhemmuuden jännitteitä ja rajoja. Johtopäätösosassa pohdin 

sukupuolistavien arkielämän käytäntöjen syntymisen ja ylläpitämisen tai purkamisen prosesseja 

työpaikoilla ja perheissä sekä tutkimuksen ja muutoksen mahdollisuuksia näissä prosesseissa. 

 
 

* * * 
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Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Opiskelu, työ, harrastukset, 

kansalaistoimintaan osallistuminen sekä oma perhe ovat rakentaneet ymmärrystä ja paikkaa, josta 

käsin olen katsellut ja tulkinnut työn ja perheen yhteyttä erilaisissa ammateissa ja töissä. Olen 

elänyt haastateltavien kanssa samassa ajassa opiskelijana, työntekijänä, perheenjäsenenä, puolisona 

ja vanhempana suomalaisessa yhteiskunnassa. Kokemukset ovat luoneet perustaa tutkijan työlle 

tutkimusongelmien havaitsemisessa ja muodostamisessa, tutkimussuhteiden synnyttämisessä, 

kysymisen tavan suunnittelussa sekä saadun tiedon ymmärryksessä ja tulkinnassa.  

 

Etelä-Pohjanmaalla maanviljelijäperheen tyttärenä kasvaneena kiitän vanhempieni tuesta lukio-

opinnoille. Kiitos ylistarolaisille päättäjille ja koulun tukijoille siitä, että kunnassa oli oppikoulu ja 

lukio. Työkokemus pankissa, valtion virastoissa, siivousyrityksessä sekä erilaisissa hoitoalan töissä 

on ollut työelämän tutkijalle opiksi. Perheen perustaminen on antanut mahdollisuuden 

omakohtaiseen perheen, opiskelun ja työn yhdistämisen arjen pohtimiseen. Kaksostytöt Katri ja 

Elina järjestivät siitä pitkän ja syventävän oppimäärän, josta kiitän. Puolison myönteinen 

suhtautuminen opintoihini ja vakituisen työpaikan tuoma turva on ollut tärkeä tuki työlleni 

määräaikaisissa tutkijan työsuhteissa.  

 
Väitöskirjatyö on edennyt vanhemmuuden ja työn yhdistämisen teeman ympärillä tekemäni 

tutkimuksen myötä. Työelämää koskevia erilaisia piirteitä ja kehitysvaiheita tarkastelleet 

tutkimusprojektit ovat avanneet uusia näkökulmia yhteiseen ongelmakenttään, ”punaiseen lankaan”, 

työn ja muun elämän suhteeseen. Työn saattamiseksi akateemiseksi opinnäytteeksi sain paneutuvaa 

ja rakentavaa ohjausta tieteenalan professori Matti Alestalolta, joka ohjasi työtä sen eri vaiheissa. 

 

Punaisen langan punominen yhdeksi kokonaisuudeksi artikkeleiden pohjalta on vaatinut oman 

yhteenvetoprosessinsa, jonka innostavina tukijoina ja ohjaajina olivat tutkimusjohtaja, dosentti 

Tuula Heiskanen yhdessä professori emerita Liisa Rantalaihon kanssa. Työsuojelurahastoa kiitän 

stipendistä, jonka avustamana viimeistelin väitöskirjan opinnäytteeksi. 

 

Liisa Rantalaiho on johdatellut sekä perus- että jatko-opiskeluaikani väitöskirjan aihepiireihin, 

metodeihin ja teoriataustaan. Hän on myös johtanut yhdessä Tuula Heiskasen kanssa Suomen 

Akatemian hanketta työelämän sukupuolistuneista käytännöistä. Heidän sekä Päivi Korvajärven ja 

Merja Kinnusen toimittamissa artikkelikokoelmissa julkaistiin kaksi tämän tutkimuksen 

artikkeleista (artikkelit I ja II). Artikkeli III syntyi hankkeen aikana yhteispohjoismaisessa 

projektissa, jonka vetäjänä toimi tanskalainen tutkimuskoordinaattori Inge Mærkedahl. 
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Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus on tarjonnut tutkimus- ja oppimisympäristön, 

jossa olen voinut kasvaa tutkijana monitieteisessä ilmapiirissä. Tutkimuskeskuksen tutkijoiden 

yhteisössä syntyi tutkimusaineisto – Simo Ahon johtamassa hankkeessa – ensimmäiseen artikkeliin 

(artikkeli I), joka koski aloittavien yrittäjien työtä laman kourissa kamppailevassa Suomessa. 

 

Tutkimushankkeiden arkinen työ ei ole vain tietojen keräämistä, tulkintaa ja analysointia. Se on 

myös hankkeeseen osallistujien yhteistä suunnittelua, pohdintaa, keskustelua ja reflektointia, jossa 

yksittäinen tutkija pääsee kokemaan yhteisöllisyyden ihmeen: kokonaisuudesta muodostuu 

enemmän kuin osiensa summa. Olen saanut työskennellä tutkimusryhmissä, joissa olen voinut 

tutkia ja kirjoittaa itselle läheisistä aiheista. Olen saanut tukea ja kannustusta työni edistymisessä 

hankkeiden johtajilta, ryhmien jäseniltä ja valvojilta.  

 

Informaatioyhteiskunnan liikkuvia rajoja tutkineen Suomen Akatemian hankkeen johtajina olivat 

Tuula Heiskanen ja professori Jeff Hearn. Työn tekemisen ajan ja paikan merkitystä pohtiva 

artikkelini syntyi (artikkeli IV) tässä hankkeessa. Lapsia tietoyhteiskunnassa tutkineen hankkeen 

vireille saattajana ja tukijana oli tutkimusjohtaja Antti Kasvio. Hankkeen tuloksena syntyi 

artikkelikokoelma professori Anja Riitta Lahikaisen johdolla (artikkeli V). 
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1.   TYÖN JA PERHEEN MUUTOKSET 
 
 
Työn ja perheen yhteensovittamista on totuttu pitämään yksityiselämään, perheiden keskinäiseen 

päätöksentekoon tai tasa-arvoasioihin ja tulo- ja sosiaalipolitiikkaan kuuluvana. Mutta 1990-luvun 

lopulta lähtien se on tullut mukaan myös hallitusohjelmiin, työllisyysohjelmiin ja 

työmarkkinajärjestöjen tavoitteisiin. Työn ja perheen yhteensovittamiselle on asetettu tavoitteita 

myös työpaikkojen tasa-arvo- ja henkilöstösuunnitelmissa. Toisin kuin monissa muissa Euroopan 

unionin maissa tulo- ja sosiaalipoliittiset toimenpiteet ovat Suomessa antaneet mahdollisuuksia työn 

ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Työn ja perheen suhde sai uutta näkökulmaa Suomen 

liittyessä Euroopan unioniin. Unionin tavoitteena on ollut etsiä parhaita käytäntöjä, joita 

levittämällä voidaan parantaa jäsenmaiden oloja ja kilpailukykyä. (Arnkil 2005) Hyvien käytäntöjen 

levittämisessä ongelmana on työmarkkinoiden, perherakenteiden ja sosiaalipoliittisten järjestelmien 

erilaisuus. Työpaikat ovat erilaisia myös työn ja perheen suhteen rakentumisessa. Miesvaltaisten ja 

naisvaltaisten tai tasa-alojen työpaikkakulttuurit eroavat sen suhteen, mitkä asiat vaikuttavat 

esimerkiksi perhevapaiden käyttöön tai perheen vuoksi joustamiseen.  

 

Sekä työelämässä että yhteiskunnassa yleisemmin on ajattelumuotoja ja järjestelyjä, jotka rajaavat 

ja estävät perheystävällisten käytäntöjen toteutumista työelämässä. Ne kytkeytyvät erilaisiin naisia 

ja miehiä koskeviin ymmärrystapoihin työpaikan ja kodin arjesta. Käytäntöjä, joiden varassa 

yhteensovittaminen tapahtuu, Joan Acker (1989) on kutsunut ”äänettömäksi kompromissiksi.” 

Naisilla on oikeus palkkatyöhön ja taloudelliseen itsenäisyyteen, mutta työelämä on kehittynyt 

sellaisen mallin mukaan, jossa mies on perheen elättäjä ja vaimo hoitaa kodin ja lapset. 

Perheellisten naisten työelämään siirtymisen seurauksena on toteutettu erilaisia perhevapaan käytön 

mahdollisuuksia sekä äideille että isille vasta viime vuosikymmeninä, vaikka sekä miehet että naiset 

ovat olleet työmarkkinoilla täysipäiväisesti jo pitkään. Vaikka lainsäädäntö antaa mahdollisuuden 

erilaisiin perhevapaajärjestelyihin molemmille vanhemmille, naiset ovat kuitenkin edelleen niiden 

oikeuksien pääasiallisia käyttäjiä. Miehet käyttävät yleisesti oikeuttaan useimmiten vain lyhyeen 

isyysvapaaseen. 

 

Sukupuolistavien ideologisten suuntausten keskeisinä ajattelumalleina Linda Haas ja Philip C. 

Hwang (2007) näkevät toisaalta työn ja muun elämän jyrkästi erillisiin osiin jakavan mallin 

(doctrine of separate spheres) ja toisaalta maskuliinisen hegemonian (masculine hegemony) 

Maskuliininen hegemonia sisältää oletuksen, etteivät miehet ole kiinnostuneita perheeseen 

liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista. Nämä ideologiat ovat olleet vaikuttamassa siihen, etteivät 
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miehet käytä heille tarjolla olevia perhepoliittisia vapaita ja perheystävälliseksi pyrkivien yritysten 

antamia etuuksia. Yritysten antama vähäinen tuki isyydelle ja isien vähäinen kannustaminen 

käyttämään perheystävällisiä etuuksia on seurausta näistä ajattelumalleista, jotka yhdessä 

muovaavat perustaa myös työpaikkojen kulttuurille. Perheenelättäjyysmallin mukainen työn ja 

muun elämän pitäminen erillään tarkoittaa sitä, että ei nähdä olevan mahdollista tai hyväksyttyä, 

että miehillä on lapsia tai läheisiä, joiden hyvinvoinnista ja huolenpidosta he haluaisivat huolehtia 

siinä määrin, että he todella käyttäisivät erilaisia vapaita ja etuuksia. Maskuliininen hegemonia 

puolestaan pitää luonnollisena miesten etumatkaa ja valta-asemaa työelämässä (Haas & Hwang 

2007, 52–53). Onkin muistutettu, että perheystävällisyyteen pyrittäessä tarjottujen mahdollisuuksien 

epätasainen käyttö voi laajentaa naisten ja miesten eroja työn ja perheen yhteensovittamisen 

käytännöissä. (Gerson & Jacobs 2001) Puhe vanhemmuudesta työpaikoilla pyrkii tuomaan 

molemmat sukupuolet tasa-arvoisesti esiin nainen–mies ja äitiys–isyys -dikotomisoinnin sijaan. 

Sukupuolineutraalin ’vanhemmuus’ termin käyttö ei kuitenkaan riitä muutosten aikaansaamiseen. 

(Smithson & Stokoe 2005, 164–165) 

 

1.1. Työelämän muutokset 

Keskeinen työelämän muutosten reunaehto on viime vuosikymmeninä ollut laajentuva 

globalisaatio. Osaltaan globalisaatiota on edesauttanut informaatio- ja kommunikaatioteknologian 

kehitys. Muutokset ovat merkinneet paitsi tiedon, myös pääomien ja työn lisääntyvää liikkumista. 

Muutoksia on tapahtunut myös organisaatioiden tasolla tiedon ja osaamisen merkityksen 

korostuessa ja verkostomaisten organisaatioiden lisääntyessä. Palvelusektori on kasvanut, ja 

epätyypilliset sekä määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet. Työorganisaatioiden toimintamalleja 

on pyritty joustavoittamaan. (Castells 1996; Uhmavaara ym. 2005) Kilpailu on kiristynyt, aikataulut 

ovat tiukentuneet ja psyykkinen kuormittavuus ja epävarmuus ovat lisääntyneet. Kiirettä työssään 

oli kokenut yli puolet Työterveyslaitoksen vuoden 2006 tutkimuksen mukaan. Lisäksi työaikojen 

joustavoittaminen on tuonut rakenteellisia muutoksia työn tekemisen tapaan. Muutoksilla on ollut 

erilaisia seurauksia erilaisissa organisaatioissa ja eri asemassa oleville miehille ja naisille. 

Esimerkiksi mahdollisuudet yksilöllisiin joustoihin olivat vuonna 2003 suuremmat miehille kuin 

naisille. (Elo ym. 2006) 

Kiristyneen työtahdin, lisääntyneiden vaatimusten ja lyhentyneiden työsuhteiden lisäksi tieto on 

tullut entistä tärkeämmäksi osaksi työtä. Tietotyön ensimmäisiä lisääntymisen analyyseja on 

Tilastokeskuksen vuonna 1986 suorittama tietotekniikkaa ja suomalaista työtä käsittelevä tutkimus 
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(Kortteinen ym. 1986). Sosiologisessa kuvauksessa 1990-luvulta tietotyö määritellään työksi, jossa 

käytetään ATK-laitteita, joka on autonomista ja joka sisältää suunnittelutyötä. Työntekijät ovat 

hyvin koulutettuja. Tietotyöntekijöiden osuuden Suomessa näin määritellen katsottiin vuonna 1997 

olevan 65 prosenttia ylemmistä toimihenkilöistä, 33 prosenttia alemmista toimihenkilöistä ja 9 

prosenttia työntekijöistä. (Blom ym. 1999) Tietotyöntekijöiden määrä lisääntyi vuoteen 2000 

mennessä siten, että lähes 40 prosenttia palkansaajista oli tietotyöntekijöitä. Tietotyön 

lisääntyminen ei kuitenkaan ole muuttanut työntekijöiden asemaa, valtasuhteita tai hierarkioiden 

tasoja. (Pyöriä ym. 2005, 90, 288)  

 

Sen sijaan tietotyön lisääntyminen on merkinnyt työaikojen muuttumista. Työn rajojen liikkuminen 

on merkinnyt muutoksia myös muilla elämänalueilla. Raija Julkusen mukaan teolliseen 

yhteiskuntaan perustuva työaika rapautui tietotyön lisääntyessä (Julkunen 2000). Tietotyössä 

työaikojen ja ylitöiden rajaa on yhä vaikeampi vetää. Tietotyön voidaan tehdä myös muualla kuin 

työpaikalla ja muina kuin työaikoina. Usein tietotyötä tehdään myös kotona. Tietotyön yhteiskunta 

rikkoo sekä maantieteellisesti että aikaan sidotut rajat. Työvälineet, työajat tai työn tekemisen paikat 

ovat liikkuvampia ja antavat mahdollisuuksia suurempiin joustoihin. Tietotyö on vaikeasti 

rajattavaa, sillä tieto uusiutuu ja päivittyy nopeasti. Uuden oppiminen vaatii jatkuvaa aktiivisuutta, 

vapaa-aikakin tulee käyttöön. 2000-luvulla puolet parisuhteessa elävistä naisista olivat kokeneet 

perhettä koskevia ristiriitoja ajankäytössään päättäessään aikansa jakamisesta kodin, lasten ja oman 

ajan kesken. Ristiriitoja ovat aiheuttaneet myös puolisoiden erilaiset preferenssit ajan jakamisessa 

perheen ja työn välillä. (Julkunen ym. 2004 ) 

 

Työn tekemisen tapojen muuttuminen on tarjonnut uusia mahdollisuuksia arkipäivän käytäntöjen 

muuttamiseen niin työpaikalla kuin kotonakin. Lapset ja vanhemmat käyttävät vapaa-aikanaan 

teknisiä välineitä, jotka omalta osaltaan ovat muuttaneet lasten kasvuympäristöä. Tekniikka on 

tullut kuitenkin myös työn muodossa yhä enemmän kotiin: isällä ja äidillä on kotona tietokone, 

jonka avulla työntekoa jatketaan työpäivän jälkeen. Se saattaa myös viedä perheen yhteistä aikaa. 

Toisaalta työn liikkuminen on tuonut enemmän vapautta työn tekemisen ajan ja paikan valintaan ja 

työn ja perheen yhteensovittamiselle on avautunut uusia mahdollisuuksia. Seitsemän prosenttia 

naisista ja miehistä ilmoitti tekevänsä etätyötä vuonna 2003, ylemmät toimihenkilöt useammin kuin 

alemmat toimihenkilöt tai työntekijät. Etätyömahdollisuus oli henkilöillä, joilla oli muita useammin 

omaa työtä koskevaa vaikutusvaltaa. (Huuhtanen & Jurvansuu 2006, 37)  
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Työtä tehdään kuitenkin kotona myös ilman tietotekniikkaa. Puolet vastaajista etätyötä ja kotona 

tehtävää työtä koskevassa tutkimuksessa oli käyttänyt yhteyttä työpaikan tietojärjestelmiin 

tehdessään työtä kotona ja etätyöntekijöistäkin alle kaksi kolmannesta. Työtä tehdään kotona myös 

korvauksetta. Tutkimukset joustavien työaikojen käytöstä osoittavat, että palkansaajista yli 40 

prosenttia on työskennellyt muuallakin kuin työpaikalla: kotona, työmatkalla, asiakkaan luona tai 

työorganisaation toisessa toimipaikassa. Syinä työn tekemiseen varsinaisen työpaikan ulkopuolella 

mainittiin työaikataulut, työn määrä sekä halu tehdä työ hyvin. Sopimus joustavasta järjestelystä oli 

vain neljällä prosentilla palkansaajista, ammateista esimerkkeinä opettajat ja suunnittelijat. Liukuva 

työaika oli käytössä neljällä viidestä palkansaajasta. Joustavuuden lisääntymisen rinnalla oli 

lisännyt myös ansiotaso sekä mielekkäämmät ja haasteellisemmat tehtävät, mutta toisaalta myös 

työssä jaksaminen ja huolet olivat lisääntyneet. (Uhmavaara ym. 2005, 46–48) 

 

Sekä Suomessa että muissa maissa on entistä enemmän korostettu yrittäjyyttä työllisyyden 

hoidossa. Tämä on johtanut uudenlaisten yrittäjyysmuotojen kehittymiseen. Monet niistä ovat 

perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden rajapinnalla. Rajapinnalla työskentelystä on kyse silloin kun 

toimeentulossa, työn sisällössä ja ammatillisessa identifioitumisessa on sekä yrittäjyyden että 

palkkatyön piirteitä. Toimeentulo koostuu useista samanaikaisista ja peräkkäisistä työ- ja 

toimeksiantosuhteista. Yrittäjyyden ja palkkatyön raja sekoittuu ja hämärtyy. Esimerkiksi naisten 

hoivayrittäjyys on saanut tällaisia piirteitä. Naiset ja miehet työskentelevät kuitenkin edelleen 

yrittäjinä eri alueilla. (Akola ym. 2007, 171–174) Kolmannes yrittäjistä oli naisia vuonna 2003. 

Yrittäjät ovat keskimäärin vanhempia kuin muu työssäkäyvä väestö. Uusien yrittäjien määrä on 

lisääntynyt erityisesti haja-asutusalueiden hoivapalvelusektorilla. (Naisyrittäjyys 2005) 

Sijaispalveluyritykset ovat uusi yrittäjyyden alue. Sijaispalvelutoiminta tarjoaa yrittäjille sijaisia 

heidän sairaus- tai vanhempainvapaiden sekä lomien aikana. Tarve sijaispalveluun kertoo omalta 

osaltaan niistä vaikeuksista, joita työn ja perheen yhteensovittamisessa on yrittäjien työssä.  

 

Naiset ovat tehneet Suomessa kokopäiväistä palkkatyötä laajemmin kuin naiset muissa Euroopan 

maissa. Suomi oli kauan agraarinen maa, mutta se teollistui nopeasti. Agraari-Suomessa naisten työt 

ja miesten työt olivat yhtä tärkeitä. Naiset luettiin väestölaskennoissa maatilojen emäntinä 

aktiiviväestöön. Vaikka naisten ja miesten tehtävät saattoivat vaihdella eri puolella maata (Haavio-

Mannila 1968, 33), naisten ja miesten töiden arvostus oli erilaista. Naiset huolehtivat pääasiassa 

karjataloudesta ja miehet maatilan hoidosta (Östman 2000). Suomessa naiset – ja ennen kaikkea 

perheelliset naiset – hakeutuivat yhä laajemmin palkkatyöhön 1960-luvulla. Kokopäiväinen 

palkkatyö on ollut Suomessa naisten työmarkkinoille osallistumisen muoto verrattuna useisiin 
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muihin maihin. Kotiäiti-instituutio ei kehittynyt Suomessa samaan tapaan kuin esimerkiksi muissa 

Pohjoismaissa. Taustalla on nähty Suomen nopea rakennemuutos agraarisesta yhteiskunnasta 

teolliseen yhteiskuntaan. Naiset ja miehet sijoittuivat eri aloille ja eri ammatteihin sekä erilaisiin 

asemiin. Rantalaiho luonnehtii syntynyttä työyhteiskunnan ja siinä sukupuolten suhteiden 

rakennetta palkkatyösopimukseksi. (Rantalaiho 1997, 6, 28) Palkkatyöäitiyden sopimus, johon 

kuului yhteiskunnalta saatu tuki lasten päivähoitokysymyksissä, syntyi naisten aktiivisen 

sukupuolten tasa-arvoa vaatineen kamppailun tuloksena. Sosiaalipoliittisten järjestelmien, kuten 

äitiys- ja vanhempainvapaiden ja päivähoitojärjestelmän kehittäminen helpottivat työn ja perheen 

yhteensovittamista. Samalla hyvinvointivaltio antoi yhä enemmän mahdollisuuksia palkkatyössä. 

 

1.2. Perheiden muuttuminen 

 
Suurin muutos 1900-luvun työn ja perheen suhteessa on ollut naisten tulo työmarkkinoille. Yksi 

viime vuosikymmeninä eri näkökulmista suomalaista perhettä käsitelleistä klassikoista on Elina 

Haavio-Mannilan, Riitta Jallinojan ja Harriet Strandellin tutkimus Perhe, työ ja tunteet, joka 

ilmestyi 1984. Perhettä käsitellään teoksessa rakenteellisesta ja institutionaalisesta sekä naisten 

elämänkokonaisuuden ja kokemusten näkökulmasta. Leena Kartovaara, Hannele Sauli ja Tarja 

Kivinen kuvasivat perhettä kirjassa Suomalainen perhe vuonna 1994. Riitta Jallinoja tarkasteli 

perheen asemaa suomalaisten elämässä mm. kirjassaan Perheen aika (2000). Suomalaista perhe-

elämää ja sen tukemista käsitteli Anna Röngän ja Ulla Kinnusen vuonna 2002 toimittama Perhe ja 

vanhemmuus. Perheen muutosta kuvaava teos Perhe murroksessa käsitteli uusperheitä, adoptiota, 

perheen ja työn yhteensovittamista, seksuaalista suuntautumista sekä äitiys- ja isyyspolitiikkaa. 

(Forsberg & Nätkin 2003). Anja Riitta Lahikaisen ym. eri alojen tutkijoiden julkaisu vuonna 2005 

Lapsuus mediamaailmassa käsitteli lapsuuden ympäristöjen muuttuvia suhteita tietoteknistyvässä 

perheen, oppimisen, vapaa-ajan ja työn maailmassa. 

 

Perheet ovat muuttuneet. Perheellä ei tarkoiteta enää vain isän elättämää ydinperhettä. Yhä 

tavallisempia ovat yksinhuoltajaperheet, uusperheet, samaa sukupuolta olevien perheet, eri 

osoitteissa asuvat perheet, jne. Perhe perustetaan ja lapset hankitaan vanhempana kuin ennen. (ks. 

Oinonen 2008, SVT 2008) Puhuttaessa työn ja perheen yhteensovittamisesta on tarkoitettu 

useimmiten perheitä, joissa on vanhemmat ja pieniä lapsia. Ehkä joskus on otettu huomioon myös 

työntekijöiden omat ikääntyneet vanhemmat. Muunlaisten perhesuhteiden asettamiin vaatimuksiin 

ei ole asennoiduttu vakavasti. Perhe on myös nähty vain naisten asiana. Lapset ja lasten hoidon 

järjestäminen on mielletty vain naisten ongelmiksi. (Lewis 1996, 4) Arlie Hochschild ja Anne 
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Machung ovat kutsuneet naisten kotityötä termillä the second shift – toinen työvuoro 

palkkatyövuoron jälkeen. (Hochshild & Machung 1989) 

 

Naisten työllisyysaste ja kokopäiväinen ansiotyö ovat olleet Suomessa pitkään Euroopan 

korkeimpia. Naisten työllisyysaste oli vuoden 2007 syyskuussa 69 prosenttia ja miesten 

työllisyysaste 71 prosenttia. Naisten työttömyysaste oli 7,5 ja miesten työttömyysaste 6,2 prosenttia. 

(Tiedote Työllisyys ja työttömyys 23.11.2007) Työn teon määrässä sukupuolten väliset erot ovat 

pieniä, mutta tasa-arvo ei toteudu palkoissa eikä kotitöissä. Isien työssäkäynti vähenee lasten 

kasvaessa, äitien työssäkäynti taas lisääntyy. Äidit sovittavat enemmän yhteen työn ja perheen 

vaatimuksia. Pienten lasten äidit varioivat työllisyyttään enemmän kuin isät. He pitävät 

perhevapaita, käyvät osa-aikatyössä ja rajoittavat ylipitkiä työaikoja. (Kartovaara & Sauli 2000, 

127)   

 

Pienten lasten kotihoidon tuki- ja hoitovapaajärjestelmät toteutuivat vuonna 1985. Hoitovapaita 

käyttävien perheiden määrä on noussut tasaisesti. Kun vuonna 1985 perheitä, joissa oli käytetty 

hoitovapaata, oli 25 890, vuonna 2007 perheitä oli 88 212. (Kelan perhe-etuustilasto 2007). 

Jallinojan mukaan suomalaiset naiset haluavat hoitaa pieniä lapsia kotona. Kehityssuunta kertoo 

perheen arvostuksen korostumisesta. (Jallinoja 2006) Hoitovapaan ja pienten lasten kotihoidontuen 

käytön taustalla voi olla monia samaan aikaan vaikuttavia syitä, kuten vanhempien taloudellinen 

tilanne, työmarkkina-asema sekä työpaikkojen asettamat ehdot (Kivimäki 2001). Isistä käytti 

vuonna 2002 lähes 68 prosenttia ainakin joitain päiviä perhevapaalla, useimmiten isyysvapaan 

verran. Vain isille kuuluvaa bonusvapaata, isäkuukautta, suomalaiset isät eivät ole ottaneet vastaan 

niin aktiivisesti kuin muissa Pohjoismaissa. Isät voivat ottaa bonusvapaata, mikäli he käyttävät 

vanhempainvapaasta kaksi viimeistä viikkoa, jolloin he saavat 12 arkipäivää ylimääräistä 

isyyspäivärahaa. Vanhempainloman käyttö on lisääntynyt miehillä juuri isälle kuuluvan kiintiön 

verran. (Takala 2005, 18) Bonusvapaata vuonna 2003 käytti seitsemän prosenttia 

vanhempainpäivärahaan oikeutetuista miehistä. Useimmin bonusvapaata käyttivät korkeasti 

koulutetut ja hyvin ansaitsevat miehet, erityisesti tietoliikennealan insinöörit ja teknikot. Uudeksi 

malliksi vanhempainvapaasta on ehdotettu kuuden kuukauden vanhempainvapaata sekä äidille että 

isälle ja kuuden kuukauden vanhempainvapaata jommallekummalle. (Trendikäs isä ... 7.5.2009.) 

 

Työn ja perheen yhdistäminen on konkretisoitunut eri aikoina ja eri paikoissa erilaisten 

perheideologioiden, työmarkkinakäyttäytymismallien, sukupuolten välisen työnjaon, 

sosiaalipoliittisten toimenpiteiden, työelämää säätelevien normien sekä taloudellisten suhdanteiden 
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mukaan. Yksiöiden ja perheiden tekemät ratkaisut on tehty kulloistenkin ajattelutapojen, 

tottumusten, varallisuuden, lastenhoitojärjestelmien tai perhettä tukevien verkostojen sekä 

yksilöllisten tai perheiden taustatekijöiden (kuten koulutus tai lasten lukumäärä) ja perheiden 

arvovalintojen vaikuttaessa päätöksentekoprosessiin. Työn ja perheen yhteensovittamisen 

tutkimuksessa on ollut erilaisia näkökulmia, tarkastelutasoja ja painotuksia eri tieteenaloilla. 

Tarkastelutasoja ovat olleet yksilötason, ryhmätason, instituutioiden tai rakenteiden taso sekä 

kulttuurinen taso. Eri tasoilla on esiintynyt kausaalisia, systeemisiä tai käytäntöjä painottavia 

painotuksia työn ja perheen suhteen ymmärtämisessä. (ks. kaavio 1) 

 

 

2.  TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMINEN TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Aloitan tarkasteluni työn ja perheen maailmoista Rosabeth Moss Kanterin ajatuksista työn ja 

perheen suhteesta. Hän kiteyttää monet niistä tarkastelukulmista ja käsitteellisistä avauksista, joita 

myöhempi tutkimus on muodossa tai toisessa käsitellyt. Kanter (1977a) kritisoi sekä yleistä 

mielikuvaa että sosiologista tutkimusta työn ja perheen alueiden jakamisesta erillisiksi sfääreiksi. 

Kanter käy läpi tämän kahtiajaon historiallista kehitystä. Kansantalouden näkökulmasta perhe 

muuttui kuluttavaksi yksiköksi menetettyään paikkansa tuottavana yksikkönä teollisessa 

vallankumouksessa. Perheenelättäjän ammattiasema alkoi määrittää työntekijän luokka-asemaa sekä 

odotuksia tämän aseman mukaisesta käyttäytymisestä. Tutkimuksen kannalta kiinnostaviksi 

nousivat perheen elättäjän tulotason mukainen kulutustyyli ja luokka-asema yhteiskunnassa. Työn 

ja perheen näkökulma ihmisten kokemusten ja käyttäytymisen tarkastelussa jäi vähemmälle 

huomiolle. Kanter näkee tarkastelukulman kapeutumisen syynä sen, että työn ja perheen suhteen 

ymmärtämiseen oli kehkeytynyt myytti erillisten maailmojen olemassaolosta. Työelämää ja 

tuotantoa koskevissa tutkimuksissa ei huomioitu työntekijöiden asemaa perheenjäsenenä tai 

työntekijän sukupuolta. Perhedynamiikkaan keskittyvässä perhetutkimuksessa ei taas vastaavasti 

huomioitu perheenjäsenten tulotasoa, ammattia tai luokka-asemaa. Kanter viittaa Max Weberiin, 

jonka mukaan yksilöllisten meriittien varaan rakentuvan rationaalisen byrokratian kehittymistä 

saattoivat estää vahvat sidokset perheeseen. (Kanter 1977a, 9–10) Weberin mukaan byrokraattisen 

hallinnon ideaalissa onnistutaan ”eliminoimaan virkatoimesta rakkaus, viha sekä kaikki pelkästään 

persoonalliset, irrationaaliset ja tunnepohjaiset, suunnitelmallisuutta kaihtavat ainekset.” (Allardt & 

Littunen 1972, 266) 
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Kanterin mukaan kahden erillisen alueen ongelmana on, että lojaalisuuta vaativan työorganisaation 

on joko sidottava perhe palvelemaan organisaation päämääriä tai suljettava se organisaation 

ulkopuolelle. Organisaatio voi joko yrittää kompensoida perheen tehtäviä tai sitten rajata ne 

selkeästi organisaation ulkopuolelle. (Kanter 1977a, 10) Teollistumisen alkuvuosikymmeninä perhe 

oli tärkeä työvoiman lähde esimerkiksi tekstiilitehtaille, jotka rekrytoivat myös työntekijöiden 

puolisot, lapset ja lähisukulaiset. Työntekijä, joka tällä tavalla työllisti sukulaisensa, maksoi heille 

yleensä omasta palkastaan. Lapset oppivat ammattiin samalla tavoin kuin ammattikuntalaitoksen 

aikana. 

 

Kanter viitaa Neil Smelseriin (Smelser 1959), joka oli tuonut esiin ajatuksen perhejärjestelmän 

tärkeydestä teolliseen yhteiskuntaan siirryttäessä. Perhe toimi paitsi työvoiman rekrytoijana myös 

työntekijöiden asumisjärjestelyjen hoitajana ja työkurin seuraajana. Lapsityön kieltäminen lopetti 

työskentelyn perhekunnittain. Lasten tilalle tekstiilitehtaisiin otettiin maaseudulta nuoria naisia, 

jotka asutettiin tehtaan asuntoloihin. Kun naisia ja lapsia suojelevat työlait tulivat voimaan, perheen 

valta työhön ja työntekijöihin loppui. Tästä alkoi siirtyminen kohti järjestelmällistä ja tieteellistä 

liikkeenjohtoa. Patriarkaaliset organisaatiot, jotka pyrkivät hoitamaan myös perheiden tehtävät, 

muodostivat ’tehdasyhteisöjä’ asumisjärjestelyineen ja päiväkoteineen. Työpaikasta muodostui 

kokonaisinstituutio. Asuttiin yrityksen asunnossa ja käytettiin sen palveluja. Yritykset saattoivat 

myös valvoa työntekijöiden yksityisyyttä. Yritys nähtiin ’perheenä’. Joissain tapauksissa saatettiin 

tulla jopa työntekijöiden kotiin tarkastamaan, viettivätkö he säädyllistä elämää. (Kanter 1990, 365) 

Tällaista patriarkaalista järjestystä Lauri Viita on kuvannut suomalaisen tehtaantyöntekijän osalta 

kirjassaan Moreeni tamperelaisen sekatyömies Iisakki Niemisen hahmossa: 

 

”… Iisakki keräsi työkalunsa ja puurastustähteensä tiettyihin paikkoihin ja lähti 

määrämittaisin askelin astumaan Puuvillatehtaankatua puuvillatehtaan kirkon ohi 

määrättyyn puuvillatehtaan työläisasuntoon, jossa määrätyt toimet, makuu ja 

syöminen, odottivat toimittajaansa. Sitä väliä hän oli astellut ja kymmenisen vuotta, 

astellut ja katsellut, tähystänyt kaksin silmin; yksikin olisi ollut niin tutulla väylällä 

ihan silkkaa ylellisyyttä.  

Katu oli suoraa ja sileää, korttelit säännöllisiä neliöitä, kaistale taivasta oli jokaisen 

kadun päällä. Mikäs oli astuessa selvää janaa edestakaisin, itään ja länteen! Ei ollut 

todellakaan liikaa vaadittu, että täysi-ikäisen miehen piti taluttamatta osata tehtaasta 

sänkyyn ja sängystä tehtaaseen. Sillä, poikkikadun varrella, oli sitten se 

puuvillatehtaan sairaalakin. Eipä ollut unohdettu sitäkään seikkaa, mikä erinomainen 
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järjestys! Oli siinä jo kyllin aihetta arvella, että saattoipa hyvinkin olla olemassa 

myös puuvillatehtaan taivas ja puuvillatehtaan helvetti. Talotkin olivat kuin yksi ja 

yksi: samanmuotoiset, samanväriset, samanlaiset ikkunat, samanlaiset halkoluukut. 

Miten lienevät herrat suunnitelleet: pitikö myös asujien tulla aivan toistensa 

kaltaisiksi?” 

(Viita 1952, 11–12) 

 

Perhesidokset alettiin nähdä ongelmallisina teollisen tuotantotavan kehittyessä, tuotantolaitosten 

kasvaessa, koneellistumisen edetessä ja työrytmin muuttuessa yhä enemmän koneiden ehdoilla 

tapahtuvaksi. Työntekijöistä oli tullut samalla myös helpommin korvattavia. (Kanter 1977a, 13)  

 

2.1. Työn ja muun elämän erillisyys säilyy, mutta saa uusia muotoja 

 

Työntekijöiden haluttiin kuitenkin edelleen sitoutuvan vahvasti organisaatioon. Tätä myös Human 

Relations -koulukunta halusi edistää 1920- ja 1930-luvuilla. Korostaessaan epävirallisen 

organisaation ja työyhteisöllisyyden merkitystä organisaation jäsenille Human Relations 

-koulukunta ei ollut kuitenkaan kiinnostunut työntekijöiden tehtaan ulkopuolisesta elämästä tai 

perheestä. Siten se tuli edistäneeksi työn ja perheen erillisyyden kehittymistä. Työntekijöiden 

asuntojen keskittyminen työpaikkojen läheisyydestä omille esikaupunkialueilleen erotti yhä 

enemmän työn ja perheen alueita fyysisesti toisistaan. Miesten tullessa työelämästä viettämään 

perhe-elämää esikaupunkien lähiöihin, he kytkeytyivät kotiin kuin pistotulppa pistorasiaan. 

Lähtiessään takaisin työhön he irrottivat itsensä perheestä. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista 

perheellisille naisille. He eivät voineet samalla tavalla irrottautua perheestä. Talcott Parsons (1954) 

näki perheen ja työn erillään pitämisen tekevän perheen kahden funktion, sosialisaation ja perheen 

sisäisen työnjaon, täyttämisen mahdolliseksi – ilman suurempia konflikteja. Perheenjäsenten paikka 

ja tehtävät määräytyivät sen sijaan kunkin sukupuolen ja iän mukaisesti. Perheen erillisten 

funktioiden erillään pitäminen oli mahdollista vain yhdelle perheenjäsenelle. Työpaikalla 

työntekijän paikka määräytyi objektiivisesti hänen pätevyydestään ja työn asettamista 

vaatimuksista. (Kanter 1977a, 16, 1990). 

 

Kanter kuvaa kirjassaan Men and Women in Corporation (1977b), miten naisten ja miesten 

erilainen asema hierarkioissa kehittyi suurten yritysten syntyessä. Yrityksen johtaminen määrittyi 

maskuliiniseksi työksi ja rutiiniluonteiset toimistotyöt feminiinisiksi töiksi. Naisille soveltuvina 

nähtyjen toimistotyöpaikkojen määrä kasvoi dramaattisesti. Mekaaniset koneet tulivat toimistoihin 
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samaan aikaan. Naisille avautui toimistoissa joko tehdastyyppistä toimistotyötä tai 

’avioliittotyyppistä’ yhden esimiehen sihteerin työtä. Myös johtajamiesten vaimojen elämä kietoutui 

yrityksen ympärille edustustehtävissä, erityisesti jos vaimot eivät itse olleet työssä. (Kanter, 1977b)  

 

Yritykset ja työpaikat eivät voineet kuitenkaan kokonaan sulkea pois perheen olemassaoloa. 

Työpaikoilla huomattiin, että perheellisyys edisti miesten työorganisaatioon sitoutumista ja vähensi 

ennustamatonta käyttäytymistä. Päädyttiin tilanteeseen, jossa organisaation äänettömän ohjeen olisi 

voinut lausua ääneen seuraavasti: ”Kun olet työssä, käyttäydy kuin sinulla ei ole muita lojaalisuutta 

vaativia tahoja eikä muuta elämää.” Yritykset sysäsivät perheen syrjään liike-elämästä. Johtajilla oli 

kotona ”yksityinen maksuton tukijärjestelmä, joka hoiti työhön liittymättömät velvollisuudet eikä 

häirinnyt työasioiden hoitoa”. Parhaiten palkattuja olivat naimisissa olevat miehet ja naimattomat 

naiset. (Kanter 1977a, 15) Jako näihin kahteen maailmaan saavutti huippunsa 1950-luvulla. Jako 

alkoi sitten muuttua liiketoimintamallien muutosten mukana.  

 

Kirjassaan When Giants Learn to Dance, joka ilmestyi vuonna 1990 nimellä Jättiläisten tanssi, 

Kanter kuvaa kuinka 1980-luvulle tultaessa yritykset kevensivät organisaatioitaan vähentämällä 

työntekijöitä. Ne omaksuivat työvoiman joustavaan käyttöön perustuvan toimintatavan, eivätkä ne 

enää taanneet työntekijöille pysyvää työuraa. Työntekijät joutuivat ottamaan vastuuta omasta 

työllistettävyydestään. Heidän oli kasvatettava taitojaan niin, että heidän arvonsa oli suuri kenelle 

tahansa työnantajalle. Vaadittiin yhä parempia suorituksia ja vahvaa sitoutumista. Tämä johti 

työntekijöiden ylikuormitukseen ja pitkiin työpäiviin. Työpaikoista tuli yhä tärkeämpiä 

työntekijöiden suhteidenhoitopaikkoja ja tunne-elämän keskuksia. Työ tunkeutui yksityiselämään ja 

kärjisti työn ja perheen välistä ristiriitaa. Kanter huomauttaa, ettei yritysten tehtävänä olekaan 

toimia hyvinvoinnin keskeisiä takaajia. Ne ovat kuitenkin jotain muutakin kuin vain pelkkä joukko 

liiketoimia: työntekijät uhraavat niille elämäänsä. Yritysten olisi jätettävä tilaa myös 

yksityiselämälle. (Kanter 1990, 368, 450–451, 465)  

 

2.2. Erilaisia näkemyksiä työn ja perheen suhteesta 

 

Kanter moittii sosiologeja siitä, että nämä ovat keskittyneet rakenteiden tarkasteluun, eivätkä ole 

kiinnittäneet huomiota prosesseihin tai toimintakokonaisuuksiin (sets of activities). Tämä on 

johtanut myös teollisuussosiologian, perhesosiologian ja vapaa-ajantutkimuksen eriytymiseen. 

Niiden välillä on vähän yhtymäkohtia ja kokonaistarkastelut puuttuvat. Kanter tuo esiin omana 

ratkaisunaan viisi tapaa tarkastella työtä ja perhettä kokonaisuutena. Ensimmäinen on työn 
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sulautuminen (absorbtion). Miten paljon työ valuu perheeseen ja miten paljon perhe joutuu 

sopeutumaan työn vaatimuksiin. Toinen tärkeä tutkimuskohde on työaikojen sijoittuminen: 

millainen on vuorokausittaisen, viikoittaisen ja vuosittaisen työn vaikutus perheeseen. Kolmantena 

on palkkatulon merkitys perheelle. Neljäntenä on kulttuurinen dimensio, työn ja ammatillisuuden 

sosiaalistava ja arvoja luova vaikutus perheessä. Viidenneksi hän erottaa emotionaalisen, 

sosiaalipsykologisen tason. Tähän sisältyvät henkilökohtaiset kokemukset maailmasta ja itsestä 

työorganisaation jäsenenä. 

 

Sulautuminen voi Kanterin mukaan olla sekä määrällistä että laadullista. Määrällisessä 

sulautumisessa työtä on liikaa siihen käytettävissä olevaan aikaan nähden. Laadullinen 

sulautuminen pitää sisällään työn emotionaalisen ja mentaalisen vaikutuksen perheeseen. 

Sulautumisen määrä riippuu siitä, millainen asema työntekijällä on organisaatiossa ja millainen 

asema organisaatiolla ja työntekijällä on perheen ympäristössä. Kanter tarkastelee perheen ja työn 

erillään pitämistä myös ammateittain. Hän näkee erillisyysmyytin kantajina ja muovaajina 

erityisesti kolme ammattiryhmää. Liikkeenjohtajien, ammatillisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden on 

erityisen vaikeaa nähdä työn ja perheen välistä vuorovaikutusta. Kanter ei selitä, miksi hän syyttää 

juuri näitä ammattiryhmiä erillisyyden ylläpitämisestä. Tarkoittaako hän, että syvä uppoutuminen 

vastuun kantamiseen, asiantuntijuuteen tai tutkijantyöhön on syynä siihen, että työn ulkopuolisen 

maailman kokeminen, ymmärrys ja arvostus sekä yhteyksien merkitys työn ja muun elämän välillä 

jäävät heidän kohdallaan heikommaksi? Näillä ryhmillä on myös valtaa, ja siksi heidän 

arvovalintansa ja toimensa vaikuttavat kahtiajakautumisen ylläpitämiseen. Yksityisyyden ja työn 

erillään pitäminen on vaikeaa pienissä kaupungeissa ja merkittävässä asemassa organisaatioissa 

työskentelevillä. Johtajien perheenjäseniltä odotetaan tietynlaista käyttäytymistä. Myös poliittisissa 

tehtävissä toimivat, korkeimmat viranhaltijat, armeijan upseerit, poliisit, koulujen rehtorit ja 

opettajat, papit sekä yrittäjät ovat asemassa, joissa myös puolisoilta ja perheenjäseniltä odotetaan 

työntekijän roolia vastaavaa käyttäytymistä. (Kanter 1977a, 16, 30) 

 

Patricia Voydanoff (1987) kiittelee Kanteria siitä, että hän on ensimmäisiä sosiologeja, joka on 

kyseenalaistanut työn ja perheen erillään pitämisen. Tämän kahtiajaon itsestäänselvyys heikkeni 

perheinstituution muuttuessa. Lamat ja työttömyys veivät pohjaa yhden elättäjän perhemallilta. 

Voydanoffin mukaan enää ei tarvinnut etsiä työn ja perheen välisiä yhtymäkohtia. Nyt voitiin 

keskittyä siihen, millaisia yksiöiden, perheiden, työorganisaatioiden tai yhteiskunnan yhtymäkohdat 

ovat. Voydanoff on tarkastellut kirjassaan Work and Family Life (1987) työn ja perheen suhdetta 

perheen talouden näkökulmasta. Hän pohtii paitsi naisten ja miesten palkkatyöntekijäroolia 
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erilaisten työn ominaisuuksien ja perheen vaatimusten kannalta – myös työn ja perheen yhteyttä 

yksilöllisinä kokemuksina. Hän tarkastelee kirjallisuuden avulla sitä, millaisia suoria tai epäsuoria 

yhteyksiä työn ja perheen välillä on. Onko esimerkiksi palkan suuruudella vaikutusta perhe-elämään 

laatuun? (Voydanoff 1987) Tultaessa 2000-luvulle Voydanoff tarkastelee perheyhteisöjen ja 

työyhteisöjen suhteita: millaisia erilaisia variaatioita tai mikrosysteemejä voi muodostua työn ja 

perheen yhteen kietoutumisessa. (Voydanoff  2001)  

 

Patricia Voydanoff toimitti vuonna 1984 työn ja perheen suhdetta käsittelevän kokoomateoksen, 

jonka avausteemana olivat muutokset rooleissa työn ja perheen konteksteissa. Muut teoksen 

artikkelit käsittelivät talouden merkitystä työn ja perheen suhteessa, työn ja ammattien erilaisia 

vaikutuksia perheissä, sekä sosiaalipoliittisten toimien suuntaamista. Joseph H. Pleck (1984) tuo 

artikkelissaan esiin Kanterin aiemmin esittämät kokonaisvaltaisen sosiologisen tarkastelun 

vaatimukset (Kanter 1977a). Pleck tukeutui myös yksilöiden että yhteiskunnassa esiintyvien 

roolimallien muuttumista käsitelleeseen Rhona ja Robert Rapoportin (1965, 387–388) artikkeliin, 

jossa kirjoittajat näkivät kriittisiä, muutoksille alttiita vaiheita yksiöiden elämässä. Tällaisia ovat 

nuorten siirtyminen työelämään opiskelun jälkeen ja parisuhteen solmiminen. Tässä 

samanaikaisessa sosiaalisen järjestelmän ja roolimallien muutoksessa yksilöitä voidaan ohjata myös 

muihin kuin traditionaalisten valintojen tekemiseen. Yksiöiden on tässä uudenlaisessa tilanteessa 

ratkaistava tehtäviä, jotka liittyivät parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja työelämän vaatimuksiin. 

Rapoport ja Rapoport viittaavat Harold Wilenskyyn (1960), joka näki jo aiemmin erilaisten roolien 

päällekkäisyyden tarkastelun tärkeänä. Wilensky toi esiin kolme erilaista suhdetta työn ja vapaa-

ajan välillä: yliläikkymisen (spillover), kompensaation ja segmentaation. Yliläikkymisellä Wilensky 

tarkoitti sitä, että vaativaa työtä tekevät etsivät vapaa-aikana vastaavasti myös vaativia harrastuksia. 

Kompensaatio tarkoitti negatiivista suhdetta työn ja vapaa-ajan välillä. Segmentaatiossa työ ja 

vapaa-aika haluttiin pitää erillään. Näitä Wilenskyn termejä käytettiin myöhemmin työn ja perheen 

vuorovaikutusta tarkasteltaessa. (Pleck 1984, 8–19) 

 

Pleck tarkastelee yksilöiden toimintaa työssä ja perheessä sekä sukupuoliroolien muutoksen 

mahdollisuuksia. Hän käyttää termiä ´systeemi´ kuvatessaan miesten ja naisten työrooleista ja 

perheenjäsenen rooleista muodostuvaa kokonaisuutta. Roolit aktualisoituvat ja ovat tarkasteltavissa 

sekä yksilö- että makrotasolla esimerkiksi naisten työmarkkinoille osallistumisessa tai kotityön 

määrän muutoksissa. Pleck näkee monenlaisten muutosten olevan mahdollisia. Miesten ja naisten 

perheroolin muutokset tulevat vaikuttamaan työmarkkinoiden rakenteeseen. Mahdollista on myös 

sukupuolen mukaisen segregaation vähittäinen ja hidas purkautuminen. Segregaation purkamista 
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edistäisivät miesten perheenelättäjän roolin itsestäänselvyyden tarkistaminen ja naisten ja miesten 

keskinäisen vuorovaikutuksen lisääntyminen työpaikoilla. Naisten pääsy ylemmäksi hierarkiassa 

tulee lisäämään miesten osallistumista kotitöihin ja se myös muuttaa miesten roolilla perheessä. 

Työn luonne muuttuu miesten kokopäivätyön ja koko työiän kestävän työuran mallista kohti 

kummankin sukupuolen yhtäläistä osallistumista työmarkkinoille. (Pleck 1984, 17–18) 

 

Samassa kokoomateoksessa Jeylan Mortimer ja Jayne London (1984, 20–35) näkevät työn ja 

perheen suhteessa kolme vuorovaikutusyhteyttä: sosioekonomisten resurssien, ajasta ja paikasta 

johtuvien rajoitusten sekä psykologisten vaikutusten yhteyden. Työ antaa perheelle sosiaalisen 

statuksen ja taloudelliset resurssit. Se määrittelee perheen elintasoa ja antaa mahdollisuuden 

sosiaaliseen liikkuvuuteen. Työn merkitys ainoana toimeentulon lähteenä aiheuttaa kuitenkin 

vaikeuksia heikossa työmarkkina-asemissa oleville. Työntekijät joutuvat tekemään uhrauksia 

perheen kustannuksella esimerkiksi hakiessaan työtä toiselta paikkakunnalta tai toisesta maasta.  

 

Toinen tärkeä kokoomateos, Work and Family. Theory, Research, and Applications, ilmestyi 

vuonna 1989 Elizabeth B. Goldsmithin toimittamana. Teos käsittelee teoriaa ja tutkimusta, työn ja 

työttömyyden vaikutuksia perheeseen ja lapsiin, työn ja työurien asemaa perhetutkimuksessa sekä 

työn ja perheen välisiä ristiriitoja. Viimeisenä teemana ovat kansainväliset ja vertailevat tutkimukset 

työn ja perheen suhteesta.  

 

Teorian ja tutkimuksen käsittelyn teoksessa aloittaa Patricia Voydanoff. Hän pohtii sellaisia työn ja 

perheen välisen suhteen tutkimuksellisia suuntauksia, joita kohti tulisi edetä. Aikaisemman 

tutkimuksen taustana Voydanoff näkee muutokset yleisissä uskomuksissa sekä ihmisten 

toiminnassa. 1930-luvun työttömyys ja lama herättivät tutkimaan miesten työttömyyttä. Työelämää 

koskeva tutkimus oli kohdistunut enemmän miehiin kuin naisiin. 1960-luvulla tutkimuksen 

kohteeksi tuli naisten lisääntynyt työssäkäynti. Tutkimuksen suuntautumisen kannalta on kuvaavaa, 

että työttömyyttä käsiteltiin miesten ongelmana, mutta naisille ongelmia tuotti heidän 

työllistymisensä. Naisten työssäkäynnin lisääntyessä alettiin tutkia muun muassa äidin 

työssäkäynnin seurauksia, sen vaikutuksia eri-ikäisiin lapsiin, äidin työtyytyväisyyttä, 

työmarkkinoille osallistumisen valintatilanteita, aviollista tyytyväisyyttä, kahden elättäjän perheitä 

eri koulutustasoilla sekä kotityön jakautumista perheissä. Kahden elättäjän perheiden tutkimus 

jatkui 1960- ja 1970-luvulla. Tällöin tutkittiin muun muassa yksilöiden selviytymisstrategioita, 

perheiden maantieteellistä liikkuvuutta, työmatkaliikennettä sekä naisten palkattoman kotityön 

merkitystä miestensä uralle. 1980-luvulle tultaessa tutkimukset suuntautuivat sekä miesten että 

 24



naisten työttömyyteen, naisten työmarkkina-asemaan, kahden ansaitsijan perheiden rakenteellisiin 

ja psykologisiin ongelmiin, lasten kasvatukseen ja perhe-elämän laatuun kahden ansaitsijan 

perheissä, naisten ja miesten roolien moninaisuuteen sekä työn ja perheen suhteeseen eri 

elämänvaiheissa ja työuralla. Voydanoff toteaa lopuksi, ettei työn ja perheen suhteen tutkimuksessa 

ole mitään yhtenäistä teoriapohjaa. (Voydanoff 1989, 1–22) 

 

2.3. Teoriapohjan hakemisesta käytännönläheisempään tarkasteluun 

 

Uusiksi tutkimusavauksiksi Voydanoff esittää tutkimusta työorganisaatioiden perhesuuntautuneesta 

henkilöstöpolitiikasta sekä sukupuolinäkökulmaa työn ja perheen suhteen tutkimisessa. Sheila B. 

Kamermanin ja Alfred J. Kahnin (1987) sekä Halcyone H. Bohenin ja Anamaria Viveros-Longin 

(1981) tavoin Voydanoff näkee tarpeelliseksi joustavien työaikojen ja vanhempainvapaiden 

tutkimuksen. Taloudellisten suhdanteiden vaikutuksia tulisi tutkia erityisesti heikossa työmarkkina-

asemassa olevien ja erityisesti nuorten kannalta. Lisäksi olisi tutkittava ammatillista segregaatiota 

sekä naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Naisten pienipalkkaisille aloille suuntautuvat 

uravalinnat heikentävät naisten asemaa työmarkkinoilla ja heidän asemaansa perheen 

elannonhankkijoina. Talouden ja perheen suhdetta olisi tutkittava sekä perheenelättäjyyden että 

palkattoman kotityön kannalta. Ydinperheen lisäksi tulisi tutkia myös muita perherakenteita, kuten 

esimerkiksi yksinhuoltajien perheitä sekä perheitä, joissa huolehditaan vanhuksista. Edelleen olisi 

tutkittava paikallisyhteisöjen merkitystä työn ja perheen yhteensovittamisessa. Mikä on koulujen, 

palvelujen ja naapuruston rooli avun ja tuen antajina? Sukupuolinäkökulmasta tulisi tutkia naisten ja 

miesten tuloeroja, yksinhuoltajuutta sekä osa-aikatyön ja vanhempainvapaiden käytön negatiivisia 

ja positiivisia seurauksia sekä naisten että miesten asemalle työmarkkinoilla. (Voydanoff 1989, 15–

16) 

 

Voydanoffin avausartikkelia kommentoivat Jeffrey H. Greenhouse sekä Robert F. Kelly. 

Greenhouse korostaa kommentissaan sitä, että työorganisaatioissa tulisi tunnistaa työn ja perheen 

suhteesta johtuvia konflikteja uran ja perheen eri vaiheissa ja tukea työntekijöitä työn ja perheen 

yhteensovittamisessa. Keinoina hän tuo esiin esimerkiksi ”heikolla liekillä” työskentelyn 

mahdollisuuden niinä vuosina, jolloin työ ja tehtävät perheessä ovat laajimmillaan. Tämän jälkeen 

olisi mahdollista jälleen paneutua enemmän työtehtäviin. Hän pitää työskentelyä kotona 

tietotekniikan avulla yhtenä mahdollisuutena. Toisaalta hän huomauttaa kuitenkin myös 

tutkimuksista, joiden tulokset kertovat eristäytymisen ja stressin lisääntymisestä etätyössä. Joustavat 

työajat olisivat hyvä ratkaisu työn ja perheen yhteensovittamiseen. (Greenhouse 1989, 23–44) 
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Robet F. Kelly on huolissaan siitä, että Yhdysvaltojen “urbaani alaluokka” – eli kirjallisten 

työsuhteiden ulkopuolella olevat, epävirallista työtä tekevät, köyhyysrajalla elävät ja heikon 

koulutuksen saaneet – eivät ole olleet kiinnostuksen kohteina tutkittaessa työn ja perheen 

yhteensovittamista. Osittain tai kokonaan virallisen työelämän ulkopuolella elävien toimeentuloa 

tukeva sosiaalinen verkostoituminen olisi tärkeä tutkimuksen kohde. (Kelly 1989, 45–54) 

 

Peter Mossin ja Nickie Fondan toimittamassa brittiläisessä kokoomateoksessa Work and the Family 

(1980) keskitytään brittiläisen työelämän kehityksen erittelyyn. Esimerkiksi työssäkäyvien 

perheellisten tilastoinnista huomataan, että työmarkkinoille osallistuvista isistä ei ole samalla tavalla 

saatavissa tilastotietoa kuin äitien osalta. Työllisyysasteen kansainvälisten vertailujen lisäksi 

teoksessa päädytään poliittisille päättäjille suunnattuihin toiveisiin. Tilastoja tulisi parantaa sekä 

naisten että miesten osalta siten, että työn ja perheen yhteensovittamista, työllisyyttä, teknologiaa, 

tietokoneiden yleistymistä, tehtyjen työtuntien määrää, vuorotyön määrän muutoksia sekä 

työttömyyttä koskevia tietoja olisi käytettävissä. Ne pitäisi myös päivittää säännöllisesti. (Moss & 

Fonda 1980, 186–202) 

 

Isossa-Britanniassa valtio on puuttunut vain vähän työn ja perheen väliseen suhteeseen. Työn ja 

perheen yhteensovittaminen nähdään yksityisasiana ja sitä koskevien järjestelyjen kehittäminen on 

jätetty perheen ja markkinavoimien huoleksi. Työnantajia on rohkaistu kehittämään vapaaehtoisia, 

perheystävällisiä järjestyjä työpaikoilla. Niiden rahallinen tuki on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. (den 

Dulk 2001, 39–44) Perheystävällisiä käytäntöjä on kehitetty enemmän julkisella sektorilla ja 

suurilla työpaikoilla kuin yksityissektorilla ja pienissä yrityksissä. Parhaiten ne olivat korkeasti 

koulutettujen ulottuvilla. Ne kohdistettiin pääasiassa naisille. Miehet eivät ole edes tienneet 

oikeudestaan tuettuun vanhempainvapaaseen. He pitivät tukimuotoja enemmän henkilökohtaisina 

etuuksina kuin oikeuksina. (Lewis & Dyer 2002, 303) 

 

Käsitykset työstä ja perheestä, naisista ja miehistä olivat Rosalind C. Barnettin (1999) mukaan 

hämmästyttävän kauan jäykkiä ja syvään juurtuneita. Uudelle vuosituhannelle tultaessa odotukset 

uudenlaisesta työpaikasta, työntekijän ja työnantajan suhteesta tai uudenlaisesta työvoimasta saivat 

huomiota, mutta politiikka ja käytännön toimet työn ja perheen yhteensovittamisessa pysyivät 

ennallaan. Barnett ihmettelee sitä, miten sitkeitä ovat käsitykset työn ja perheen erillisyydestä sekä 

miesten ja naisten erilaisuudesta. Hän kehottaa uusien luovien lähestymistapojen kehittämiseen työn 

ja perheen yhteensovittamiseksi. Arlie Hochshild (1997) tuo esiin muuttumattomuuden taustaksi 

sen, ettei tarjolla olevia mahdollisuuksia yritysten perheystävällisyydestä ole USA:ssa käytetty 
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hyväksi. Vain harvat äidit ja vielä harvemmat isät tutkimuksen mukaan käyttivät yrityksen 

tarjoamia työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia keinoja, kuten palkatonta äitiys- tai 

isyysvapaata, joustavaa työaikaa tai osa-aikatyötä. Jotkut työntekijöistä tunnustivat pelkäävänsä 

asemansa menettämistä esimiehensä silmissä käyttäessään mahdollisesti tarjottuja mahdollisuuksia, 

mutta suurin osa kertoi ajankäytöstä kilpailtaessa työpaikan houkuttelevan kotia ja perhettä 

enemmän. Anna Rothkirch huomauttaa Hochschildin tarkastelun sukupuolineutraaliudesta. 

(Rotkirch 1999) Miten tarjotut mahdollisuudet todellisuudessa näyttäytyvät naisille ja miehille 

työpaikalla? 

 

Pohjoismaissa työn ja perheen yhteensovittamisessa valtio on ollut vahvemmin mukana kuin 

esimerkiksi Yhdysvalloissa. Julkinen vastuu hoivasta ja sen järjestämisestä on lisääntynyt Euroopan 

maissa. Erityisesti pienten lasten hoiva on kehittynyt, kiitos perhevapaalainsäädännön sekä 

päivähoidon ja esikoulujärjestelmien kehittymisen. Anneli Anttonen ja Jorma Sipilä (1996) ovat 

ryhmitelleet julkishoivan ja perhehoivan järjestämisen tapoja eri maissa regiimeiksi. Suomi ja 

Pohjoismaat kuuluvat vahvaan julkishoivan regiimiin. (Anttonen & Sointu 2006)  

 

Huolimatta yhteiskunnan toimista työn ja perheen yhteensovittamiseksi kahtiajako työn ja perheen 

välillä säilyi naisten ja miesten välisessä työnjaossa sekä perheiden sisäisessä päätöksenteossa. 

Naisten osapäivätyötä ei Suomessa ole pidetty työn ja perheen yhteensovittamisen keinona. 

Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa tai Hollannissa pitkälle koulutetutkin naiset tekevät 

osapäivätyötä. Suomessa osapäivätyön sijaan on toivottu joustavia työaikajärjestelyjä. Anneli 

Anttonen ja Liina Sointu kritisoivat Suomen perhevapaa- ja korvausjärjestelmää joustamattomiksi. 

He esittävät, että järjestelmiä tulisi muuttaa siihen suuntaan, että osa-aikainen työ olisi todellinen 

vaihtoehto pienten lasten vanhemmille. Nyt yleensä äiti jää vanhempainvapaalle ja sen jälkeen 

hoitovapaalle, vaikka molemmat vapaat olisivat myös isän käytettävissä. Molempien osa-aikainen 

vanhemmuus helpottaisi työmarkkinoilla olemista ja tukisi vanhemmuuden kokemisen 

mahdollisuutta. Myös Johanna Lammi-Taskula esittää isyysvapaajakson ja jaettavissa olevan 

vanhempainvapaajakson kehittämistä siten, että molemmilla vanhemmilla olisi mahdollisuus tasa-

arvoiseen vanhemmuuteen. Samalla lähestyttäisiin sukupuolten tasa-arvoista asemaa myös 

työmarkkinoilla. (Lammi-Taskula 2007)  
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2.4. Ratkaisuja työn ja perheen yhdistämiselle 

 

Sheila Kamerman ja Alfred J. Kahn (1987) tuovat esiin yhdysvaltalaisesta näkökulmasta 

työpaikkojen pyrkimyksiä helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista. Nämä järjestelyt ovat 

koskeneet pääasiassa suuria yrityksiä – harvemmin keskisuuria tai pieniä yrityksiä. Lisäksi ne ovat 

olleet tyypillisiä miesvaltaisille yrityksille. Yrityksissä, joissa suurin osa työntekijöitä on naisia tai 

erityisesti pienissä yrityksissä, ei ole tarjottu työntekijöille työn ja perheen yhteensovittamista 

helpottavia ratkaisuja, vaikka juuri tällaisissa yrityksissä niihin olisi tarvetta. Työn ja perheen 

yhteensovittamista helpottavat järjestelyt ovat saattaneet syntyä sattumalta jonkin toisen päämäärän 

tavoittelun yhteydessä. (Kamerman & Kahn 1987, 281–285 ) Samaan tapaan Raija Julkunen ja 

Jouko Nätti toteavat, ettei työn joustaminen työntekijän tarpeiden mukaan työpaikoilla ole ollut 

ensisijainen tavoite. Näin on voinut käydä pyrittäessä tuotannon mukaisiin joustoihin. (Julkunen & 

Nätti 1999, 170) 

 

Yhdysvalloissa erilaiset neuvontapalvelut ovat olleet työnantajien tarjoama apu niille työntekijöille, 

joilla on jokin akuutti tarve hoitaa yksityiselämään liittyviä ongelmia. Neuvontapalvelut ovat olleet 

työnantajille helppo ja halpa tapa varmistaa, että työntekijä löytää ratkaisuja, joiden avulla hänen 

elämäntilanteensa helpottuu. Työnantajat ovat järjestäneet myös vanhemmuutta ja lasten kasvatusta 

koskevaa neuvontaa ja koulutusta perheellisille työntekijöille. Sen sijaan lastenhoidon järjestäminen 

on työnantajille kallista. Siihen ei ole ryhdytty muutoin kuin joidenkin erittäin rajattujen, 

avainasemassa olevien työntekijäryhmien kohdalla. (Kamerman & Kahn 1987, 286–287) 

 

Työnantajat ovat Kamermanin ja Kahnin mukaan pitäneet työn ja perheen yhteensovittamista 

lähinnä vain naisia koskevana ongelmana. He eivät ole nähneet samojen ongelmien koskevan myös 

miehiä. He ajattelevat naisia homogeenisena ryhmänä, jonka kaikilla jäsenillä on samanlaiset 

edellytykset työmarkkinoille osallistumiseen. Työnantajat eivät myöskään ole huomioineet sitä, että 

työntekijöillä on kaikenlaisia perheitä. Heidän joukossaan on kahden palkanansaitsijan perheitä, 

yksinhuoltajia, pienten lasten vanhempia, aikuisten lasten vanhempia sekä perheitä, jotka 

huolehtivat omista tai puolisonsa vanhemmista. (Kamerman & Kahn 1987, 287–288) Erilaisten 

perheen ja työn yhteensovittamista tukevien järjestelyjen pohtiminen tulisi lähteä työpaikoilta ja 

työntekijöiden tarpeita olisi kuunneltava. Ne voivat olla joustavaan työaikaan tai etätyöhön liittyviä 

järjestelyjä ja erilaisia pieniä tai suurempia työpaikan erityispiirteisiin liittyviä asioita. (ks. myös 

Duvander & Sundström 2000) 
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Lotte Bailyn on korostanut, että työntekijöihin tulisi luottaa ja heitä pitäisi kunnioittaa sekä antaa 

heille mahdollisuus tehdä parhaansa erilaisissa elämäntilanteissa. Työnjohdon tulisi olla enemmän 

mahdollistaja kuin kontrolloiva esimies. (Bailyn 1993) Stewart D. Friedman (2000) kehottaa 

pohtimaan perheen merkitystä työnantajien liittolaisena. Kuten työntekijöille työpaikoilla, myös 

lapsille kotona tulisi antaa autonomiaa sekä ajallisesti että tehtävien suorittamisessa, jotta he 

oppisivat luoviksi, löytämään vahvuuksiaan ja rajojaan sekä solmimaan yhteyksiä. Perheissä 

tapahtuu työnantajien kannalta merkittäviä asioita, kuten lasten kasvaminen uudenlaiseen 

työyhteiskuntaan. Olisi nähtävä arvokkaana työelämään sosiaalistamisena se, että lapset oppivat 

kotona vanhemmiltaan toimintatapoja työelämää varten ja saavat valmiudet kohdata tulevaisuuden 

työelämän haasteet. (Friedman 2000, 164–167)  

 

Perheet ovat välttämätön voimavara työvoiman uusintamisessa. Niiden merkitystä on vaikea mitata. 

Erilaisten tukimuotojen ja yhteiskunnan järjestämien perhevapaiden lisäksi perheet joutuvat 

etsimään omia ratkaisuja arkielämän sujumiseksi. Suomalaisia esimerkkejä 

yhteensovittamistoimenpiteistä löytyy tutkimuksista aivan viime vuosilta. Työntekijät auttava omia 

vanhempiaan, isovanhemmat auttavat lapsiaan sairaan lapsen hoidossa ja koululaisperheissä. 

Pienten lasten ja koululaisten perheissä työaikoja sovitellaan puolison kanssa. Asuinalueen 

lähipiirin tuki ja omat vanhemmat ovat tavallisimmat keinot selvitä silloin, kun lapsi ei ole 

päivähoidossa tai koulussa eikä vielä selviä yksin. (Lammi-Taskula 2004, 63–74, Lammi-Taskula 

ym. 2004, 97–112) . 

 

Väestöliiton Palapeli-hanke tarkasteli perheen arkea helpottavien palvelujen, kuten siivouksen tai 

sairaan lapsen hoidon, käyttöä ja kehittämistä. Kaupunkiympäristössä oli maaseutua enemmän 

kiinnostusta työn ja perheen yhteensovittamista helpottavien palvelujen käyttöön (Ristimäki ym. 

2006). Arjen aikarakenteita on työn ja perheen näkökulmasta tarkasteltu Arja-hankkeessa, jossa 

kodin, perheiden tarvitsemien palveluiden ja työpaikkojen välille haluttiin kehittää joustavuutta 

ottamalla suunnitteluun mukaan myös työnantajat. (Horelli & Wallin 2006). Kansainvälinen työn ja 

perheen yhteensovittamiseen kohdistuvan hankkeen Oppimisverkostot työn ja perheen tasapainon 

rakentajina toiminta-ajatuksena oli uusien toimintamallien ja yhteistyön kehittäminen eri 

ammattiryhmien välille. Lisäksi halutaan luoda tukiverkostoja yrittäjien, perheiden, kunnan ja 

valtion virkamiesten sekä järjestöjen edustajien kesken. (Piensoho ym. 2007).  
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2.5. Ajankäyttötutkimukset kertovat työn ja perheen sukupuolistuneista käytännöistä 

 

Neuvottelut ajankäytöstä ovat keskeisiä työn ja perheen yhteensovittamisessa. Työaikoja on 

tarkasteltu erilaisista näkökulmista. On selvitetty työaikojen sijoittumista eri ajanjaksoihin (vuosi, 

kuukausi, viikko, työpäivä), urakatkoksia, joustavaa työaikaa, kotityötä, kotona tehtävää työtä, 

lomia, työn jakamista, perhevapaita, ylityötä, osa-aikatyötä, vuorotyötä, erilaisia lyhyiden 

työsuhteiden muotoja, tiimityötä ja työajan jakamista työn ja perheen välillä. Lisäksi on tehty 

naisten ja miesten ajankäytön vertailuja.  

 

Halcyone H. Bohenin ja Anamaria Viveros-Longin tutkimus Balancing Jobs and Family Life: Do 

Flexible Work Schedules Help? (1981) edustaa ensimmäisiä työajan merkitystä perheelle 

valottaneita tutkimuksia. Tutkimus kohdistui kahteen julkisen sektorin työpaikkaan, joista toisessa 

oli käytössä joustava työaika, toisessa ei. Tutkimuksessa haluttiin selvittää sitä, mitä joustava 

työaika merkitsee työntekijöiden työn ja muun elämän kannalta. Se ei paljoakaan vähentänyt työn 

aiheuttamaa stressiä niiden osalta, jotka olivat perheellisiä. Sen sijaan perheettömien kokema stressi 

oli vähentynyt. Joustavan työajan lisäksi myös muiden tekijöiden – kuten perheellisten naisten 

kotitöiden jakautuminen naisten ja miesten kesken – olisi pitänyt muuttua. (Bohen & Viveros-Long 

1981)  

 

Ajankäyttöä ja ajan jakamista työn ja perheen kesken käsitteleviä tutkimuksia on lukuisia. 

Kansallisissa ja kansainvälisissä tilastoissa kerätään tietoa aihepiiristä. Tutkimukset osoittavat, että 

naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin miehet. Tämä pätee sekä Suomessa että muissa maissa 

tehtyihin tutkimuksiin.  

 

Lois Bryson (1993) on verrannut naisten ja miesten ajankäyttöä Australiassa ja Suomessa. Hän 

tarkasteli ajankäyttöä palkkatyössä, palkattomassa työssä sekä kotitöihin käytettyä aikaa. 

Tarkasteluun kuului myös perhevapaita, lastenhoidon määrää ja laatua sekä perhe-etuuksia 

koskevaa vertailua. Australiassa ja Suomessa miesten käyttämä aika palkkatyöhön oli keskenään 

enemmän samanlainen kuin verrattuna oman maan naisten ajankäyttöön. Suomalaiset naiset 

käyttivät enemmän aikaa palkkatyöhön ja vähemmän aikaa palkattomaan kotityöhön kuin naiset 

Australiassa. Suomalaisilla naisilla oli myös enemmän vapaa-aikaa kuin australialaisilla naisilla. 

(Bryson 1993) 
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Ajankäyttöön kotona vaikuttavat myös perheenjäsenten asemaa ja tehtäviä koskevat kulttuuriset 

käsitykset. (Redclift & Sinclair 1991) Liana C. Sayer on vertaillut yhdysvaltalaisia 1960-, 1970- ja 

1990-luvuilla tehtyjä työaikaa koskevia tutkimuksia. Naisten tekemän kotitaloustyön määrä on 

pysynyt suurempana kuin miesten tekemä, vaikka miehet olivat lisänneet ruoanlaittoon, siivoukseen 

ja päivittäiseen lasten hoitoon käyttämäänsä aikaa. (Sayer 2005) 

 

Ning Tang ja Christine Cousins ovat vertailleet Länsi-Euroopan ja Itä-Euroopan maiden työaikoja. 

Länsi-Euroopan maista vertailussa oli mukana Alankomaat, Ruotsi ja Iso-Britannia ja Itä-Euroopan 

maista Bulgaria, Tsekin tasavalta, Unkari, Romania ja Slovenia. Vertailtavana olivat 

lastenhoitotehtävät perheessä. Ruotsissa lastenhoito jaettiin tasaisesti erityisesti niissä perheissä, 

joissa molemmat vanhemmat tekivät pitkiä työpäiviä. Traditionaalisinta työnjako oli Unkarissa, 

jossa miehet osallistuivat kaikkein vähiten lastenhoitoon. (Tang & Cousins 2005, 527–550)  

 

Arkipäivän työnjaon organisoinnista keskustellaan perheissä harvoin eri Euroopan maita koskevan 

haastattelututkimuksen mukaan. Perheen tehtävistä selvitäkseen puolisot rakentavat hiljaisessa 

yhteistyössä käytäntöjään. Samalla he pyrkivät säilyttämään myös henkilökohtaisen tilan perheen 

arjen ajankäytössä. Erityisesti naiset yrittävät aktiivisesti saavuttaa sekä tasa-arvoisen että 

riippumattoman aseman perheessä. Päätöksenteko tapahtuu useimmiten tiedostamattoman 

sukupuolistuneen ”käsikirjoituksen” mukaisesti, jolloin päätöksiä tehdään traditionaalisten 

sukupuoliroolimallien mukaisesti. Muutoksen suunta on kuitenkin kohti naisten lisääntyviä 

vaatimuksia toteuttaa yksilöllisiä valintoja elämässään. (Halleröd 2007, 155) 

 

Suomalaiset ajankäyttötutkimukset  

 

Julkunen ja Nätti ovat tutkineet työaikamuotojen kehittymistä. Työaika on Euroopassa vähentynyt 

teollistumisen alkuajoista 150 vuodessa lähes puolella. Samaan aikaan tuottavuus on kasvanut 25-

kertaiseksi. Työaikaa lyhennettiin 1960- ja 1970-luvuilla Euroopassa ottamalla käyttöön vapaat 

lauantait ja laajentamalla vuosilomaoikeuksia. Kehitys johti 40-tuntiseen viikkoon. Se on ollut 

myös suomalaisten haluama standardityöaika. Suomessa osa-aikatyö on nähty vain väliaikaisena 

ratkaisuna opiskelijoiden tai ikääntyneiden työmarkkinoille osallistumisessa. (Julkunen & Nätti 

1999, 9) Joustavaan työaikaan pyrkivät järjestelyt lisääntyivät 1970-luvulla. Tämä tapahtui 

tuotannollisista syistä, ei siksi, että työn ja perheen yhteensovittamista olisi haluttu helpottaa. 

Työaika alkoi kuitenkin 1990-luvulle tultaessa eriytyä uudelleen. Eriytymistä tapahtui sekä maiden 

välillä että niiden sisällä – mutta myös eri sektoreiden, yritysten ja työyhteisöjen välillä. Kiistat 
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työajan lyhentämisestä muuttuivat yritysten kilpailukyvyn parantamista koskeviksi vaatimuksiksi ja 

päämääriksi. Alkuperäinen ajatus työelämän laadun parantamisesta työaikaa lyhentämällä unohtui 

(Julkunen & Nätti 1999, 9–10).  

 

Vuoden 1993 työvoimatutkimuksessa kysyttiin, haluaisivatko työntekijät enemmän 

mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa. Lähes puolet (44 prosenttia) vastanneista halusi työaikojen 

olevan paremmin soviteltavissa omaan elämäntilanteeseen. Kolmannes halusi enemmän joustoja 

työaikoihin, eli työn aloitus- ja lopetusaikoihin. Julkunen ja Nätti arvelevat, että vastaajien mielestä 

joustojen lisääminen saattaisi vähentää sellaisia työaikoja, joita he eivät itse haluaisi tehdä. 

Standardityöaika voisi suojata työntekijöitä tällaiselta kehitykseltä. Työaikojen erilaistaminen ei 

välttämättä takaisi työntekijöille sellaisia työaikoja kuin he haluaisivat. Työpaikoilta 

yksinkertaisesti puuttuvat ne vaikutusmahdollisuudet, joiden avulla toiveet työajoista voisivat 

toteutua. Julkunen ja Nätti katsovat, että paikallinen sopiminen tekisi mahdolliseksi työntekijöiden 

tarpeiden huomioonottamisen työpaikoilla. Joustavat työajat eivät ole kuitenkaan laajentuneet siinä 

määrin kuin yleisesti odotettiin. Osapäivätyö ja määräaikaiset työsuhteet ovat sen sijaan jatkaneet 

leviämistään. Niiden ongelmana on kuitenkin se, että edut, jotka koskevat kokopäivätyöntekijöitä 

eivät välttämättä koske lyhyempää työaikaa tekeviä. Lisäksi ongelmana on ollut, ettei lyhyttä 

työaikaa tekevä useinkaan voinut halutessaan siirtyä kokopäiväiseen työhön. (Julkunen & Nätti 

1999).  

 

Laman vuosina virisi keskustelu työajan lyhentämisestä työllisyyden parantamisen keinona. 

Keskusteltiin työn jakamisen mahdollisuudesta ja kuuden tunnin työpäivän toteuttamisesta. Kuuden 

tunnin työpäiväkokeiluja oli tehty muutamilla työpaikoilla. Timo Anttila tutki niin sanottua kuusi 

plus kuusi -työaikamallia, joka oli otettu käyttöön kysyntävaihtelujen tasaamiseksi, ja tarkoitti 

kuuden tunnin työvuoroja kaksivuorotyössä. Työntekijöiden työn ja perheen yhteensovittaminen ei 

kokeilussa ollut lähtökohtainen tavoite. (Anttila 1997) Näkökulma lyhyemmän työajan 

vaikutuksista työn ja perheen yhteensovittamisessa ei ole ollut lähtökohtana eikä kiinnostuksen 

kohteena työaikakokeiluja toteuttaneissa yrityksissä. Työajan pituuden ja sijoittumisen erilaiset 

vaihtoehdot jäivät kuitenkin mahdollisuutena elämään erilaisten työaikatoiveiden kartoittamisessa. 

1990-luvun lopulla tehdyt tutkimukset osoittavat kuitenkin, ettei edes uusissa korkean teknologian 

yrityksissä ollut käytössä sellaisia työntekijöiden työaikaa koskevia järjestelmiä, jotka olisivat 

lisänneet työntekijöiden autonomiaa. (Liikanen 1997; Julkunen & Nätti 1999, 169–170) 
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Julkusen ja Nätin tutkimuksessa työkulttuureista työajan, perheen ja sosiaalisen elämän 

näkökulmasta todetaan, että ristiriidat työajoista, kotityöstä ja omasta ajasta perheessä ovat 

tavallisia lähes joka toisen tutkitun elämässä. Naiset kokevat miehiä useammin ristiriitoja. 

Ristiriidat ovat yleisimpiä 25–44-vuotiailla. Yleisimmin tingitään kotitöistä ja niiden tasosta, omista 

ystävistä tai harrastuksista, sukulaissuhteista, yhteisestä ajasta ja tekemisestä puolison kanssa sekä 

perheen yhteisestä sosiaalisesta elämästä. (Julkunen & Nätti 2000, 198–205)  

Palkansaajista kaksi kolmannesta teki säännöllistä päivätyötä vuonna 2003. Päivätyö oli vähentynyt 

selvästi 1980- ja 1990-lukuihin verrattaessa. Kolmivuorotyötä tai muuta yötyötä sisältävää työtä 

teki noin joka kymmenes palkansaaja. Yli puolet palkansaajista oli tehnyt säännöllisesti ylitöitä 

vuonna 2003. Puolet oli joustanut työajoissaan työtehtävien tai esimiesten vaatimuksesta ainakin 

kerran kuukaudessa. Neljällä kymmenestä oli mahdollisuus joustaa työajoissa omien tarpeidensa 

mukaisesti. Molemminpuolista joustoa oli useammin miehillä kuin naisilla. Molemminpuolisen 

jouston nähtiin olevan tärkeä sekä psyykkisen että sosiaalisen työhyvinvoinnin kannalta. (Kandolin 

& Huuhtanen 2006, 121)  

Vuodesta 1997 vuoteen 2003 oli vakavan työuupumuksen pelko kasvanut toimihenkilöryhmissä. 

Vuonna 2003 ylemmät toimihenkilöt tekivät enemmän ylitöitä kuin alemmat toimihenkilöt tai 

työntekijät. Joka kolmas ylempi toimihenkilönainen oli tehnyt enemmän ylitöitä kuin olisi halunnut, 

miehistä joka viides. Sekä miehistä että naisista lähes 60 prosenttia oli tehnyt ylitöitä ilman 

korvausta ja 70 prosenttia oli miettinyt työasioita vapaa-aikanaan. Työn määrä ja vaatimukset olivat 

kuormittaneet sekä toimihenkilöitä että työntekijöitä. Ylemmät toimihenkilönaiset olivat muita 

ryhmiä enemmän kokeneet vaikutusmahdollisuuksiensa heikentyneen. (Aitta 2006, 21–31) 

Työn ja vapaa-ajan suhdetta Suomessa on tutkinut Juha Antila (2001). Tutkimuksen mukaan puolet 

palkansaajista on tuntenut, että työ on tullut, läikkynyt yli, yksityiselämän puolelle. Yleisempää 

tämä on työssä, joka sisältää innovointia ja ideointia. Tavallista se on ylemmillä toimihenkilöillä ja 

johtajilla. Toiseenkin suuntaan on tapahtunut yliläikkymistä: yksityisasiat olivat tulleet työhön 

mukaan. Kannettava puhelin on sekoittanut työn ja vapaa-ajan rajaa. Yhteydenpitoa työasioista 

matkapuhelimella ei mielletä työskentelyksi. Myöskään työskentelyä sairaana tai sairastuneen 

lapsen hoitovapaan aikana kotona ei mielletä työnteoksi. Ylemmissä asemissa työskennellään muita 

enemmän sairaana. Työpaikan käytännöillä on merkitystä sille, miten työn ja vapaa-ajan 

hämärtyminen koetaan. Hyvä johtaminen ja vastavuoroisuus työntekijöiden ja johdon välillä lisää 

tyytyväisyyttä. (Antila 2005) 
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Työaikatoiveista eniten suosiota on saanut työaikapankin tyyppinen mahdollisuus säästää ylitöistä 

ja lomapäivistä myöhemmin pidettävää vapaata varten. Perheen yhteisen ajan vähäisyys saa 

erityisesti naiset toivomaan mahdollisuutta pitkään vapaaseen (Lammi-Taskula & Salmi 2004, 36–

37) Työaikapankkia ovat tutkimuksen mukaan käyttäneet eniten toimihenkilöt, korkeasti koulutetut 

ja säännöllistä työaikaa tekevät. Heillä on muita paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan 

työhönsä ja he kokevat vähiten ristiriitoja työpaikallaan. (Oinas et. al. 2005, 100) 

Mia Tammelin on tutkinut työajan ja perheen ajan yhdistämisen kokemuksia suomalaisissa kahden 

ansaitsijan perheissä. Työaika on muuttunut vuodesta 1977 vuoteen 2003 vain vähän. 

Työaikamuodot ovat monipuolistuneet. Sekä pitkät että lyhyet työpäivät ovat yleistyneet verrattuna 

35–40-tuntiseen työviikkoon. Vuorotyö on lisääntynyt, työtahti on kiihtynyt, mutta myös työnaikaa 

koskeva autonomia on lisääntynyt. Työaikojen ennustettavuus on vähentynyt työn luonteen 

muuttumisen myötä. Työn ja perheen aika on sekoittunut työn tunkeutuessa perheen aikaan. 

Kansainvälisesti verrattuna suomalaiset miehet kärsivät enemmän työn ja perheen välisestä 

konfliktista kuin naiset. Työaikojen mallit ovat vaikuttaneet eri tavalla miehiin ja naisiin. 

(Tammelin 2009)  

Jälkiteollisen työyhteiskunnan työaikatodellisuudesta on kirjoittanut Juha Antila, jonka mukaan 

”töiden projektiluonteistuminen, tiukentuneet aikataulut, nopeat ja ennustamattomat muutokset, 

asiakaslähtöisyyden korostuminen, työn tietointensifoituminen, lisääntynyt tiimityö ja 

verkostoituminen sekä kasvaneet tehokkuus-, laatu-, kustannus-, ja innovaatiopaineet merkitsevät 

usein muutosta työn tekemisen tavoissa.” Tällaisessa todellisuudessa ajankäytön mittaamisen 

rinnalle tai tilalle on tullut tuloksen mittaaminen evaluointeineen ja suoritemittauksineen. Antila 

viittaa Jussi Vähämäen ajatukseen siitä, että suora ja epäsuora kontrolli sekä tunne siitä, että joku 

valvoo, kohdistuu nyt koko elämään; ulkoinen kontrolli sekä itsekontrolli, moraali sekä etiikka 

sekoittuvat toisiinsa. (Antila, 2005, 162, Vähämäki, 2003) 

 

 
3.  TYÖN JA PERHEEN SUHDE: TARKASTELUTASOJEN ONGELMAT 
 
 
Työn ja perheen suhdetta on tarkasteltu yksilöiden, työpaikkojen, ammattien, instituutioiden ja 

rakenteiden, mutta myös kulttuurin tasolla.  Tutkimuksissa on painottunut erilaisia tapoja ymmärtää 

työn ja perheen suhteen luonnetta. Ymmärrystavat ovat voineet olla kausaalisia, systeemisiä tai 

käytäntöjä painottavia. Yksilötason työn ja perheen välisiä vuorovaikutussuhteissa on nähty olevan 

viisi perusmallia: kompensaatio-, segmentaatio-, instrumentaali-, spillover- ja konfliktimalli. 
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Kompensaatiomallin mukaan työhön liittyvät täyttymättömät odotukset korvataan muun elämän 

alueella. Segmentaatiomallissa työ ja muu elämä ovat erillisiä, eikä niiden välillä nähdä 

vuorovaikutusta. Instrumentaalimallissa toista elämänaluetta käytetään hyväksi toisen päämäärien 

hyväksi. Konfliktiteorian mukaan menestys toisella alueella merkitsee uhrauksia toisella alueella. 

Myös eri roolit työssä ja perheenjäsenenä sisältävät ristiriitaisia odotuksia. Spillover-termillä 

tarkoitetaan yksilötasolla tapahtuvaa vuorovaikutusta, ja cross-over -termillä tarkoitetaan puolison 

työstä syntyvää vuorovaikutustilannetta. (Zedeck & Mosier, 1990) 

 

Näiden perusmallien asiasisältö toistuu tutkimuksissa vaikka terminologia vaihteleekin. Tämä tulee 

esille myös Johanna Rantasen ja Ulla Kinnusen tekemässä jaottelussa. (Rantanen & Kinnunen 2005, 

230–264) He ovat ryhmitelleet työn ja perheen välisen vuorovaikutuksen lähtökohtia ja teorioita. 

Varhaiset vuorovaikutusmallit voivat olla joko kausaalisia tai ei-kausaalisia. Ei-kausaalisina 

varhaisia malleja ovat erillisyysmalli (segregation), yhtäläisyysmalli (congruence) ja 

identiteettimalli (identity/integrative). Kausaalisia varhaisia malleja ovat siirräntämalli (spillover), 

korvaavuusmalli (compensation) ja voimavarojen ehtymisen malli (resource drain). Rantanen ja 

Kinnunen toteavat kaikkien muiden selitysmallien paitsi erillisyysmallin saaneen tutkimuksellista 

tukea olemassaololleen. Mallit voivat toimia myös samanaikaisesti. Mallit eivät kuitenkaan selitä 

sitä, millä tavoin työ ja perhe ovat yhteydessä toisiinsa, eikä sitä, miten yksilölliset ominaisuudet 

sekä rakenteelliset, psykososiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat työn ja perheen 

yhteensovittamiseen. Uudempia vuorovaikutusmalleja leimaa moniroolisuus. Työn ja perheen 

vuorovaikutuksen syyt ja seuraukset sekä rajanhallinta ovat tutkimuksen kohteena. Uudemmat 

moniroolisuutta korostavat mallit pyrkivät kuvaamaan työ- ja perheroolien yhteensovittamista 

koskevia lähtökohtaolettamuksia. Vuorovaikutuksen syitä ja seurauksia käsittelevät mallit kuvaavat 

niitä olosuhteita ja tapahtumaketjuja, joiden vallitessa työn ja perheen vuorovaikutus tapahtuu. 

Työn ja perheen rajapinnan hallintamalli korostaa yksilöiden aktiivista sopeutumista olosuhteisin. 

(Rantanen & Kinnunen 2005)  

 

Olen koonnut muutamia esimerkkejä työn ja perheen suhteesta tehdystä tutkimuksesta, jotka 

lähtevät tarkastelemaan ilmiöitä eri näkökulmista; yksilötasolta, työpaikka- ja ammattitasolta, 

instituutioiden ja rakenteiden tasolta sekä kulttuuriselta tasolta.  
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3.1.  Yksilötason tarkastelu työn ja perheen suhteessa 

 

Työn aiheuttamaa stressiä koskevat tutkimukset ovat tyypillisiä yksiötason tutkimuksia. Saija 

Mauno on tutkinut työsuhteen epävarmuuden vaikutuksia työn ja perheen välisen stressin 

kokemiseen. Työn stressitekijöiden vaikutukset näkyvät ensin työuupumuksen ja psykosomaattisten 

terveyden häiriöinä, jotka jatkuessaan myöhemmin vaikuttavat perheeseen. (Mauno 1999) 

 

Työterveyslaitoksella on tutkittu vuorovaikutusta ja tasapainoa työssä käyvien naisten ja miesten eri 

elämänalueilla. Tarkastelun kohteena ovat olleet työn ja kodin sekä työnjaon kysymykset 

perhevaiheen, sosioekonomisen aseman ja ammattiaseman mukaan. Työn ja kodin välistä ristiriitaa 

koetaan erityisesti lapsiperheissä sekä perheissä, joissa huolehditaan ansiotyön ohella ikääntyvistä 

vanhemmista tai muista apua tarvitsevista. Alle kouluikäisten lasten ansioäideistä 58 prosenttia ja 

46 prosenttia ansioisistä tuntee laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi vähinään silloin tällöin. 

Kouluikäisten lasten ansioäideistä 45 prosentilla ja 46 prosentilla ansioisistä on ollut samanlaisia 

tuntemuksia. Sosioekonominen asema ja ammattiryhmä vaikuttavat myös ristiriidan kokemukseen 

työn ja kodin välillä. Keskittymisvaikeuksia kotiasioiden vuoksi on työssä erityisesti ylemmillä 

toimihenkilöillä sekä alemmilla toimihenkilönaisilla. Eri ammattiryhmistä näin tuntevat ennen 

kaikkea erityisasiantuntijat. Samoin kotiasioiden laiminlyönti ansiotyön vuoksi on tavallinen tunne 

ylimmillä toimihenkilöillä. Naisista 63 prosenttia ja miehistä 60 % on tuntenut näin.  

Yrittäjänaisista 59 ja samoin miehistä 59 prosentilla laiminlyönnin tunne on ollut yleinen. 

(Toivanen & Kauppinen, 2007, 139–150, Perkiö-Mäkelä ym. 2006)  

 

3.2. Työpaikka- ja ammattitason tarkastelu 

 

Ammattialakohtaista työn ja muun elämän suhdetta on tutkinut Harriet Silius naisjuristien osalta 

teoksessaan Den kringgärdade kvinnligheten (1992). Hän jäsentää erityyppisissä juristin 

työnkuvissa asettuvia kulttuurisia ehtoja sekä naisten luomia strategioita ammatillisuuden, perheen 

ja kodin vaatiman hoivatyön yhdistämisessä. Hän tarkastelee sukupuolta suhteena ja muutoksessa 

olevana prosessina, jossa voi havaita dikotomioita, hierarkkisuutta sekä kontekstisidonnaisutta. 

Päivi Korvajärvi on tutkinut teoksessaa Gendering Dynamics in White-Collar Work Organisations 

(1998) sukupuolistavia käytäntöjä toimihenkilöiden työssä. Hän havainnoi työpaikoilla vaikuttavia 

arkipäivän piiloisia prosesseja, joiden tuloksena naiset ja miehet asettuvat erilaisiin asemiin. Naisten 

ja miesten mielikuvat poikkeavat toisistaan naisten työn ja perheen yhdistämisessä. Naiset katsovat 
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sitoutuvansa sekä perheeseen että työhön, eivätkä katso perheen vaikuttavan työssä. Miehet 

ajattelevat naisia useammin naisten olevan perhesitoutuneita. 

 

Työpaikkaa työn ja perheen kannalta koskeva tarkastelu on Annika Lillrankin tutkimus päiväkotien 

työntekijöistä työn ja perheen ristipaineissa. (Lillrank 1991) Lähemmäksi työpaikkakohtaisia työn 

ja perheen yhteensovittamista koskevien käytäntöjen tutkimusta siirryttiin Suomessa 2000-luvulle 

tultaessa (esim. Kivimäki 1996a, 1996b, Mauno 1999, Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003, 

Nätti & Anttila 2006, Salmi & Lammi-Taskula 2004, Savolainen ym. 2004, Kinnunen ym. 2005). 

Käsikirjassa Elämänkirjoa työpaikoille korostetaan sitä, miten muotitermeihin kuuluva, `hyvä 

käytäntö´, on vaikea termi puhuttaessa työn ja perheen yhteensovittamisesta. Ainoa hyvä käytäntö, 

jota kirjoittajat voivat suositella, on luoda työpaikalle kehittämisprosessi, jossa esimiehet ja 

työntekijät voivat käsitellä työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä asioita. Käsikirjassa 

tuodaankin esiin erilaisia työn ja perheen yhteensovittamistilanteita, ja annetaan pohdittavaksi 

kysymyksiä erilaisista tilanteista työpaikoilla. Tällaisina tilanteina tuodaan esiin elämänkaaren eri 

vaiheita ja niiden erityispiirteitä, kuten pikkulapsivaihe, koulu- ja murrosikäiset lapset, työssäkäyvät 

isovanhemmat, omien vanhempien tai läheisten auttamisen vaihe. Työpaikkaa koskevina 

asiakokonaisuuksina käsitellään esimiestyöhön kuuluvia tehtäviä sekä johtamisen käytäntöjä kuten 

työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamisen esille ottamista kehityskeskusteluissa. 

(Savolainen ym. 2004) 

 

Helle Holt ja Ivan Thaulow (1996) ovat käyttäneet perheystävällisyys-termiä tarkoittaessaan 

työpaikkojen tarjoamaa taloudellisesta, käytännöllistä tai emotionaalisesta tukea. Perheystävällinen 

organisaatio -termiä on kritisoitu siitä, että työnantajat saattavat ymmärtää perheystävällisiksi 

luonnehditut järjestelmät pyrkimyksiksi luoda työpaikkaan kuuluvia luontaisetujen kaltaisia 

työntekijöille suunnattuja lisäbonuksia, ja että niistä hyötyisivät ainoastaan työntekijät, eivät 

työnantajat. Tällainen mielikuva on voinut estää työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä 

kehittämispyrkimyksiä. (Lewis 1996, 5)  

 

Perheystävällisyys-termiä käytettiin Pomot ja perheet -tutkimuksessa1 (Kivimäki & Otonkorpi-

Lehtoranta 2003), jossa tarkasteltiin lähemmin viiden työpaikan henkilöstöpolitiikkaa. Keskeisenä 

tutkimuskysymyksenä oli millaisia perheystävällisiksi katsottavia työpaikoilta löytyi. Yhtenä 

kiinnostavana tuloksena tuli esiin erään työpaikan henkilöstöpolitiikan strategisiin lähtökohtiin 

                                                 
1 Pomot ja perheet -julkaisun nimi on saanut vaikutteita OECD:n julkaisusarjan nimestä ”Bosses and Babies”. 
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sisällytetty elämänkaariajattelu. Siinä korostettiin työntekijöiden erilaisten elämänvaiheiden 

ymmärtämistä ja niiden huomioimista työpaikan käytännöissä, etenkin työuran ja perheen 

yhteensovittamisessa. Toisessa työpaikassa työajan autonominen määrittely ja työntekijälähtöinen 

työaikojen suunnittelu yhdistyivät tiimityön tuomaan vastuuseen. Vapaus työaikojen suunnittelussa 

ja liukumien hyväksyminen antoivat mahdollisuuden työajan joustoille. Kolmannessa yrityksessä 

perheystävälliseksi osoittautui matala organisaatio. Työntekijöiden tarpeet on mahdollista tunnistaa 

ilman byrokraattisia käytäntöjä. Neljäntenä perheystävällisyyden muotona voidaan pitää kahdessa 

työpaikassa toteutettuja joustavia työaikoja ja autonomiaa työn järjestelyissä. 

 

Johdon ja työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus oli keskeinen tekijä työntekijöiden 

työhyvinvoinnissa toimintatutkimus- ja kehittämishankkeessa Terveydenhoitolan kehittämishanke 

2004–2006 (Kivimäki ym. 2006) Hanke kohdistui kymmeneen terveydenhoitoalan organisaatioon, 

joissa pyrittiin toimintatutkimuksen2 avulla lisäämään vuorovaikutusta johdon, työntekijöiden, sekä 

työsuojelun ja työterveyshuollon toimijoiden kesken. Toimintatutkimuksella kyettiin pureutumaan 

työaikajärjestelyihin ja etsimään tapoja, jotka mahdollistavat joustoja. Johdon ja työntekijöiden 

välinen vuorovaikutus edisti mahdollisuuksia sovittaa yhteen työpaikan ja perheen aikataulujen 

vaatimuksia sekä laajentaa vanhemmuuden tilaa työssä 

 

3.3. Instituutioiden ja rakenteiden tasolta lähtevä tarkastelu 

 

Eriikka Oinonen on tarkastellut perheissä tapahtuneita muutoksia 1900-luvun Suomessa ja 

Espanjassa. Perheinstituutio on vuorovaikutuksessa muiden sosiaalisten instituutioiden kuten 

hyvinvointivaltion, työmarkkinoiden, politiikan, lainsäädännön ja uskonnon kanssa. Sekä 

Espanjassa että Suomessa perheideologia eli käsitys perheestä on saanut vaikutteita uskonnollisesta 

ja patriarkaalisesta perinnöstä. Muutokset perheideologiassa ovat tapahtuneet eri tahtiin 

suomalaisen yhteiskunnan korostaessa enemmän yksilöllisiä, kun taas espanjalaiset 

perheyhteisöllisiä piirteitä sukupuolten ja sukupolvien välisissä suhteissa. (Oinonen 2004; 2008) 

Oinosen tutkimus voisi sijoittua myös kulttuuriselta tasolta lähteväksi tarkasteluksi. 

 

Laura den Dulkin (2001) kansainvälisen, vertailevan tutkimuksen työelämän rakenteita koskevat 

tulokset osoittivat, etteivät yritysten strategioissa tai tasa-arvosuunnitelmissa perheystävällisiksi 

                                                 
2 Toimintatutkimus on tieteellinen lähestymistapa, jonka avulla ei pyritä vain kuvaamaan todellisuutta; se on myös 
prosessi, jonka avulla todellisuus pyritään muuttamaan entistä paremmiksi. (Aaltola & Syrjälä 1999, 13–18) 
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luonnehditut maininnat työn ja perheen yhteensovittamista, eivätkä joustot tai työaikaa tai perheitä 

koskevat käytännöt olleet yleisiä.  

 

Ilkka Virmasalo on tutkinut puolisoiden keskinäisiä työllisyyden ja työttömyyden vaikutuksia 

Suomessa. Puolisoiden työmarkkina-asemat ovat usein samankaltaisia muun muassa iän, 

koulutuksen ja elämäntapojen suhteen. Työttömien puolisoilla on todettu olevan korkea 

työttömyysriski, eli työttömyys kasautuu perheissä. Samoin työttömien lapsilla on työllisten lapsia 

suurempi riski työttömyyteen. (Virmasalo 2002)  

 

Minna Salmen tutkimus kotiansiotyötä tekevistä tuo esiin naisten ja miesten erilaisen ajankäytön. 

Naiset yhdistävät kotiansiotyössä työn ja perheen tehtäviä. Miesten ajankäyttö ei juuri poikkea 

kodin ulkopuolella tehdyn palkkatyön aikarytmistä. (Salmi, 1991)  

 

3.4. Kulttuuriselta tasolta lähtevä tarkastelu 

 

Edellä laajemmin käsiteltyä Rosabeth Moss Kanterin kokonaisvaltaista sosiologista analyysia työn 

ja perheen suhteen muutoksista voi pitää kulttuurisella tasolta lähtevänä tarkasteluna, jossa eri 

aikakausien ajattelutapojen muutokset tulevat esiin (Kanter, 1977a).   

 

Ruotsalaiset tutkijat Elisabeth Näsman ja Ann Lundén Jakoby (1989) ovat kutsuneet työn ja 

perheen välistä vuorovaikutusta ”värjäytymiseksi” (avfärgning). He tarkoittavat värjäytymisellä 

monilla tasoilla ilmenevää suhdetta työn ja perheen välillä. Itse näen värjäytymis-termin hyvänä 

työn ja perheen kokonaisvaltaisen suhteen kuvaajana. Olen käyttänyt artikkeleissani Work and 

Parenthood (II) sekä artikkelissani Lønnet arbejde, huslig arbejde og kønsspesifikke strukturer i 

tidsførbrug (III) värjäytymis-termiä kuvaamaan vanhemmuudesta johtuvia kielteisiä ja myönteistä 

vaikutuksia työntekijöiden elämään.  

 

3.5. Työn ja perheen suhde: yhteenveto 

 

Edellä olen esitellyt tutkimussuuntauksia, jotka käsitteellistävät ja käsittelevät tavalla tai toisella 

työn ja perheen suhdetta. Tutkimussuuntauksia voi jaotella sen mukaan, ovatko niiden pääasialliset 

painopisteet yksilötason, ryhmätason, rakenteiden ja instituutioiden vai kulttuuristen jäsennysten tai 

ajattelumuotojen tasolla. Työn ja perheen suhdetta koskevina tulkintoina voi näillä eri tasoilla olla 

pääasiassa joko kausaalisia, systeemisiä tai käytäntöjä painottavia ymmärrystapoja. 
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Olen koonnut esimerkkejä erilaisista työn ja perheen suhteen tarkastelutasoista ja suhteen luonteen 

ymmärrystapojen painotuksista kaavioon 1. (Kaavio 1) Kaavion tarkoituksena on tuoda esiin 

esimerkkejä tutkimusnäkökulmista, lähestymistavoista ja painotuseroista. Tarkastelutasot tai 

ymmärrystapojen painotukset eivät sulje toisiaan pois.  

 

Kaavio 1. Työn ja perheen suhteen tarkastelutasoja ja ymmärrystapojen painotuksia  

 
Työn ja perheen suhteen ymmärrystavan painotukset Työn ja perheen suhteen tarkastelutaso 

 
-Esimerkkejä tutkimusteemoista Kausaalinen Systeeminen Käytäntöjä 

painottava  
Yksilötason tarkastelu 
(työhyvinvointitutkimukset ym.) 
 
-Työaikojen joustavuuden vaikutus erilaisissa perheissä 
(Bohen &Viveros-Long 1981) 
 
-Työsuhteen epävarmuuden vaikutus työn ja perheen suhteeseen 
(Mauno 1999) 
 
-Vuorovaikutus ja tasapaino työssä käyvien naisten ja miesten eri 
elämänalueilla 
(Toivanen & Kauppinen 2007) 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 

Ryhmätasolta lähtevät tarkastelut 
(ammattiala- ja työpaikkakohtaiset tarkastelut ) 
 
- Naisten ja miesten ajankäytön erot kotiansiotyössä 
(Salmi 1991) 
 
-Juristin työn ja muun elämän suhde (Silius 1992) 
 
-Työpaikkojen työntekijöille tarjoama taloudellinen, 
käytännollinen tai emotionaalinen tuki 
(Holt & Thaulow 1996) 

 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

Instituutioiden ja rakenteiden tasolta lähtevät tarkastelut 
(perhe, työmarkkinat, sosiaalipolitiikka, työajat  ym.) 
 
-Työelämän sukupuolistuneet käytännöt 
(Rantalaiho & Heiskanen (toim.) 1997) 
 
-Perheen ja työn yhdistämistä 
helpottavat henkilöstöpoliittiset järjestelyt  
kansainvälisessä vertailussa 
(den Dulk 2001) 
 
-Suomalainen ja espanjalainen perhe ja perheellistyminen, 
perheideologia, työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka, (Oinonen 
2004) 

  
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

Kulttuuriselta tasolta lähtevät tarkastelut 
(ideologiat ja ajattelumuodot) 
 
-Sosiologinen työn ja perheen suhde ja sen tutkimus, (Kanter  
1977a) 
 
-Vuorovaikutus ja värjäytyminen työn ja perheen alueiden välillä 
, (Näsman & Lundén Jakoby 1989) 
 
-Naisten ja miesten ajankäyttö Suomessa ja Australiassa 
(Bryson 1993) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
 

 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 
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Lähestyn omassa tarkastelussani työn ja perheen yhteensovittamista sekä yksilötasolta (sukupuoli, 

ikä), että ryhmätasolta (toimialat, ammatilliset työnkuvat ja työntekijöitten asemat työpaikan 

hierarkiassa). Aineiston laajuus antaa mahdollisuuden tarkastella työn ja perheen suhdetta 

rakenteiden ja instituutioiden tasolta (työaikapolitiikka, perhevapaasäädökset), sekä kulttuuriselta 

tasolta (perheenelättäjyysmalli, sukupuolistuneet työmarkkinat ja kotityöt). Analysoin työn ja 

perheen suhteeseen vaikuttavia prosesseja, jotka syntyvät ideologisten ja kulttuuristen 

ajattelumallien muovaamissa institutionaalisissa rakenteissa ja tuottavat sukupuolistuneita 

käytäntöjä sekä työpaikoilla että kotona. Tarkastelussa on mukana sekä kausaalista (työn luonne, 

työajat), systeemin tasolta lähtevää (uuden teknologian käyttö, työaikajärjestelyt) että käytäntöjä 

painottavaa (työpaikkakohtaiset käytännöt) tarkastelua ja tulkintaa.   

 

 

4.  TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUSAINEISTOT 

 

Esitelläkseni tutkimuskysymyksiäni, tutkimusmenetelmiäni ja aineistojani käyn aluksi läpi Joan 

Ackerin tapaa jäsentää sukupuolistavia prosesseja työpaikoilla. Kulttuuriset ja ideologiset 

ajattelumallit vaikuttavat instituutioiden ja rakenteiden jäsentymisessä sekä työmarkkinoilla että 

perheissä. Sukupuolistuneet yhteiskunnalliset ajattelumallit luovat pohjaa työelämää ja kotielämää 

säätelevien ja normittavien rakenteiden syntymiselle, kuten esimerkiksi perhevapaiden käytölle. 

Rakenteet puolestaan määrittelevät tilaa yksilöiden toiminnalle sekä työpaikoilla että kotona, kuten 

esimerkiksi päätöksentekoon siitä, kumpi perheessä käyttää kummallekin vanhemmalle tarkoitetun 

oikeuden vanhempainvapaaseen. Empiirisen tarkastelun pääpaino tutkimuskysymyksissä on 

työpaikkakohtaisissa käytännöissä ja prosesseissa. Käytäntöjä tarkastelemalla niistä voi lukea 

merkkejä – kulttuurisia koodeja – ajattelumalleista ja rakenteista, joiden vaikutuksen alaisina ne 

ovat syntyneet.  

 

4.1. Sukupuolistavat käytännöt ja prosessit 

Joan Ackerin (Acker 1992, 248–260) mukaan sosiaalisesti tuotetut jaot naisten ja miesten välillä 

ovat arkipäivän toiminnassa muotoutuneita mutta myös uusiutuvia tapoja, tottumuksia ja oletuksia. 

Ne ympäröivät toimijoita työpaikoilla, perheissä ja yleensä yhteiskunnassa. Acker ei kuitenkaan 

käsittele toimijoita ainoastaan vaikutuksille alttiina massana. Hänelle toimijat ovat myös fyysisiä, 

naisia tai miehiä. Toimijoihin vaikuttaa se, mihin luokkaan tai yhteiskunnalliseen ryhmään he 

kuuluvat. Sukupuolistavat prosessit voivat olla avoimia tai latentteja ja ne voivat koskettaa eri 
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tavalla naisia ja miehiä. Työpaikoilla on vaikeasti havaittavia paikallisia ja tilanteisiin sidottuja 

työhön liittyviä järjestelyjä, erilaisia toimintasääntöjä sekä malleja työpaikan ja ympäröivän 

yhteiskunnan välisen rajan käsittämisessä. Nämä käytännöt ja suhteet on koodattu erilaisiksi 

järjestelyiksi ja säännöiksi. Ne tukevat oletusta, että työ on erillään muusta elämästä ja että työ 

asettuu työntekijän elämässä ensi sijalle.   

Työpaikoilla maskuliiniset johtamisen piirteet; autoritaarisuus, määräysvallan korostuminen, 

kilpailu ja uraorientaatio ovat muokanneet työpaikkojen toimintatilaa. (Collinson & Hearn 1994, 

16) Työntekijöiden, useimmiten naisten, on ollut vaikeaa sovittaa työpaikan odotuksia ja oletuksia 

omaan arkipäivän toimintaansa. Seurauksena on kahdenlaisia työntekijöitä. On niitä, jotka voivat 

noudattaa työpaikan oletuksia ja odotuksia, ja on niitä, jotka eivät voi näin tehdä, koska heillä on 

myös muita velvollisuuksia työn ulkopuolella. Työorganisaatiot linkittyvät kuitenkin kiinteästi työn 

ulkopuoliseen elämään, eivätkä työntekijät tule toimeen ilman niitä. Tätä yhteyttä rakennetaan 

jatkuvasti erilaisin järjestelyin, mutta siten, että niiden sukupuolistava luonne jää huomaamatta. 

(Acker 1992, 248–260) Soveltaessani Ackerin ajattelua olen saanut vaikutteita erityisesti Liisa 

Rantalaihon ja Tuula Heiskasen toimittamasta teoksesta Gendered Practices in Working Life 

(1997), jossa Ackerin ajatuksia sukupuolistavista käytännöistä sovelletaan suomalaiseen 

työelämään.  

Vaikka naisten työllisyys on noussut miesten tasolle työelämässä, noudatetaan siellä edelleenkin 

miesten perheenelättäjyysmallin mukaisia käytäntöjä. Naisten ja miesten työt jakautuvat 

voimakkaasti nais- ja miesenemmistöisiksi ammateiksi. Naisten palkka on edelleen pienempi kuin 

miesten palkka. Organisaatioissa vallitsevia tasa-arvon puutteita Acker on kartoittanut 

artikkelissaan, jossa sukupuolen lisäksi mukana ovat luokka ja etninen ryhmä. Acker toteaa selkeän 

käsitteellisen määrittelyn olevan vaikeaa, jos tarkasteluun otetaan mukaan useampia samanaikaisia 

epätasa-arvoa tuottavia prosesseja. Organisaatioissa on epätasa-arvoa tuottavia järjestelmiä 

(inequality regimes). Ne ovat löyhästi vuorovaikutuksessa olevia prosesseja, tekoja tai merkityksiä, 

jotka pitävät yllä luokkaan, sukupuoleen ja etniseen syntyperään perustuvaa eriarvoisuutta. Acker 

määrittelee epätasa-arvon systemaattiseksi eroksi vallan määrässä sekä kontrollin mahdollisuudessa. 

Epätasa-arvoa ovat erot mahdollisuuksissa edetä urallaan, tehdä mielenkiintoista työtä, saada samaa 

palkkaa samanarvoisesta työstä, voida vaikuttaa päämääriin, resursseihin, ja työpaikalla tapahtuvaan 

päätöksentekoon sekä olla varmassa työsuhteessa ja nauttia etuisuuksista työpaikalta. Organisaatiot 

eroavat sen suhteen, missä määrin ja mitkä näistä eroavuuksista vaikuttavat eriarvoistavaan 

suuntaan. (Acker 2006, 441–443) 
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Peruskysymyksenä työn ja perheen yhteensovittamisessa on se, millaiseksi arjen käytännöt 

muodostuvat perheiden ja työpaikkojen elämässä. Vanhempien, isän ja äidin, työpaikkojen 

käytännöt sekä perheellisyydelle annettu tila määrittelevät mahdollisuudet siihen, millaiseksi 

työntekijöiden ja heidän perheidensä arkipäivä muodostuu. Tila vanhemmuudelle muodostuu 

sukupuolistavien käytäntöjen ja prosessien tuloksena. Sukupuolistamista tapahtuu eri elämänalueilla 

työnjaon, vallan ja emotionaalisen kiinnittymisen alueilla. (Connell 1987) Erilaiset feminiinisyydet 

ja maskuliinisuudet rakennetaan sukupuolistavissa prosesseissa työorganisaatioissa, mediassa ja 

kouluissa (Marsiglio & Pleck 2005, 289–310).  

 

Tässä tutkimuksessa näkökulma arjen käytäntöihin muodostuu sukupuolistavien prosessien ja 

käytäntöjen käsitteiden kautta. Tällä alueella Joan Ackerin työ on ollut keskeistä. Hän on jäsentänyt 

sukupuolistavia prosesseja, jotka kannattelevat työelämässä ilmeneviä malleja siitä, miten naiset ja 

miehet toimivat työelämässä ja työpaikkojen arjessa. Olen seurannut Ackerin tekemää jäsennystä 

tarkastellessani naisten ja miesten toimintatilaa työpaikoilla erityisesti työn ja muun elämän 

yhdistämisen käytännöissä.(Acker 1992, 248–260) 

 

Huolimatta erilaisista pyrkimyksistä naisten aseman parantamiseksi sukupuolten välinen työnjako 

työelämässä ja kotona, naisten ja miesten välinen hierarkkinen asema sekä heidän palkkaeronsa 

ovat pysyneet ennallaan. Eriarvoisuus on syvällä sitä ylläpitävissä rakenteissa ja prosesseissa. 

Pyrkimykset eriarvoisuuden murtamiseen ovat voineet päinvastoin vahvistaa ja uusintaa 

eriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteita. (Acker 1990a, 11). 

 

Sukupuolen ja luokan yhteenkietoutuminen nousi esiin 1970-luvun tutkimuksissa. Ackerin 

lähtökohtana on käsitys, että sukupuoli on rakentunut yhteiskunnan luokkarakenteen sisään. 

Eriarvoistavia rakenteita ja prosesseja voidaan tarkastella kuvauksina työmarkkinoista ja 

ammatillisista eroista sekä kuvauksina taloudellisista muutosprosesseista. (Acker 1990a, 9–12) 

 

Ackerin mukaan yhteiskuntaluokkia ja sukupuolta voidaan tutkia toisiinsa läheisesti liittyvinä 

prosesseina. (Acker 1990a, 25–26). Yhteiskuntaluokat ovat sisäisesti kerrostuneina sukupuolen ja 

rodun mukaan. Kerrostuneisuus on seurausta teknologisesta ja ammatillisesta eriytymisestä. Se on 

syntynyt tarkoituksellisen toiminnan tuloksena ihmisten ajaessa omia etujaan. Monet näistä eduista 

ovat sukupuolisidonnaisia ja kuuluvat ammattiin tai asemaan työorganisaatiossa. (Acker 1990a, 26) 

 

 43



Acker on analysoinut palkkojen määrittelemisprosessia ja kamppailua samanarvoisesta työstä. 

Samanarvoisesta työstä on naisten ja miesten on saatava samaa palkkaa. Acker on käyttänyt 

aineistonaan Yhdysvaltojen Oregonin osavaltiossa toteutettua samanpalkkaisuusprojektia. Sitä 

analysoimalla hän pyrkii jäsentämään teoreettisella tasolla sukupuolen ja yhteiskuntaluokan välisiä 

yhteyksiä. Ackerin tavoitteena on määrittää, missä ja kuinka paljon syrjintää esiintyy vertailemalla 

nais- ja miesvaltaisten työtehtävien vaativuutta ja vastuullisuutta. Naisten ja miesten välisen 

taloudellisen tasa-arvon edistämiseen pyrittiin työnarvioinnin avulla. Sen toivottiin paljastavan 

palkkaeroja ja syrjintää miesvaltaisia aloja heikommin arvostetuilla naisvaltaisilla aloilla. 

Työnantajien edustajat eivät olleet innostuneita samanpalkkaisuusajattelun toteuttamisesta eivätkä 

myöskään miesvaltaisten alojen ammattiliitot. Acker seurasi ja havainnoi, miten eri tahot yrittivät 

sovittaa yhteen näkemyksiään. Tämän tarkastelun rinnalla hän pohti teoreettista kysymystä 

sukupuolen ja yhteiskuntaluokan yhteen kietoutumisesta.  

 

Samanarvoisuusajattelun tavoitteena on sama palkka samanarvoisesta työstä. Tällöin tulisi pyrkiä 

parantamaan matalapalkkaisissa tehtävissä toimivien naistyöntekijöiden palkkausta. Ackerin 

mukaan matalapalkkaongelma on saanut alkunsa työnantajien ja miesvaltaisen ay-liikkeen 

harjoittamasta syrjinnästä, joka on johtanut sukupuolen mukaisesti jakautuneisiin työmarkkinoihin 

ja palkkaperusteisiin. Aliarvostuksen määrittelemiseksi on selvitettävä, millainen työ katsotaan 

arvokkaaksi. Kenelle se oli arvokasta? Ackerin esittelemässä projektiesimerkissä erilaiset konfliktit 

päämäärän määrittelyssä sekä taustalla olevat neuvottelumekanismit muovasivat käytäntöjä, joiden 

avulla tutkittiin tai tavoiteltiin samanarvoisuutta. Näiden prosessien takana oli aikaisemmin 

muotoutuneita valtarakenteita, joissa oli kyse konkreettisesta vallasta ja käytäntöjen valvonnasta. 

Sukupuoli oli sisällä byrokraattisissa rakenteissa ja strategioissa sekä työorganisaation hierarkiassa. 

Ackerin mukaan naisten töiden näkymättömien ja palkitsemattomien piirteiden näkyväksi 

tekeminen olisi edellyttänyt organisaatiohierarkian kaventamista, ei vain nais- ja miesvaltaisten 

töiden välillä, vaan myös työntekijöiden ja esimiesten suhteiden välillä.  

 

Ackerin tutkimus samanarvoisuudesta, sukupuolesta ja luokasta on hänen oman määritelmänsä 

mukaan nykyhistorian tutkimusta, poliittista etnografiaa ja feminististä sosiologiaa. Ackerin 

mukaan hänen tutkimusmetodinsa on lainassa etnografialta. Etnografia on kulttuurin tai yhteisen 

merkitysjärjestelmän kuvausta. Se perustuu havainnoijan intensiiviseen osallistumiseen tutkittavan 

yhteisön elämään. Etnografisessa tutkimuksessa näkyvät tutkijan omat arvostukset ja sitoumukset. 

Ackerin mukaan objektiivinen ja arvoista vapaa havainnointi on mahdotonta ja siksi 

yhteiskuntatieteilijän on tehtävä lukijoilleen selväksi omat arvonsa ja arvostuksensa. (Acker 1990a) 
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Ackerin mukaan sukupuolten ja yhteiskuntaluokkien eriarvoisuus on nähty erillisinä ilmiöinä.  

Käytännössä ne kuitenkin nivoutuvat toisiinsa. Esimerkiksi matalapalkkaiset naistyöntekijät 

toimivat naisvaltaisilla aloilla ja työväenluokkaisissa ammateissa. Matalapalkkaisten naisten paikka 

määräytyy kahden prosessin tuloksena. Ensimmäinen on alhaisia palkkoja tuottava 

yhteiskuntaluokka-prosessi ja toinen ”naisten töitä” tuottava sukupuolistava prosessi. Acker käyttää 

käsitettä ’intersektionaalinen’ analysoidessaan samanaikaisista epätasa-arvoa tuottavista 

prosesseista, joissa otetaan huomioon sukupuoli, rotu ja yhteiskuntaluokka. (Acker 2006, 442)  

 

Acker esittää ajatuksen epätasa-arvoistavista regiimeistä, jotka kytkeytyvät monimutkaisiin, 

alisteista asemaa tuottaviin prosesseihin. Nämä prosessit ja niiden ilmenemistavat vaihtelevat 

organisaatioissa, kuten myös niiden vakavuus, näkyvyys ja niiden saama legitiimisyys. Myös 

prosessien muuttamisen mahdollisuudet vaihtelevat. Acker pohtii sitä, miksi tasa-arvoprojekteilla 

on ollut vain vaatimattomia tuloksia tai miksi ne ovat epäonnistuneet. Muutos tasa-arvoisempaan 

organisaation on mahdollinen, mutta vaikea. Luokkaidentiteetin ja -intressien yhdistyminen 

sukupuoli- ja rotuidentiteettiin ja intresseihin ovat tuottaneet tilanteita, joissa ylimpänä olevat 

miesjohtajat ovat varmoja omista mahdollisuuksistaan. Alempana hierarkiassa olevat miehet eivät 

halua muutosta, koska he todennäköisesti menettäisivät helpommin asemansa. Acker pitää 

muutoksen mahdollisuuksia realistisena, sillä liikehtiminen ja yleinen mielipide epätasa-arvoisen 

työelämän rakenteiden purkamiseksi ovat kasvamassa. (Acker 2006, 459–460) 

 

4.2.  Joan Ackerin teoria sukupuolistavista prosesseista analyysin välineenä 

 

Keskeisenä analyysieni välineenä olen käyttänyt Ackerin artikkelissaan Gendering Organizational 

Theory esittämää mallia sukupuolistavista prosesseista tyopaikoilla. Gender-termin käytöstä 

käytävään keskusteluun viitaten Acker haluaa artikkelin alussa selventää omaa käsitystään termin 

sisällöstä. Hänen mukaansa gender tarkoittaa yhteiskunnallisesti tuotettua eroa naisten ja miesten, 

feminiinisen ja maskuliinisen välillä. Gender ei kuvaa ihmisen synnynnäisiä ominaisuuksia. Sen 

sijaan gender on yksilön ja yhteisön kannalta jatkuvan neuvottelun alainen sukupuolistava 

sosiaalinen suhde tai prosessi. (Acker 1992, 248–260)  

 

Sukupuolistavia (gendering) prosesseja voi Ackerin mukaan kuvata neljän erilaisia prosesseja 

sisältävän kattokäsitteen kautta. Ensimmäinen on sukupuolten välistä työnjakoa tuottava prosessi: 

organisaatiossa tapahtuvat käytännöt tuottavat sukupuolistavia työnkuvia, palkkoja, hierarkioita 

sekä valta- ja alistussuhteita. Sukupuolistavista prosesseista työnjakoa koskevat prosessit ovat 
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helpoimmin havaittavissa. Selonteko niiden tuloksista muistuttaa työpaikan yleistä kuvausta: 

paljonko miehiä ja naisia on eri työtehtävissä ja asemissa, millainen ero vallitsee miesten ja naisten 

palkkauksessa tai millaiset ovat miesten ja naisten urakehitysmahdollisuudet. (Acker 1992, 248–

260. ) 

 

Toinen sukupuolistavien prosessien ryhmä sisältää symboleja, mielikuvia ja ajattelutapoja tuottavia 

prosesseja. Ne selventävät, oikeuttavat ja vain harvoin kyseenalaistavat sukupuolten välille 

muotoutuneita eroja. Paras keino ideologioiden, mielikuvien ja symbolien tarkastelemiseksi on 

havainnoida työpaikan työilmapiiriä, pukeutumista, vuorovaikutustilanteita, puhetta, taukoja ja 

epävirallisia keskusteluja sekä ilmoitustauluilla ja työpisteissä olevaa materiaalia. (Acker 1992, 

248–260) 

 

Kolmas sukupuolistavien prosessien ryhmä liittyy yksilöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin: 

naisten ja miesten välisiin, naisten keskinäisiin ja miesten keskinäisiin vuorovaikutustilanteisiin. 

Vuorovaikutuksen tarkastelemisen on tapahduttava työpaikan arjessa. Vuorovaikutuksen 

tutkimisessa on erityisen tärkeää, että tutkittavien ja tutkijan välille on kehittynyt luottamuksellinen 

suhde. (Acker 1992, 248–260.)  

 

Neljäs sukupuolistavista prosesseista on yksilöiden sisäinen mentaalinen työskentely. Tämä Ackerin 

hahmottamista prosesseista on vaikein sovellettava ja edellyttää tulkintaa. Olen tulkinnut sen 

työntekijöiden ajattelu- ja asennetyöskentelyksi heidän muodostaessaan käsitystä siitä, millaisia 

mahdollisuuksia ja vaatimuksia organisaation rakenne sisältää eri sukupuolille sopivasta 

toiminnasta. Yksilöiden odotetaan omaksuvan itselleen työpaikan odotusten mukainen ”oikein” 

toimivan työntekijän sukupuolistunut malli. Työntekijöiden odotetaan kätkevän seikkoja, jotka eivät 

työpaikalla havaintojensa mukaan ole hyväksyttäviä, ja tuovan esiin sellaisia seikkoja, jotka 

edistävät mielikuvaa hyvästä työntekijästä. (Acker 1992, 248–260) 

 

Suomalainen tutkimusryhmä on kehittänyt Ackerin ajatuksia työelämän arkisten tapahtumien 

tutkimisessa. Teoksissa Työelämän sukupuolistavat käytännöt (Kinnunen & Korvajärvi (toim.) 

1996) ja Gendered Practices in Working Life (Rantalaiho & Heiskanen (toim.) 1997) tutkijat 

lähtivät siitä, että sekä työelämä että muu elämä ovat suhteellisen pysyvästi sukupuolistunutta. 

Kiinnostuksen kohteena on se, millaiset prosessit uusintavat tai muuttavat sukupuolistunutta 

järjestystä. Kirjoittajien ajattelutavan taustalla ovat Anthony Giddensin ajatukset sosiaalisten 

suhteiden rakentumisen ’duaaliluonteesta’ (Giddens 1984). Sosiaalisen todellisuuden rakentumissa 
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toiminta on sekä väline että lopputulos. Tästä syystä on tärkeää tarkastella arkipäiväistä toimintaa 

organisaatiossa. Taustalla on myös Dorothy Smithin (Smith 1987) ajatukset rakenteista ja 

toimijoista. Myös Smithin metodina on tarkastella toimintaa lähtökohtana arkipäivän käytännöt 

(Rantalaiho & Heiskanen 1997, 8–9) Olen soveltanut Ackerin tekemää sukupuolistavien prosessien 

erittelyä työpaikoilla tapahtuvaan työn ja perheen yhteensovittamiseen. Tarkastelen perheen ja 

muun elämän suhdetta työpaikkojen näkökulmasta. Sukupuolistavien prosessien ja käytäntöjen 

käsitteet ovat ohjenuorana artikkelien empiirisissä analyyseissä. 

Ackerin mukaan sosiaalisesti tuotetut jaot naisten ja miesten välillä ovat arkipäivän toiminnassa 

muotoutuneita, mutta myös uusiutuvia tapoja ja tottumuksia ja oletuksia. Ne ympäröivät toimijoita 

työpaikoilla, perheissä ja yleensä yhteiskunnassa. Toimijoihin vaikuttaa se, mihin luokkaan tai 

yhteiskunnalliseen ryhmään he kuuluvat. Sukupuolistavat prosessit voivat olla avoimia tai latentteja 

ja ne voivat koskettaa eri tavalla naisia ja miehiä. Työpaikoilla on vaikeasti havaittavia paikallisia ja 

tilanteisiin sidottuja työhön liittyviä järjestelyjä, erilaisia toimintasääntöjä sekä malleja työpaikan ja 

ympäröivän yhteiskunnan välisen rajan käsittämisessä. Nämä käytännöt ja suhteet on koodattu 

erilaisiksi järjestelyiksi ja säännöiksi. Ne tukevat oletusta, että työ on erillään muusta elämästä ja 

että työ asettuu työntekijän elämässä ensi sijalle. Työpaikoilla maskuliiniset johtamisen piirteet: 

autoritaarisuus, määräysvallan korostuminen, kilpailu ja uraorientaatio ovat muokanneet 

työpaikkojen toimintatilaa. (Collinson & Hearn 1994, 16) Työntekijöiden, useimmiten naisten, on 

ollut vaikeaa sovittaa työpaikan odotuksia ja oletuksia omaan arkipäivän toimintaansa. Seurauksena 

on kahdenlaisia työntekijöitä. On niitä, jotka voivat noudattaa työpaikan oletuksia ja odotuksia, ja 

on niitä, jotka eivät voi näin tehdä, koska heillä on myös muita velvollisuuksia. 

 

4.3. Tutkimuskysymykset 

 

Olen koonnut tarkennetut tutkimuskysymykset artikkeleittain. Esittelen aluksi jokaisen artikkelin 

tutkimuskysymykset ja tutkimusaineistot. Artikkelit etenevät ajallisesti alkaen taloudellisen laman 

vuosista ja yrittäjyyden edistämistoimista työttömyyden nujertamiseksi kohti tietotekniikan ja 

etätyön mahdollisuuksien rajattomien näkymien yhteiskuntaa. Sukupuolineutraaleina esitetyt 

skenaariot ja toimenpideohjelmat jalkautuivat todellisuuteen eri tavalla naisille ja miehille. Mitä 

tapahtui naisille, miehille ja perheille työpaikoilla ja kotona? Tutkimuskysymyksiin kuuluu myös 

metodinen osuus. Miten sukupuolistuneita käytäntöjä voidaan tarkastella? 
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Artikkeli I  

 

• Miten sukupuoli vaikuttaa yrittäjän toimintatilaan? 

• Miten naiset ja miehet sovittavat yhteen perheen ja yrittäjyyden? 

• Miten yrittäjyys sekä äitiys tai isyys yhdistyvät käytännöissä? 

• Mitä yrittäjän mahdollisuus ajankäytön autonomiaan merkitsee naisille ja miehille 

vanhemmuuden tilan muotoutumisessa? 

 

Tutkimusaineistona ovat kahdenkymmenen yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan haastattelut 1990-luvun 

laman alkuvuosina. Lamasta selviytymiseksi työttömäksi jääneitä työntekijöitä kannustettiin itsensä 

työllistämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella alkavien yrittäjien yritystoiminnan 

lähtökohtia ja yrittäjyyden tukitoimia. Lähes kaikki haastateltavat olivat olleet yritystä 

perustaessaan työttömiä tai työttömyysuhan alaisia. Yhteinen piirre haastatelluille oli myös 

aikaisempi työkokemus tai harrastustoiminta yrityksen toimialalta. Haastatelluista vain naiset olivat 

törmänneet sukupuolen merkitykseen sekä voimana että heikkoutena yritysmaailmassa.  

 

Naisyrittäjillä on vaikeampaa olla yrittäjänä miesvaltaisilla aloilla tai aloilla, joissa on molempia 

sukupuolia. Naisyrittäjän ongelmana on uskottavuuden saavuttaminen. Itsensä työllistävään 

yrittäjyyteen on asetettu suuria odotuksia Suomen työllisyysstrategioissa. Odotukset yrittäjyyden 

työllistävään vaikutukseen työttömyyden nujertamisessa ovat korostuneet erityisesti laman aikana, 

jolloin artikkelin haastattelut on tehty. Tuolloin julkisen sektorin leikkaukset ja naisvaltaisen 

teollisuuden työpaikkojen kato nostivat naisten työttömyysasteen korkeammaksi kuin miesten 

työttömyysaste.  

 

Naisten itsensä työllistämisellä ja yrittäjyydellä on pitkät perinteet: 1800-luvulla naiset työllistivät 

itsensä maataloustöiden lisäksi kutomalla, kehräämällä, siivoamalla, pyykkäämällä, ompelemalla ja 

huoneita vuokraamalla. Itsensä työllistäviä on vaikea luokitella mihinkään yksittäiseen ryhmään.  

Toisaalta he omistavat tuotantovälineet ja he ovat oman työnsä kontrolloijia, toisaalta työ on usein 

ajallisesti hyvinkin sidottua ja toimeentulo niukkaa.  

 

Yrittäjyys on eriytynyt voimakkaasti kuten palkkatyökin miesten ja naisten toimialoihin. 

Naisyrittäjien toimialoja ovat olleet henkilökohtaiset palvelut kuten kampaamo- tai 

kosmetologitoiminta, vähittäismyynti sekä hotelli- ja ravintola-ala. Miesten toimialoja ovat olleet 
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pienteollisuus, rakentaminen ja kuljetustoimiala. Myös hierarkkisesti miehet ja naiset ovat 

eriytyneet: suurten yritysten omistajina ja johtajat ovat pääsääntöisesti miehiä. Sen sijaan naisten 

asema ”avustavana perheenjäsenenä” perheyrityksissä on ollut ongelmallinen.  

 

Artikkeli II 

• Miten sukupuolistuneita käytäntöjä voidaan havaita ja tarkastella? 

• Millaisia äitiyden ja isyyden sukupuolistuneita käytäntöjä esiintyy työpaikalla sekä työn 

ja perheen yhteensovittamisessa? 

• Millainen tila vanhemmuudelle löytyy teollisuustyössä tai toimihenkilötyössä? 

• Millainen tila vanhemmuudelle löytyy naisvaltaisessa, miesvaltaisessa tai työpaikassa, 

jossa on molempia sukupuolia yhtä paljon? 

• Kiinnitetäänkö äitiyteen ja isyyteen eri tavalla huomiota työpaikoilla? 

• Mitä taloudellinen tilanne ja työllisyystilanne vaikuttavat vanhemmuuden tilaan 

työpaikoilla? 

Artikkelin taustana on elämänkokonaisuuden käsitteen pohtiminen. Tutkimuskohteena ovat 

sukupuolistuneet työelämän käytännöt sekä työssä että työn ulkopuolella. Käytännöt muovaavat 

arkipäivää muodostaen elämänkokonaisuuden, joka vaihtelee yksilöiden välillä riippuen 

sukupuolesta, elämäntilanteesta ja työn piirteistä. Elämänkokonaisuuden käsitteen toi esiin 

saksalainen sosiologi Ulrike Prokop (1977), joka kuvasi elämänkokonaisuuden 

(Lebenszusammenhang) muotoutumista lähinnä naisten elämässä reproduktion alueella. Prokopin 

näkemys ei kuitenkaan tyydyttänyt pohjoismaalaisia tutkijoita, joille perheessä tapahtuvan 

arkielämän uusintamiseen keskittyvän tarkastelun sijaan työelämän ja perhe-elämän konfliktit ja 

keskinäinen vuorovaikutus nousivat tärkeiksi kysymyksiksi.  

Kritiikkiä herätti myös sosiologisen valtavirran työelämää koskevat tutkimukset, joissa työelämä ja 

perhe-elämä erotettiin liian erillisiksi alueiksi. Miesvaltaisilla aloilla miestyöntekijöitä koskevien 

tutkimuksien tulokset nähtiin yleispätevinä työelämää koskevina tuloksina, eikä niissä nähty perhe-

elämää koskevia asioita työelämään vaikuttavina tekijöinä. Toisaalta perhe ja sen tuomat velvoitteet 

olivat luonnollisesti mukana silloin kun tarkasteltiin naisten työelämää. Kysymys on ollut 

kiinnostava erityisesti suomalaisessa työelämän tutkimuksessa, koska naiset ja miehet ovat 

yhtälailla osallistuneet työelämään.  
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Tulevatko naisten ja miesten työelämän ja perhe-elämän käytännöt muuttumaan samanlaisiksi? 

Vastauksia voi hakea tarkastelemalla naisten ja miesten arkielämää prosessina, jossa on mahdollista 

joko säilyttää tai horjuttaa totuttuja käytäntöjä. Tarkastelussa metodologiset lähestymistavat 

nousevat tärkeiksi. On ollut tärkeää löytää keinoja hahmottaa näkymätön sukupuolijärjestys 

(Rantalaiho 1994), joka antaa vihjeitä siitä, mitä pidetään normina naisille ja miehille työn ja 

vanhemmuuden käytännöissä työpaikalla ja kotona.  

Voidaan tarkastella onko esimerkiksi sallittua, että pienten lasten äidit ovat kokopäivätyössä ja 

millä tavalla julkinen valta on ollut tukemassa tällaista ratkaisua eri sukupuolten tai perhemuotojen 

suhteen. Muutokset käytännöissä ovat tapahtuneet melko hitaasti. Isyyden merkitys on kasvanut ja 

laajentunut perheenelättäjätehtävän korostuessa kuitenkin edelleen. Perheen kotitöiden tekeminen 

naisten ja miesten kesken on ollut pysyvästi pääasiassa naisten vastuulla. 

Artikkelin tutkimusaineistona ovat pohjoismaisen projektin työpaikkahaastattelut ja havainnoinnit 

neljällä työpaikalla sekä yhteinen lomakekysely. Kysely toteutettiin Suomessa yhdeksän ammatin 

edustajalle (N= 1879) Esimerkkinä sukupuolten välisten kotitöiden jakautumisen pysyvyydestä 

miesten ja naisten kesken on ruoanvalmistus kotona. Terveydenhoitoalan eri ammateissa (lääkärit, 

sairaanhoitajat, laitosapulaiset ja lääkintävahtimestarit) toimivat naiset ja miehet eivät eronneet 

paljonkaan sen suhteen, kuinka suuri osa ruoanlaitosta kuului miesten ja naisten kotona tekemään 

työhön kotona huolimatta miesten ja naisten ammatista, koulutuksesta tai asemasta. Työpaikan 

sukupuolijärjestelmää ja sen ylläpitämistä voidaan tarkastella naisille ja miehille tavallisten tai 

sallittujen käytäntöjen esiintymisenä. 

Joan Ackerin jäsennys työpaikan sukupuolistavista käytännöistä on ollut menetelmänä neljän 

työpaikan sukupuolistavien käytäntöjen tarkastelussa. Helpoimmin havaittava sukupuolistunut 

käytäntö on työn organisointi siten, että miehet ovat miesvaltaisella alalla miehille tyypillisissä 

tehtävissä, naiset naisvaltaisella alalla naisille tyypillisissä tehtävissä ja naiset ovat harvemmin 

ylemmissä johtotehtävissä kuin miehet. Eroja naisten ja miesten kesken voi havaita myös työn ja 

perheen välisen jouston määrässä. Työpaikan sukupuolille ominaista, hyväksyttävää – mutta myös 

eroja ylläpitävää toimintaa – ja organisaation kirjoittamatonta kulttuuria havainnoidessa voi 

huomata eroja pukeutumiskoodeissa, puhetavoissa, samaa sukupuolta olevien keskinäisissä ja 

miesten ja naisten välisissä keskustelukulttuureissa. Olen tarkastellut sitä, millä tavalla naisten ja 

miesten käytännöt vanhemmuuden ja työn yhdistämisessä eroavat sekä miten eroja pidetään yllä. 

Olen tarkastellut tätä tapauksittain havainnoimalla ja haastattelemalla naisia ja miehiä heidän 

työpaikoillaan. 
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Artikkeli III   

• Millä tavalla naisten ja miesten ajankäyttö on sukupuolistunutta? 

• Miten naisten ja miesten ajankäyttö eroaa eri ammateissa ja asemissa? 

• Miten naisten ja miesten ajankäyttö eroaa Suomen ja Ruotsin samoissa ammateissa 

toimivien välillä? 

• Mitä autonomian eri määrä ajankäytössä merkitsee vanhemmuuden saamalle tilalle? 

Vertaan artikkelissa perhepoliittisen järjestelmien suhteen eniten samankaltaisten maiden, eli 

suomalaisten ja ruotsalaisten ajankäyttöä perheessä. Suomessa naiset tekevät kokopäivätyötä 

enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, joissa naiset ovat tehneet enemmän osa-aikatyötä ja 

sovittaneet sillä tavalla työtä ja perhettä. Miten samantyyppisessä työssä sekä samassa asemassa 

työskentelevien suomalaisten ja ruotsalaisten naisten ja miesten kotityöt jakautuivat? Artikkelin 

aineisto on sama kuin artikkelissa II. 

Työn vaatimukset syntyvät monen tekijän yhteisestä vaikutuksesta. Ajankäytön suhteen on 

olennaista, millaisia ovat sen hetkisen elämäntilanteet, kiinnostuksen kohteet, vastuut, 

velvollisuudet ja vapaudet. Myös työpaikkakulttuurilla on merkitystä. Millä tavalla työtoverit ja 

johto suhtautuvat työn ulkopuolelta tuleviin ajankäytöllisiin tai muihin vaatimuksiin? Miten perhe 

ja vanhemmuus vaikuttavat työhön, ja miten asema ja ammatti työssä vaikuttavat kotityön 

jakautumiseen? Millä tavalla työpaikkakulttuuri voi tukea tai olla tukematta perheellisyyttä ja 

vanhemmuutta? Yhteiskunnassa olevat mallit suuntaavat käytäntöihin, jotka uusintavat 

kiinnostusten kohteita, ja jotka taas omalta osaltaan vaikuttavat arkielämän käytäntöjen 

muovautumisessa edelleen samanlaisiksi tai erilaisiksi.  

 

Artikkeli IV  

• Miten erilaisissa ammateissa ja asemissa työ voi liikkua ajassa ja paikassa? 

• Millaiseksi ja miten naisten ja miesten elämänkokonaisuus muodostuu, kun uusi teknologia 

tuo mahdollisuuden työn liikkumiseen ajassa ja paikassa? 

• Millaisia jännitteitä ja rajoja ajan ja paikan suhteen löytyy työn ja vanhemmuuden välillä 

silloin kun työ liikkuu tietotekniikan avulla tekijänsä mukana? 
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Ajan ja paikan merkitys muuttuu, kun työ on mahdollista työpaikan ulkopuolella. Uuden 

teknologian, kuten Internetin ja kannettavien laitteiden käytössä kodin ja työn raja voi hämärtyä.  

Elämänkokonaisuuden monimuotoisuus tällaisessa tilanteessa tulee esiin artikkelissa kolmen 

esimerkin avulla. Monimuotoisuus rakentuu paikallisesti, kulttuurisesti ja materiaalisesti erilaisiksi 

käytännöiksi arjen toiminnassa. Millä tavalla eri ammateissa ja asemissa toimivien naisten ja 

miesten elämänkokonaisuudet muodostuvat, kun työn luonne ja uusi teknologia tuo mahdollisuuden 

ajan ja paikan liikkumiseen?  

Artikkelin perusaineistona on kaksikymmentä teemahaastattelua, joiden avulla haluttiin tarkastella 

tietotekniikan, työpaikan, kodin ja perheen vaikutuksia toisiinsa. Kaikkien haastateltujen työssä 

tietotekniikka oli työväline, mutta se liittyi jollain tapaa myös työtehtäviin. Tarkempaan 

tarkasteluun olen valinnut kolme erityyppistä esimerkkitapausta. Kuvaan niiden avulla erilaisia 

elämäntilanteita ja toimintatapoja sekä oppimista uudenlaisen työn ja muun elämän rajapinnan 

hallinnasta, joita haastatteluissa tuli esiin. Millaisia jännitteitä ja rajoja esiintyy työn ja 

vanhemmuuden välillä silloin, kun työ ei ole sidottu työpaikkaan, vaan liikkuu tietotekniikan avulla 

ajassa ja paikassa? 

 

Artikkeli V 

• Millaisia ratkaisuja etätyön mahdollisuus tuottaa perheenjäsenten ajankäytössä? 

• Miten naisten ja miesten ratkaisut työn tekemisen ajan ja paikan valinnassa sekä 

vanhemmuuden käytännöissä syntyvät? 

Etätyön käsitteen sisältö on muuttunut teknologisen ja tietoliikenneyhteyksien kehityksen mukana. 

Etätyöstä käytettävät käsitteet, kuten esimerkiksi joustotyö tuo myös aikaan liittyvän aspektin 

käsitteeseen paremmin kuin enemmän paikkaa määrittelevä etätyön käsite. Etätyön on nähty 

helpottavan ympäristön suojelemisessa, työn jakautumisessa tasaisemmin eri alueiden kesken sekä 

työllistymisen helpottajana erilaisille työntekijäryhmille. Pohdinnat ja visiot jäävät puolitiehen jos 

katselupaikaksi valitaan vain työ- tai työpaikkalähtöinen tarkastelu. Vähemmälle pohdinnalle on 

jäänyt työntekijän ja hänen perheensä näkökulma. Etätyön vaikutus naisten ja miesten ajankäyttöön 

on erilainen. 
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Mitä tapahtuu muulle elämälle, kun työ siirtyy osittain tai kokonaan kotiin? Miksi lähtökohdaksi ei 

oteta työntekijän näkökulmaa siten, että hänen elämänkokonaisuutensa määrittelisi millainen 

järjestely mahdollisimman hyvin sopisi kulloiseenkin tilanteeseen?  

Artikkelissa tarkastellaan viiden erilaisessa elämäntilanteessa ja erilaisessa ammatissa ja asemassa 

olevaa työntekijää ja heidän perheenjäsentensä ajatuksia etätyöstä. Millaisin perustein työ tulee tai 

tuodaan kotiin? Miksi jotkut eivät halua tehdä työtä kotona vaikka mahdollisuudet siihen olisi? 

Miksi työnantaja tai perheenjäsen ei anna mahdollisuutta etätyöhön niille, jotka haluaisivat tehdä 

työtä kotona?  

Yhteenveto osatutkimusten artikkeleiden tutkimuskysymyksistä 

• Miten sukupuolistunutta vanhemmuutta voidaan tarkastella ja havaita? (Artikkelit II ja III) 

• Millaisia sukupuolistuneen vanhemmuuden käytäntöjä työpaikoilla ja kotona on nähtävissä? 

(Artikkelit I, II, III ja V) 

• Millaisia sukupuolistuneita aikaan ja ajankäyttöön liittyviä ratkaisuja työssä ja 

vanhemmuudessa on havaittavissa? (Artikkelit I, II, III, IV ja V) 

• Millaisia työn ja vanhemmuuden jännitteitä ja rajoja on havaittavissa sekä mitä jännitteiden 

ja rajojen ratkaisut merkitsevät naisille ja miehille? (Artikkelit IV ja V)  

• Miten vanhemmuuden ja työn yhdistämisen sukupuolistuminen tapahtuu? (Artikkelit I, II, 

III, IV ja V) 

• Mitä merkitsee isyys ja äitiys työn ja vanhemmuuden yhdistämisen kannalta? (Artikkelit I, 

II, III, IV ja V) 

 

Tarkastelu vanhemmuuden tilasta suomalaisessa työelämässä perustuu eri aineistojen pohjalta 

kirjoitettuihin viiteen artikkeliin, joiden pohjalta käsittelen kolmea teemaa. Ensimmäinen teemoista 

on vanhemmuuden ja työn sukupuolistuminen, toinen teema aika ja ajankäyttö vanhemmuudessa ja 

kolmas teema työn ja vanhemmuuden jännitteet ja rajat. Tarkastelussa nousevat tärkeäksi 

metodologiset lähestymistavat. Millä tavalla voidaan tarkastella sitä, miten työn ja vanhemmuuden 

yhdistämisen tila määrittyy työpaikalla ja kotona? Millaiseksi työn ja perheen suhteen 

ymmärtäminen muodostuu erilaisina taloudellisina aikoina erilaisilla toimialoilla? Millainen 

ajattelutapa ohjaa työelämän ja perheen käytäntöjä? Millä tavalla työn ja perheen erillisyyden 

myytti ilmenee työelämää, työllisyyttä tai työn organisointia koskevissa ajattelutavoissa, työelämän 

ja talouden rakenteita muovaavissa yhteiskunnallisissa strategioissa tai politiikkaohjelmissa kuten 
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työllisyyspolitiikassa tai teknologiapolitiikassa? Millä tavalla edellä mainitut ajattelutavat tulevat 

esiin työpaikkojen käytännöissä.  

 

4.4.  Tutkimusaineistot ja -menetelmät  

 

Tutkimuksen aineisto koostuu neljässä eri tutkimushankkeessa kerätyistä aineistoista (ks. liitteet 1–

2).3 Artikkelin I aineisto on tutkimuksesta yrittäjäksi ryhtymisestä ja uusyrityskeskusten 

toiminnasta (Aho ym. 1995). Tutkimus ajoittuu 1990-luvun puolivälin vuosiin. Tällöin korostettiin 

yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä työllistymisen ja lamasta nousemisen keinoina. Tutkimuksen 

aineistona ovat kysely sekä haastattelut, jotka toteutettiin 1995. Kysely suunnattiin Iisalmen ja 

Seinäjoen seudun uusyrityskeskuksen asiakasrekistereissä olleille yrityksen perustamista 

harkinneille. Iisalmen seudulla kyselyn saajat varmistettiin puutteellisten osoitetietojen vuoksi 

puhelimitse. Iisalmen seudulla lomakkeita lähetettiin 174 ja vastauksia saatiin 117 (73 %). 

Seinäjoen seudulla lomakkeita lähetettiin 451, ja vastauksia saatiin 207 (49 %). Tampereella tehtyä 

uusiyrityskeskusten toiminnan tuloksellisuutta koskevaa kyselyaineistoa ei käytetty varsinaisessa 

tulosten analyysissä, koska Tampereen uusyrityskeskus oli toiminut niin vähän aikaa, ettei 

tuloksellisuutta voinut vielä mitata. Sen sijaan Tampereen seudun yrittäjien haastattelut yrittäjäksi 

ryhtymisestä ja yrittäjän arjesta olivat mukana yrittäjien elämäntilanteen kuvauksessa. 

Tutkimuksessa haastateltiin uusyrityskeskusten johtajien lisäksi yhteensä 20 uusyrityskeskuksen 

asiakkaana olevaa, alkavaa yrittäjää. Yrittäjähaastattelujen tavoitteena oli saada tietoa yrityksen 

perustamista harkitsevien taustasta ja elämäntilanteesta, yrityksen perustamisprosessista sekä 

uusyrityskeskuksen neuvonnan merkityksestä. Haastateltavat valittiin siten, että uusyrityskeskusten 

asiakkaille suunnatussa kyselyssä pyydettiin lupaa henkilökohtaiseen haastatteluun ja haastateltavat 

valittiin siihen suostuneista. 

 

Haastateltaviin otettiin puhelimitse yhteyttä ja sovittiin tapaamisesta. Haastattelut kestivät 

keskimäärin noin tunnin. Haastatteluissa käytettiin apuna haastattelurunkoa, jossa kysymysten 

aihealueet oli lueteltu. Muuten haastattelut etenivät vapaasti. Lopuksi haastateltavat saivat kertoa 

asioista, joita heidän mielestään ei haastattelun kuluessa tullut esiin. Haastattelut nauhoitettiin ja 

litteroitiin. Olen haastatellut itse niitä yrittäjäksi ryhtyviä, jotka on valittu artikkelin I 
                                                 
3 Aineistot on kerätty pitkän ajan kuluessa 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2002. Muutoksia työelämän rakenteissa on 
tapahtunut 1990-luvulta tähän päivään. Kun analyysit tehdään työpaikkakohtaisesti, toimialojen keskinäiset 
rakenteelliset muutokset eivät sekoita tuloksia. Alojen sisäiset muutokset, esimerkiksi miesten ja naisten välinen 
työnjako, eivät ole suuresti muuttuneet. Myös työaikamallit ovat pysyneet samanlaisina. Viimemainitut ovat asioita, 
joilla on oletettavasti merkitystä työn ja perheen keskinäisessä suhteessa. Aineisto ei niin ollen tältä osin rajoita 
tulkintoja ja johtopäätöksiä. 
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tapaustarkasteluun. Haastateltavat valittiin siten, että mukaan tuli sekä miehiä että naisia, eri-ikäisiä 

ja eri toimialoilla toimivia uusyrittäjiä. Haastatelluista naisia oli seitsemän. Kahdeksantoista 

haastatelluista oli perustanut yrityksen, kahden kohdalla oli menossa suunnitteluvaihe. 

Haastatteluista yksitoista tehtiin Tampereen alueella, viisi Seinäjoen ja neljä Iisalmen seudulta.  

 

Haastattelujen analyysissä tarkastelun kohteena oli yrittäjän työn ja hänen perheensä välinen suhde. 

Haastattelut kuvaavat paikallisuuteen ja lama-aikaan sidottua sukupuolistunutta yrittäjyyttä sekä 

yrittäjyyden ja vanhemmuuden sukupuolistunutta yhdistämistä. 

 

Artikkelin II sekä artikkelin III aineisto on koottu 1992–1993. Tällöin Suomen taloudessa tapahtui 

muutos korkeasuhdanteesta nopeasti syvenevään lamaan. Olen kerännyt aineiston Liisa Rantalaihon 

ja Tuula Heiskasen johtamassa Suomen Akatemian projektissa Sukupuolistavat käytännöt 

työelämässä. Hankkeen työn ja perheen yhteensovittamista koskeva osaprojekti oli samalla osa 

Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittamaa hanketta Arbejdsliv og familjeliv, jota koordinoi 

tanskalainen tutkija Inge Mærkedahl Kööpenhaminan Arbejdslivsinstitituttet-tutkimuslaitoksesta. 

Hankkeeseen osallistuivat Suomen ja Tanskan lisäksi Ruotsi ja Norja.  

Tutkimukseen valittiin yhteisissä suunnittelukokouksissa työpaikkoja ja ammatteja naisvaltaiselta, 

miesvaltaiselta ja sukupuolijakaumaltaan tasaisilta aloilta. Lisäksi aineiston haluttiin edustavan 

korkeasti koulutettujen ammattien lisäksi myös vähemmän koulutusta vaativia ammatteja, ja 

työpaikkoja yksityiseltä ja julkiselta sektorilta, palvelualoilta sekä tuotannosta. Tarkasteltaviksi 

ammattiryhmiksi valittiin lääkärit, sairaanhoitajat, poliisit, koneistajat tai hitsaajat 

(ammattikoulutuksen saaneet metallityöntekijät), toimistotyöntekijät, toimittajat, hoitoalan 

työntekijät (laitosapulaiset ja lääkintävahtimestarit), kokoojat (vähemmän koulutusta saaneet 

metallityöntekijät) sekä tekstiili- ja vaatetustyöntekijät. Tavoitteena oli pyrkiä tarkastelemaan 

naisten ja miesten työn ja perheen suhdetta eri aloilla, erilaisissa ammateissa sekä erilaisissa 

asemissa työpaikkojen hierarkioissa.  

Aineistot koostuvat yhteisesti laaditusta lomakekyselystä sekä kunkin maan edustajien omista 

haastattelu- ja havainnointiaineistoista. Jokainen tutkimusryhmän edustaja vastasi tietystä osasta 

kyselylomakkeessa. Itse vastasin työaikaa ja vapaa-aikaa koskeneesta osasta. Kunkin maan 

erityispiirteet otettiin huomioon kyselylomakkeen laadinnassa, joten joidenkin kysymysten osalta 

lomakkeet olivat erilaisia. Suomessa kysely lähetettiin väestörekisterikeskuksesta saadulle otokselle 
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miehiä ja naisia. Lisäksi käytin Tekstiili- ja vaatetustyöntekijöiden liiton jäsenrekisteristä saamaani 

erillistä osoitelistaa.  

Lomake lähetettiin postissa kullekin yhdeksää ammattia edustaville perheellisille miehille (150) ja 

naisille (150). Poikkeuksena olivat poliisit. Suomessa ei ollut työssä olevia perheellisiä naispoliiseja 

enempää kuin 61. Naispoliisien vähyyden vuoksi otosta laajennettiin miespoliiseilla. Miespoliiseille 

lähetettiin kaikkiaan 239 lomaketta. Tekstiili- ja vaatetustyöntekijät otettiin Suomessa aineistoon 

mukaan myöhemmin kuin muut ammatit alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, koska ruotsalaiset 

tutkijat halusivat vertailuaineiston omalle aineistolleen. Tekstiili- ja vaatetustyöntekijöiden 

lomakkeita lähetettiin 159 miehelle ja 163 naiselle. Heidän perheellisyyttään ei voitu päätellä 

jäsenrekisteristä, joten lomakkeita lähetettiin enemmän kuin muille ammattiryhmille perheellisten 

vastaajien vastausten saamiseksi. Haastatteluja tekstiilityön työpaikoissa ei Suomessa tehty. 

Suomessa kyselylomakkeita lähetettiin kaikkiaan 2 722 henkilölle, joista 1879 eli 69 % palautti 

lomakkeen. 

Kyselytutkimuksen jälkeen haastateltiin kyselyyn valittujen ammattien edustajia vuosina 1992–

1993 samantyyppisillä ja samankokoisilla työpaikoilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Haastattelutyöpaikan valintakriteereinä olivat työpaikan tyyppi ja koko. Haastattelut kestivät 

yleensä noin tunnin ja ne tehtiin työpaikalla työaikana. Haastateltavat saivat ennakkoon työnantajan 

tai ammattiyhdistyksen edustajan kautta tiedon haastattelusta sekä hankkeen esitteen. Käytin 

strukturoitua haastattelurunkoa, jonka teemat ja kysymykset olivat Pohjoismaiden hankkeen 

edustajien kanssa yhteisesti sovittuja. Lisäksi esitin tarvittaessa täydentäviä kysymyksiä. 

Haastateltavat ilmoittautuivat itse haastateltaviksi. Joillain työpaikoilla kuitenkin pyysin työpaikalla 

haastatteluja tehdessäni perheellisiä työntekijöitä haastateltaviksi. Haastateltavat olivat kaikki 

perheellisiä. Haastateltujen ammatit ja asemat ilmenevät liitetaulukosta 2. 

Poliisilaitos edusti haastattelututkimuksessa miesvaltaista ja terveyskeskus naisvaltaista alaa, 

sanomalehden toimitus edusti alaa, jossa miehiä ja naisia on yhtä paljon. Metalliyritys edusti 

miesvaltaista teollisuusalaa, jossa kuitenkin työskenteli myös naisia yhdellä osastolla. Yhteisen 

sopimuksen mukaisesti poliisilaitoksen tuli olla vähintään kaksi osastoa käsittävä, sairaalan tai 

terveyskeskuksen tuli olla akuuttiosasto, sanomalehden toimituksen tuli olla lehtitalo, jossa lehti 

ilmestyy päivittäin, metalliyrityksen tuli edustaa korkeaa teknologiaa ja mahdollisesti vientiä ja 

yrityksessä oli oltava työntekijöinä sekä miehiä että naisia.  
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Pyrin saamaan työpaikkojen osastoilta mahdollisimman monta haastateltavaa, jotta vallitseva 

työpaikkakulttuuri olisi tullut esiin eri ammateissa ja eri elämäntilanteissa olevien työntekijöiden 

kertomana. Lisäksi havainnoin kullakin työpaikalla vähintään yhden kokonaisen työvuoron ajan 

työpaikan fyysistä ympäristöä, työn kulkua, työntekijöiden pitämiä taukoja ja heidän keskinäistä 

vuorovaikutustaan. 

Artikkeli IV on syntynyt Suomen Akatemian projektissa Mobile Boundaries of the Information 

Society: Restructuring Practices of Working Life. Hankkeen ajankohta edustaa tietoyhteiskunnan 

nopeaa kehittymistä ja sen mukanaan tuomaa teknologian hallitsemaa optimistista kuvaa työn 

tekemisen ajan ja paikan vapautumisesta. Aineisto koostuu 20 työntekijän tai yrittäjän 

haastatteluista, jotka tehtiin vuonna 1998. Haastateltavat ovat tietotekniikan yrityksistä, joissa työ 

oli mahdollista tehdä etätyönä. Suurin osa haastateltavista työskenteli tehtävässä, jossa sekä 

työväline että työn kohde olivat tietotekniikan alalta. Haastattelut kestivät tunnista kolmeen tuntiin. 

Haastatteluista ensimmäiset olen tehnyt itse. Tutkimuksen suunnittelu- ja pilottihaastatteluvaiheen 

jälkeen puolistrukturoidut teemahaastattelut teki tutkimukseen pestattu tutkimusharjoittelija Tanja 

Helle. Haastatelluista on 8 naista ja 12 miestä.  

 

Artikkelissa IV käsittelen kolmea haastattelua nostamalla esiin etätyökeskustelussa ja 

haastatteluaineistoissa olleita teemoja. Ensimmäinen teema on työntekijän työssään kokema 

yhteisöllisyys. Toiseen teemaan kuuluvat etätyöntekijän työskentelytavan vapaaehtoisuuden tai 

pakon vaikutukset ja työntekijän elämäntilanne. Kolmantena teemana on työntekijän 

elämänkokonaisuus: kulkevatko työ ja muu elämä rinnan vai ovatko ne erillään etätyöntekijän 

elämässä. 

 

Artikkelin V aineisto on koottu vuonna 2002 Sitran rahoittaman Tampereen yliopiston työelämän 

tutkimuskeskuksessa toteutetussa tutkimushankkeessa Perheystävälliset käytännöt työelämässä. 

(Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003) Tutkimuksen toteutuksen vertailukohtana oli Laura den 

Dulkin (2001) vertaileva tutkimus Work-Family Arrangements in Organisations – A Cross-national 

Study in the Netherlands, Italy, the United Kingdom and Sweden. Vastasin tutkimushankkeen 

suunnittelusta ja tutkimuksellisesta kokonaisuudesta. Tutkimushanke toteutettiin osana laajempaa 

Tampereen yliopiston tietoyhteiskuntainstituutin Lapset ja tietoyhteiskunta 

-hanketta, jonka kohteena olivat lapset, vanhemmat sekä lasten kasvuympäristöt 

tietoyhteiskunnassa. 
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Viidessä organisaatiossa tehtiin yhteensä 25 työntekijöiden haastattelua. Haastateltavista 13 oli 

naisia ja 12 miehiä. Yhtä lukuun ottamatta kaikilla oli huollettavia lapsia. Haastateltavat olivat 27–

54-vuotiaita. Haastatelluista kaksi työskenteli valtionhallinnon organisaatiossa, neljä sairaalassa, 

kolmetoista kahdessa informaatioteknologia-alan yrityksessä ja kuusi huolinta-alan yrityksessä. 

Haastateltavien joukossa oli työntekijöitä, toimihenkilöitä ja esimiestehtävissä työskenteleviä. Kaksi 

haastatelluista oli haastatteluhetkellä perhevapaalla.  

 

Työntekijät haastateltiin suurimmaksi osaksi työpaikoilla työaikana. Haastatteluissa käytiin läpi 

haastateltavan työtehtävät ja työn sisältö, työaikajärjestelyt, vapaajärjestelyt, päivähoito- ja muut 

hoivajärjestelyt sekä muut työn ja perheen yhteensovittamista koskevat järjestelyt. Lisäksi 

keskusteltiin siitä, millaista tukea työntekijä sai työyhteisöltä ja johdolta työn ja perheen 

yhteensovittamisessa. Kysyttiin myös sitä, millaisia olivat työpaikan henkilöstöstrategiset linjaukset 

ja arvot. Haastattelut kestivät keskimäärin tunnin. Haastateltujen puolisoihin otettiin yhteyttä 

työntekijän haastattelun jälkeen. Suurin osa puolisoiden haastatteluista tehtiin haastateltavien 

kotona, muutama tehtiin tutkijoiden tai haastateltavien työpaikoilla. Puolisohaastattelujen 

keskeisinä teemoina olivat lastenhoitojärjestelyt, puolisoiden työaikojen yhteensovittaminen 

lastenhoidon, perheen ja puolisoiden yhteisen ajan näkökulmasta, töiden kulkeutuminen kotiin sekä 

puolison työpaikaltaan saama tuki ja muut työpaikan ja perheen yhteensovittamisen käytännöt. 

Puolisoiden haastatteluja tehtiin yhteensä 17. Ne kestivät keskimäärin tunnin. Lasten haastattelut 

tehtiin puolisoiden haastattelujen yhteydessä joko yhdessä tai erikseen vanhempien kanssa lapsen 

iän mukaan. Lasten haastatteluissa kysyttiin arkipäivän kulkua, harrastuksia, isän tai äidin 

työpaikkaa koskevia kysymyksiä sekä tulevaisuuden ammattihaaveita.  

 

Työelämän tutkijana olen saanut mahdollisuuden koota tutkimusaineisto erilaisissa työn ja perheen 

yhteyttä koskevissa tai sivuavissa hankkeissa. Aineisto kattaa erilaisia aloja, ammatteja, hierarkkisia 

asemia ja työyhteisöjä monella eri tasolla. Ajallisesti pitkän ajan kuluessa koottu aineisto antaa 

mahdollisuuden tarkastella työn ja perheen erillisyyden myytin ylläpidon mekanismeja ja niiden 

seurauksia erilaisten taloudellisten suhdanteissa sekä teknologisten ohjelmien 

politiikkapainotuksissa. 

 

4.5. Työpaikat tutkimuksen kohteena 

 

Miten perhe ja vanhemmuus vaikuttavat eri asemissa olevien ajankäyttöön? Miten asema ja ammatti 

vaikuttavat kotityön jakautumiseen? Millä tavalla erilaiset työpaikkakulttuurit voivat tukea 
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perheellisyyttä ja vanhemmuutta? Erilaisissa palkkatyöasemissa koettujen ongelmien rinnalla 

tarkastelen sitä, miten sukupuoli rakenteistaa ja merkityksellistää yrittäjien toimintaa ja ajankäyttöä. 

Millaiseksi naisten ja miesten elämänkokonaisuus muodostuu, kun uusi teknologia tuo 

mahdollisuuden työn tekemisessä ajan ja paikan liikkumiseen? Millaisia jännitteitä, rajoja ja 

ratkaisuja ajan ja paikan on työn ja vanhemmuuden välillä silloin, kun työ liikkuu tietotekniikan 

avulla tekijän mukana. 

 

Vanhemmuuden ja työn yhdistämisen tarkastelussa tutkijoiden katseen kohteena ovat usein olleet 

perhe ja perheenjäsenet.4 Heidän tekemistään ratkaisuista esimerkiksi lasten kotihoidon ja naisten 

työssä käynnin suhteen on julkisuudessa keskusteltu väliin kärjistyneestikin. Perheenjäsenet 

päättävät lasten kotihoidosta, vanhempainvapaista sekä perheen ajankäytöstä niissä rajoissa, jotka 

sukupuolistuneet kulttuuriset ja ideologiset ajattelutavat asettavat. Lisää rajoja asettavat 

institutionalisoituneet rakenteet. Kulttuuriset ja ideologiset ajattelutavat ja institutionalisoituneet 

rakenteet näkyvät työpaikoilla sukupuolistuneina työnjakoina, asemina, toiminatatapoina, 

vuorovaikutusmuotoina sekä ajankäyttönä. Yhdessä ne kaikki määrittelevät vanhemmuuden saamaa 

tilaa. Oma tarkasteluni tapahtuu työpaikoilla ja kiinnitän huomioni työpaikkojen työn ja perheen 

yhteensovittamiselle luomiin reunaehtoihin.  

 

Miesvaltaisin tarkastelemistani työpaikoista oli poliisilaitos. Poliisilaitoksen järjestysosastolla on 

50, rikososastolla 25 ja hallinto-osastolla 17 työntekijää. Organisaatiota johti miespuolinen 

poliisimestari. Poliiseista vain kaksi oli naisia. Sen sijaan kaikki hallinto-osaston kanslistit olivat 

naisia. Poliisiosastoilla oli juuri poliisikoulusta valmistuneita, mutta myös pian eläkkeelle jääviä 

poliiseja. Työntekijöiden keski-ikä oli poliisilaitoksella noussut siksi, että uusia virkoja ei ollut 

tullut lisää ja henkilöstön vaihtuvuus oli ollut vähäistä.  

 

Naisten erityisiä työtehtäviä olivat arkaluontoisten asioiden ja seksuaalirikosten kuulustelut sekä 

naisten tutkintatarkastukset. Palkkauksessa nais- ja miespoliisit olivat tasa-arvoisia, mikäli he olivat 

samoissa tehtävissä. Miehet hallitsivat kuitenkin organisaation hierarkian huipulla ja olivat siten 

myös palkkauksen suhteen paremmassa asemassa. Poliisien työura ja sen jatkuvuus tuntuivat 

turvatuilta. 

Miesvaltainen metallialan yritys oli osa suurta kansainvälistä konsernia. Yrityksen toimitilat 

koostuivat tehdasrakennuksista sekä toimihenkilöille tarkoitetuista tiloista. Miehet ja naiset 
                                                 
4 Tässä tutkimuskohteena olivat työpaikoilla ne perhemuodot, joita kyseisillä työpaikoilla oli.  
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työskentelivät eri osastoilla. Työnjohtajat olivat miehiä. Työhalleissa oli yksi työnjohtaja 

suunnilleen kahtakymmentä työntekijää kohden. Miehet ja naiset oli sijoitettu eri tiloihin ja 

erilaisten koneiden käyttäjiksi. Miehet olivat koneistajia, sorvaajia ja instrumenttiasentajia omilla 

osastoillaan. Naiset työskentelivät kokoonpano-osastolla, jossa heitä oli 30. Myös konttorissa 

työskenteli 30 naista. Tehtaan suunnitteluosaston insinööreistä osa oli naisia. Naisia oli koko 

tehtaan työntekijöistä noin kolmasosa.  

Miesvaltaisilla osastoilla työntekijöiltä vaadittiin ammattikoulutusta. Naisten tehtäviä ei sen sijaan 

pidetty erityisen vaativina, eikä niihin vaadittu ammattikoulutusta. Nais- ja miestyöntekijöiden 

palkkaerot olivat huomattavat. Työntekijät olivat pääasiassa 30–40-vuotiaita. Miehet uskoivat, että 

naiset kyllä pärjäisivät miesvaltaisen osaston töissä. Naisia ei kuitenkaan ollut hakeutunut niihin 

tehtäviin.  

Tutkimuksen ajankohta ei ollut taloudellisesti menestyksellistä aikaa. Yksi yrityksen sisällä 

toimineista alihankkijayrityksistä oli lopettanut toimintansa vähän ennen haastattelujen alkamista. 

Ylitöitä ei ollut viime aikoina tehty, sillä yrityksen taloudellinen tilanne oli huono. 

Naisvaltaisessa terveyskeskuksessa työskenteli yhteensä yli 300 työntekijää. Terveyskeskusta 

johti miespuolinen ylilääkäri. Talon sairaalaksi kutsutussa osassa oli kaksi osastoa, akuuttiosasto ja 

pitkäaikaissairaiden osasto. Akuuttiosastolla tehtiin pieniä leikkauksia. Molemmilla osastoilla oli 

johtavat lääkärit ja johtavat sairaanhoitajat. Akuutin hoidon vuodeosastolla työskenteli 45 henkilöä. 

Heistä 14 oli naispuolisia sairaanhoitajia. Osaston johdossa oli kaksi sairaanhoitajaa. Osaston 17 

perushoitajaa, neljä laitosapulaista, yksi osaston vastaanottoapulainen sekä yksi kylvettäjä olivat 

naisia. Osastolla työskentelevät neljä lääkäriä sekä yksi anestesialääkäri olivat miehiä.  

Työntekijöiden keskimääräinen ikä oli tutkimushetkellä 35 vuotta. Lääkäreiden, 

hoitohenkilökunnan ja muun henkilöstön palkkaus erosi koulutuksen ja ammattiaseman mukaan. 

Palkkauksessa lääkärit olivat paljon edellä hoitotyöntekijöitä sekä laitosapulaisia. Lääkäreiden 

tavallinen työpäivä oli toimenpiteiden tekemistä osastolla, hoidosta vastaamista sekä lääkkeiden 

määräämistä sekä paperitöiden tekemistä. Tavallinen sairaanhoitajan työpäivä sisälsi hoitorutiineja, 

lääkkeiden annostusta sekä oman vastuualueen erilaisia tehtäviä. Kuntien talouden säästöjen vuoksi 

sijaisten määrää oli vähennetty. Tämä lisäsi töiden määrää. 

Sanomalehden toimituksessa työskenteli 170 henkilöä. Heistä 70 oli naisia. Toimitus oli 

jakautunut uutis-, kulttuuri-, urheilu- ja ulkomaan toimituksiin sekä taloustoimitukseen. 
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Organisaatiota johtivat päätoimittaja sekä apulaispäätoimittajat. Seuraavana hierarkiassa olivat 

toimituspäälliköt, uutispäälliköt ja projektinjohtajat. Miehet ja naiset työskentelivät samoissa 

tehtävissä uutistoimituksessa, jossa työskenteli 20 henkilöä.  

Kaikilla toimittajilla oli joko yliopistotasoinen tai vastaava toimittajakoulutus. Toimituksessa ei 

ollut varsinaisia toimistotyöntekijöitä, mutta arkiston työntekijät tekivät toimistotyön kaltaista 

päivätyötä. Toimituksen työntekijöiden ikä oli keskimäärin 40 vuotta. Naisten ja miesten työnjako 

toteutui erityisalueiden perusteella. Miesten alueita olivat politiikka, talous ja urheilu sekä 

ulkomaan uutiset. Naisten alueita olivat kotimaan uutiset sekä perheeseen ja arkielämään liittyvät 

asiat. Työnjako ei kuitenkaan ollut tiukka. Palkkausmuotona oli kiinteä kuukausipalkka. Toimittajat 

saivat vuoro-, viikonloppu- ja talon ekstralisiä.  

Toimittajat kuuluivat omaan ammattiliittoonsa ja heillä oli omat työehtosopimuksensa. Paikallisesti 

voitiin kuitenkin sopia palkoista ja työajoista. Muita muodollisia työtä säänteleviä ehtoja olivat 

esimerkiksi talon omat hyvää sanomalehtimiestapaa koskevat säännöt. Huonon taloudellisen 

tilanteen aiheuttama epävarmuus näkyi huolena työn jatkuvuudesta.  

Yrittäjien sukupuolistunut työnjako rakentuu eri tavalla kuin palkkatyössä. Naiset ovat 

perheyrityksissä olleet usein avustavia perheenjäseniä. Naiset eivät ole ottaneet samalla tavalla 

riskejä yritystoimintansa kasvattamisessa kuin miehet. Itsensä työllistävät ovat kuuluneet 

yhteiskunnallisesti vaikeasti luokiteltavaan ryhmään. Toisaalta he ovat oman työnsä kontrolloijia ja 

omistavat tuotantovälineet, toisaalta heidän arkipäivänsä on usein hyvinkin ajallisesti sidottua ja 

toimeentulonsa niukkaa. Yrittäjän kokonaisvaltainen oman toiminnan ja toimeentulon yhdistäminen 

on nähty enemmän elämäntapana kuin ajateltu yrittäjää työntekijänä tai yritystä työpaikkana. 

Yrittäjä on tavallaan samalla sekä työntekijä että johtaja, joka osaamisensa myötä työllistää itsensä 

eli luo itselleen työpaikan. 

 

Yrittäjien toimialat ovat jakautuneet miesten ja naisten toimialoihin. Naisyrittäjien toimialoja ovat 

olleet henkilölliset palvelut (kampaajat, kosmetologit, ja vähittäismyynti). Miesyrittäjien toimialoja 

ovat olleet pienteollisuus, rakentaminen tai kuljetustoimialat. (Kovalainen 1993, 143) Jako naisten 

ja miesten toimialoihin pätee edelleenkin. Samaten pätee yrittäjien hierarkkinen eriytyminen. 

Suurehkon yrityksen omistajana ja johtajana nainen on edelleen harvinainen. Sukupuolten 

mukainen eriytyminen onkin yrittäjyydessä ehkä vielä jyrkempi kuin palkkatyössä. (Kovalainen 

1993, 197) 
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Kolmesta artikkelissa I tarkastelemistani naispuolisista yrittäjistä yksi oli naisten asusteliikkeen 

omistaja ja aikuisten lasten äiti. Kudontatuotteita tekevä yrittäjäksi aikova oli pienten lasten äiti. 

Kolmanneksi tarkastelen ja keski-ikäistä (49-vuotiasta) naista, joka leskeksi jäätyään oli 

perustamassa uudelleen konkurssiin menneen suurehkon entisen perheyrityksen. Miesvaltaista alaa 

edustavat teollisen toimialan yrityksen omistava perheellinen mies, sekä tietokonealalla toimiva 

perheetön miesyrittäjä.  

 

Suomessa tyypillinen etätyöntekijä on Suomessa ollut hyvän koulutuksen saanut, vaativia tehtäviä 

suorittava mies. Suomessa etätyö ei ole samalla tavalla kuin Keski-Euroopan maissa ollut 

yksipuolisista vähäisen koulutuksen saaneiden naisten työtä. (Huuhtanen 1996, 16–17) Etätyötä 

tekevien toimialat ovat Suomessa (Uhmavaara ym. 2005) opetuksen, koulutuksen sekä 

suunnittelijoiden, asiantuntijoiden ja konsulttien ammatteja. Ylemmät toimihenkilöt ja 

asiantuntijatehtävissä toimivat katsovat työssään olevan muita enemmän mahdollisuuksia 

etätyöhön. Esimies- ja johtotehtävien ei nähdä kuitenkaan kovin hyvin soveltuvan etätyönä 

tehtäväksi. Palvelualojen työntekijöistä viidennes näkee etätyön tekemisen mahdollisena. 

Teollisuuden töissä etätyö on harvoin mahdollista. Toimihenkilömiesten tehtävät nähdään 

soveltuvan paremmin etätyönä tehtäväksi toimihenkilönaisiin verrattuna. Yksinhuoltajat haluaisivat 

tehdä etätyötä. (Uhmavaara ym. 2005, 52–59) Artikkeleissa IV ja V tarkastellut etätyötä tekevät 

miehet ja naiset työskentelevät pääasiassa tietoteknisellä alalla. Heidän elämäntilanteensa sekä 

työssä että perheessä vaihtelevat.  

 

4.6. Tarkastelutasoja ja ymmärrystapoja 

 

Tutkimusaineiston laajuus ja monipuolisuus antaa mahdollisuuden tarkastella yksilöitä, 

ammattiryhmiä, asemia sekä työpaikkojen erityispiirteitä työn ja perheen välisissä suhteissa eri 

toimialoilla. Voin käyttää hyväkseni lähes kaikkia kaaviossa 1 (kts. s. 40) eriteltyjä työn ja perheen 

suhteen tarkastelutasoja. Näin pystyn hahmottamaan kokonaiskuvaa suomalaisten työpaikkojen 

naisten ja miesten asemasta työpaikoilla perheen ja työn yhdistämisessä yksilöiden, työpaikan ja 

kodin käytännöissä, mutta myös työn ja perheen erillään pitämisen prosesseja työelämän rakenteissa 

sekä ajattelutavoissa. Tarkastelutasoina ovat yksilötaso (sukupuoli, ikä, koulutus, asema), 

ryhmätaso (ammattiryhmä, työpaikka), instituutioiden ja rakenteiden taso (työajat ja ajankäyttö) 

sekä ideologinen taso (perheenelättäjyysmalli, naisvaltaisten ja miesvaltaisten alojen ja 

työpaikkojen sisältämät ajattelumallit).  
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Millaisia sukupuolistavia prosesseja voi havaita naisvaltaisilla ja miesvaltaisilla työpaikoilla tai 

työpaikoilla, joissa on yhtä paljon naisia ja miehiä samassa ammatissa? Mitä sukupuoli ja 

vanhemmuus merkitsevät erilaisissa teollisuuden tai palvelualan ammattiryhmissä? Millaisia 

ajattelutapoja tai ideologioita työpaikkojen käytännöt paljastavat? Millaisia eroja voi havaita 

erilaisilla työpaikoilla työntekijöiden ajankäytössä, keskinäisessä vuorovaikutuksessa tai perheestä 

puhumisessa?  Miten vanhemmuus näkyy ja toteutuu erilaisilla työpaikoilla?  Työn ja perheen 

suhteen ymmärrystapojen painopisteet voivat tarkastelussani olla kausaalisessa ymmärrystavassa 

(työn luonteen vaikutus yksilön työn ja vapaa-ajan erottamisen mahdollisuuteen), systeemisessä 

ymmärrystavassa (uuden teknologian tuomat mahdollisuudet naisten ja miesten ajankäyttöön) tai 

käytäntöjä painottavassa ymmärrystavassa (perhevapaiden käyttö, työpaikkojen 

vuorovaikutustilanteet).  

 

Tutkimusasetelman avulla on mahdollista kuvata laajasti ja monipuolisesti työpaikkoja ja niissä 

toimivia naisia ja miehiä erilaisissa ammateissa ja asemissa. Tutkimusasetelma avaa 

kokonaisvaltaisen näkymän suomalaiseen työelämään sekä siinä työn ja perheen 

yhteensovittamiseen. Tämä on mahdollistunut menemällä työpaikoille, lähelle työn ja perheen 

yhteensovittamisen tapahtumapaikkoja. Tarkastelen työpaikkakohtaisia sukupuolistavia prosesseja, 

joiden tuloksena työn ja perheen yhteensovittamisen käytännöt muotoutuvat, uusintuvat tai 

muuttuvat.  Työn erilaiset organisoinnin tavat antavat erilaisia tiloja sukupuolistaville prosesseille ja 

käytännöille ja niiden tuloksena erilaisia mahdollisuuksia työn ja vanhemmuuden 

yhteensovittamiselle. 

 

 

5.   VANHEMMUUS TYÖPAIKOILLA 

Yhteiskunnassa vallitseva käsitys naisille ja miehille tyypillisistä töistä ja toimintatiloista on melko 

pysyvä, mutta sisältää kuitenkin koko ajan mahdollisuuksia muutokseen. Havainnoimalla naisten ja 

miesten toimintaa työpaikalla sekä kiinnittämällä huomio naisille ja miehille sallittuun tai 

tavanomaiseen tapaan toimia on mahdollista löytää käytäntöjä, jotka pitävät yllä sukupuolistavia 

prosesseja. Olen tarkastellut sukupuolistavien prosessien tuottamaa vanhemmuudelle määrittyvää 

tilaa nais- ja miesvaltaisilla työpaikoilla, sekä työpaikalla, joissa naisia ja miehiä on suunnilleen 

yhtä paljon. Sovellan sukupuolistavien prosessien pohdintaa myös vanhemmuuden ja työn 

yhdistämisessä nais- ja miesyrittäjien elämässä. 
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5.1. Sukupuolistavien prosessien toteutuminen tutkituilla työpaikoilla 

Luvussa 4.2. esittelin Ackerin teoriaa sukupuolistavista prosesseista. Ensimmäinen ja helpoimmin 

havaittavissa oleva prosessien ryhmä on naisten ja miesten työnjako eri ammatteihin sekä erilaisiin 

hierarkkisiin asemiin. Toinen sukupuolistavien prosessien tyyppi sisältää ideologioita, symboleja, 

mielikuvia ja ajattelutapoja, jotka voivat olla joko näkymättömiä tai näkyviä. Kolmas prosessien 

ryhmä käsittää työpaikan vuorovaikutussuhteet. Vuorovaikutussuhteita voidaan tarkastella naisten 

ja miesten keskinäisenä vuorovaikutuksena sekä naisten keskinäisenä ja miesten keskinäisenä 

vuorovaikutuksena. Neljännen sukupuolistavien prosessien ryhmän Acker nimittää mentaaliseksi 

työskentelyksi (mental work), jonka olen tulkinnut työntekijöiden tietoisiksi tai 

tiedostamattomattomiksi pyrkimyksiksi tulla työssään hyväksytyksi työntekijäksi ja työtoveriksi. 

Näihin pyrkimyksiin sisältyy tulkintani mukaan vanhemmuuden ja työn yhteensovittaminen. 

Työnjako 

 

Ensimmäinen ja helpoimmin havaittavissa oleva sukupuolistava prosessi on naisten ja miesten 

työnjako eri ammatteihin sekä erilaisiin hierarkkisiin asemiin. Naisenemmistö tai miesenemmistö 

on yleensä helposti havaittavia. Sama koskee miesten ja naisten osuutta johto- tai esimiestehtävissä. 

Naisten ja miesten palkasta on usein mahdollista saada helposti tietoa. Miesvaltaisia 

tarkastelemistani työpaikoista oli poliisilaitos metalliyrityksen koneistajaosaston ohella. 

Naisvaltaisia olivat terveyskeskus sekä metalliyrityksen kokoonpano-osasto. Yhtä paljon 

samassa ammatissa toimivia naisia ja miehiä oli toimipaikoista sanomalehden toimituksessa. 

Ammatissa, jossa naisia ja miehiä on yhtä paljon, voi myös tarkastella naisten ja miesten tyypillisiä 

työtehtäviä, urakehitystä ja asemaa työyhteisössä.  

 

Yrittäjien työssä toimialat ovat eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan. Naisten johtamat 

yritykset ovat pienempiä kuin miesten johtamat yritykset.  

 

Ideologiat, symbolit, mielikuvat ja ajattelutavat 

 

Toinen Ackerin teemoittamista sukupuolistavista prosesseista sisältää symboleja, mielikuvia ja 

ajattelutapoja, jotka selventävät, oikeuttavat ja vain harvoin kyseenalaistavat sukupuolten välille 

muotoutuneita eroja. Ideologioiden, mielikuvien ja symbolien tarkasteleminen on mahdollista 

havainnoinnin ja haastattelujen avulla. Olen havainnoinut työilmapiiriä, pukeutumista, 
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vuorovaikutustilanteita, puhetta, taukoja ja epävirallisia keskusteluja. Lisäksi olen eritellyt 

esimerkiksi ilmoitustaulujen ja työpisteiden työn kulttuurista ja sen tekemisen tavasta kertovaa 

materiaalia. 

Mies- ja naispoliisit käyttävät samanlaista haalaria. Virkapuvussa olevien poliisien toimiin 

kiinnitetään erityistä huomiota, siten esimerkiksi asiointi henkilökohtaisissa asioissa ei ole 

tavallista, vaikka poliisien liikkuva työ antaisi siihen mahdollisuuden. Poliisin ammatilla on –

tarvittaessa käytettyjen kovien otteiden vuoksi – maskuliininen, voiman käyttöön perustuva 

mielikuva. Haastattelemani kaksi naispoliisia kertoi, että aluksi mieskollegat olivat suhtautuneet 

heihin ennakkoluuloisesti. Naisten mukaan miehet olivat pelänneet, ettei naisilla olisi tarpeeksi 

fyysistä voimaa vaarallisten tilanteiden hallinnassa. Haastateltu järjestyspoliisinainen kertoi, että 

alkuaika työpaikalla oli ollut ”korokkeella oloa” – tarkkailun kohteena olemista. 

Lapset tai perhe kuuluivat poliisien työyhteisön puheenaiheisiin, mutta useimmiten vain kahden 

kesken lähimpien työtovereiden tai partioparin kanssa. Yleiset puheenaiheet olivat koskeneet 

enemmän muita asioita, esimerkiksi autoja. Poliisilaitoksella ollessaan poliisit keskustelivat 

taukotuvassa, jossa oli televisio. Poliisilaitoksen kansliassa naiset keskustelevat lähinnä keskenään. 

Kansliassa työskentelevät naiset kertoivat, että joskus työssä tulee esiin tapauksia, jotka saavat 

miettimään asioita myös oman perheen osalta. He ovat huolissaan lapsistaan ja nuorista, ja he 

haluaisivat suojella näitä kaikelta siltä, mitä he työssään näkevät tapahtuvan. Työssä tapahtuneet 

asiat ovat myös poliisien ajatuksissa. Poliisit kertoivat työssään näkevänsä pääasiassa vain 

yhteiskunnan ”nurjaa” puolta. Jotkut tilanteet kuten esimerkiksi suruviestin vieminen omaisille ovat 

aina yhtä vaativia. 

Metalliyrityksessä metalliosaston miehillä oli työvaatteinaan siniset haalarit. Kokoonpano-osaston 

naiset käyttivät työssään tavallisia arkivaatteita. Metallitehtaan miehet kertoivat, etteivät he juuri 

puhuneet työaikana tai tauoilla perheeseen liittyvistä asioista. Enemmän keskusteltiin esimerkiksi 

urheilusta, politiikasta ja harrastuksista. Yksi haastatelluista koneistusosaston 

metallityöntekijämiehistä piti haastattelujen aihetta, työn ja perheen yhteensovittamista työpaikalla, 

outona kiinnostuksen kohteena huonon taloudellisen tilanteen aikana. Hänen mielestään ajankohta 

olisi vaatinut toisenlaista tutkimusta, olisi tutkittava esimerkiksi sitä, miten säilyttää työpaikka, jota 

voisi sitten sovittaa yhteen perheen kanssa.  
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Metalliyrityksen kokoonpano-osaston naiset puhuivat paljon perheistään ja kotiasioistaan. He 

tunsivat hyvin toistensa yksityisasiat. Naiset pohtivat yhdessä esimerkiksi sitä, mitä ruokaa he illalla 

kotona laittaisivat. Naisten työkulttuuriin kuuluu iloita ja surra toisten yksityiselämän tapahtumia. 

Syntynyttä vauvaa saatettiin käydä näyttämässä työpaikalla. 

Terveyskeskuksessa eri ammattiryhmät erottuivat työssä käytettävien suojavaatteiden värin 

perusteella. Lääkäreillä, sairaanhoitajilla, perushoitajilla ja vastaanottoapulaisella oli valkoiset 

työasut, laitoshuollon työntekijöillä vaaleansiniset. Laitosapulaisten ja hoitajien 

vuorovaikutustilanteissa perheestä puhuminen ja perhekuvien näyttäminen oli luonnollinen osa 

vuorovaikutusta. Myös erilaisia perhetapahtumia – kuten syntymäpäiviä tai lasten ylioppilaaksituloa 

– juhlittiin. Vuorovaikutus toisten ammattiryhmien kanssa oli vähäistä työn aikana, mutta tauoilla 

saatettiin puhua sekä omien että toisten ammattiryhmien edustajien kanssa. 

Toimittajanaisten ja -miesten pukeutumis- tai puhetyyleissä ei ole suuria eroja. Toimittajien 

työpöydillä tai työpistettä rajaavissa sermeissä oli kuvia lapsista tai perheestä. Lasten piirroksia oli 

myös esillä. Lapset saattoivat tulla työpaikalle joskus muutamaksi tunniksi, jos hoidossa oli tullut 

ongelmia. Työpaikka omisti lomamökkejä, joita työntekijät saattoivat vuokrata perheen käyttöön. 

Loma-ajoista työntekijät keskustelivat keskenään ja he saattoivat esittää myös omia toivomuksiaan. 

Toimittajat keskustelivat usein keskenään eikä naisten ja miesten keskinäisessä vuorovaikutuksessa 

ollut suuria eroja. 

Mielikuva yrittäjyydestä, erityisesti itsensä työllistäjästä ei vastaa mielikuvaa vapaasta 

entrepreneur-seikkailijasta. Vaatimaton toimeentulo on – ainakin aluksi – jopa haaveen tapainen 

olotila, joka tyydyttää itsensä työllistävää yrittäjää. Taustana tyytyväisyydelle on mahdollisuus 

tehdä mielekästä työtä. Yrityksen vaatima aika ei jää useinkaan kahdeksaan tuntiin, eikä 

säännöllisestä tulotasosta voi olla varma. Toisaalta ajankäyttöä voi kuitenkin säädellä omassa 

yrityksessä toisella tavalla kuin palkkatyössä. Mielikuvat ja odotukset yrittäjän persoonasta tai 

sukupuolesta voivat olla vahvoja sukupuolen mukaan eriytyneillä toimialoilla.  

Aikuisille naisille tarkoitetun asusteliikkeen yrittäjä on esimerkki naisena olemisen edusta. Hän 

katsoo toimialan kuuluvan asiakkaiden mielestä nimenomaan naisille. Mielikuvia isomman 

yrityksen omistajasta hallitsee mies. Tämän koki keski-ikäinen nainen, joka halusi miehensä 

kuoltua perustaa suurehkon tukkuliikkeen entisen perheyrityksensä työtä jatkamaan. Kun hän kysyi 

suurta luottoa, luotonantajan edustaja(mies) kehotti häntä hankkimaan yhtiökumppanikseen miehen. 

Yritys olisi tällöin uskottavampi. Myös käsityöyrittäjä oli saanut penseän vastaanoton yrityksen 
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perustamisarviota tehneeltä uusyrityskeskuksen neuvojalta (mies). Yrittäjä olisi halunnut yhdistää 

yrittäjän työn ja perheen. Tätä ei hyväksytty yrittäjämäiseksi toiminnaksi. 

Vuorovaikutussuhteet 

 

Kolmas sukupuolistavien prosessien ryhmä kuvaa vuorovaikutussuhteita: naisten ja miesten välillä, 

naisten keskinäisiä ja miesten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Vuorovaikutuksen 

tarkastelemisessa tutkijan on oltava mukana työpaikan arjessa, havainnoimassa työpaikalla sekä 

haastattelemassa. Vuorovaikutuksen tutkimisessa on erityisen tärkeää, että tutkittavien ja tutkijan 

välille on kehittynyt luottamuksellinen suhde. Se on etnografisen tutkimusotteen edellytys. 

 

Poliisien työkulttuuriin tutustuin heidän työvuoroissaan. Yhden aamuvuoron ajan olin 

poliisilaitoksella. Havainnoin ilmoitusten vastaanottoa, partioon lähtemistä ja poliisilaitoksen 

vapaa-ajan tilassa vietettyä aikaa. Yhtenä perjantai-iltana liikuin partioauton mukana. 

Poliisilaitoksella ollessaan poliisit keskustelivat kahvin ääressä taukotuvassa. Taukotuvassa oli 

televisio, jonka poliisisarjatarjonnasta keskusteltiin lähinnä huvittuneina niiden epärealistisista 

tilanteista. Poliisilaitoksen kansliassa naiset keskustelivat keskenään.  

 

Naiset kertoivat, että joskus tulee esiin tapauksia, jotka saavat miettimään millaista olisi, jos 

sellaisia asioita tapahtuisi heidän perheessään. Yleensä he ovat huolissaan lapsistaan ja nuoristaan. 

He haluavat suojella heitä niiltä asioilta, joita he näkevät työssään.  

 

Poliisit viihtyvät keskenään myös vapaa-aikana. Kollegiaalinen tuki auttaa heitä kestämään 

ammatin tuomia vaikeita ja raskaita kokemuksia. Hurtti huumori on yksi keino käsitellä asioita.   

 

Metalliyrityksessä haastattelin ja havainnoin kahtena päivänä eri osastoilla. Jako naisten ja miesten 

osastoihin merkitsi erilaisia osastojen työkulttuureja. Miehet ja naiset työskentelivät eri osastoilla. 

He eivät viettäneet yhdessä taukoja, eivätkä vapaa-aikaa. Ruokatunnilla miehet söivät omia eväitään 

tai lähtivät joskus yhdessä syömään läheiseen ruokapaikkaan. Naiset söivät eväitään työpaikallaan. 

Tehtaalta ei voinut poistua omille asioille ilman lupaa. Poistuminen vähennettiin palkasta.  

Sanomalehtitalossa havainnoin ja haastattelin kahdessa vuorossa, aamu- ja iltavuorossa. 

Toimittajilla oli talossa oma kulttuurinsa, joka näkyi toimittajien ”tulemisena ja menemisenä” sekä 
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kahvi- ja ruokatauoilla, jolloin he istuivat usein yhdessä pöydässä ja juttelivat vilkkaasti erottuen 

muusta henkilökunnasta.  

Toimittajamiehillä ja -naisilla oli omia työhön liittyviä keskinäisiä ryhmiä, joiden sisältönä oli 

pelkästään yhdessä oleminen ja vapaa-ajan viettäminen. Miehet kalastivat ja saunoivat, naiset 

kokkasivat ja kokeilivat uusia reseptejä. 

Itsensä työllistävien yksinyrittäjien työssä työyhteisön sisäistä prosessia ei sinänsä ole. Sen sijaan 

keskustelut yhteistyökumppaneiden, rahoituslaitosten, asiakkaiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa 

luovat erilaisia sukupuolistavia vuorovaikutustilanteita. Edellä kerrottu naisyrittäjän lainaa koskeva 

keskustelu on tästä hyvänä esimerkkinä. 

Mentaalinen työskentely – miten vanhemmuutta ja työtä pidetään erillään tai yritetään yhdistää 

Neljäs Ackerin hahmottama organisaatioita sukupuolistavien prosessien ulottuvuus on yksilöiden 

sisäinen mentaalinen työskentely heidän yrittäessään sopeutua tai asettautua työpaikan kulttuuriin ja 

sääntöihin. Yksilöiden toimintatilaa rajaavat kiteytyneet ajattelumallit. Esimerkki teoreettisessa 

keskustelussa esiintyneistä ajattelumalleista on Haasin ja Hwangin kuvaama maskuliininen 

hegemonia, jossa oletetaan, että miehet eivät ole kiinnostuneita perheeseen liittyvistä tehtävistä ja 

velvollisuuksista. Tällaiset ideologiat ovat olleet vaikuttamassa siihen, että miehet eivät käytä 

esimerkiksi heille tarjolla olevia mahdollisia perhepoliittisia vapaita. (Haas & Hwang 2007, 52–53). 

Poliisinaisten mentaalisen työskentelyyn kuului ajatus pärjätä työssä samoilla ehdoilla miesten 

kanssa. Toinen naispoliiseista toimi järjestyspoliisina. Hän oli alle kouluikäisen lapsen 

yksinhuoltaja. Lapselle on järjestynyt hoitopaikka, jossa hoito oli mahdollista mihin vuorokauden 

aikaan tahansa, myös silloin, kun lapsi on sairaana. Tulkitsen tätä järjestelyä siten, että varman 

hoitopaikan avulla nainen halusi turvata sen, ettei vanhemmuus yksinhuoltajana toisi työpaikalla 

hankaluuksia. Toinen poliisilaitoksen rikososastolla olevista naisista oli avioliitossa samalla 

asemalla työskentelevän järjestyspoliisin kanssa. Heillä oli kaksi lasta. Hän kertoi työn tulleen esiin 

kotona sillä tavalla, että lapset kyselivät erityisesti äidin työstä. Lapset tiesivät äidin käyvän 

rikospaikoilla ja ajattelivat, että äidin työ on erityisen vaarallista. Äiti oli kertonut lapsille, että 

rikospaikalla ei enää tapahdu mitään vaarallista, kun hän menee sinne.  

 

Rikospoliisina toimiminen mahdollisti järjestyspoliisin työtä turvallisemman tavan yhdistää työ ja 

perhe. Vanhempien poliisimiesten työpaikalla ei ollut totuttu perhevapaisiin. Monen poliisimiehen 
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vaimo oli ollut kotiäiti lasten ollessa pieniä. Perheen näkyminen miesvaltaisessa ja vaikeita 

tilanteita ja asioita käsittelemään joutuvassa työyhteisössä ei poliisimestarin mukaan ollut 

kuitenkaan huono asia. Hänen kokemuksensa mukaan nuorten poliisimiesten työtapa muuttui 

parempaan suuntaan sen jälkeen kun he olivat perustaneet oman perheen. 

 

Metalliyrityksessä miehille työn myönteinen merkitys oli enemmän taloudellista tai itse työn 

tuomaa mielekkyyttä. Perheasioiden ei katsottu kuuluvan työhön. Haastattelun aihe, työn ja perheen 

yhdistäminen työpaikalla, hämmästytti erityisesti näitä metalliyrityksen miehiä. Metalliyrityksen 

naisille perheellisyyden näkyminen oli luonnollista perhepoliittisten vapaiden käytön vuoksi. 

Kellokortti mittasi sekä naisten että miesten työhöntuloa ja sieltä lähtemistä. Perheeseen liittyvät 

syyt asiat eivät olleet hyväksyttäviä myöhästymisten tai poissaolojen syitä.  

 

Terveyskeskuksessa perheen ja työn yhteyden näkymiseen vaikutti työntekijän asema 

työyhteisössä. Kumpikaan osaston haastatelluista kahdesta lääkärimiehistä ei tarkalleen tiennyt 

kollegoidensa perhetilannetta, korkeintaan lasten lukumäärän. Kummallekaan ei ollut tullut mieleen 

ottaa omien lastensa kuvia työpaikalle tai näyttää niitä kollegoilleen. Heidän mielestään sellainen ei 

ollut tapana lääkäreiden työkulttuurissa. 

 

Hoitajien perhe- tai lomakuvia he kyllä saattoivat katsoa, jos niitä esiteltiin kahvihuoneessa. 

Hoitajien työkulttuurissa perheellisyyden näkyminen oli tavallista. Yhteistä kaikille 

terveyskeskuksen työntekijöille oli kuitenkin se, että työhön tuloaikoja noudatettiin tarkasti, jotta 

seuraava vuoroon tulija ei kärsinyt. 

 

Sanomalehden toimituksessa vanhemmuuden näkyminen oli luonnollista sekä naisten että miesten 

keskuudessa. Lehden päätoimittajan mielestä oli hyvä, jos toimittajina on sekä miehiä että naisia, 

perheellisiä ja perheettömiä. Lasten syntyminen merkitsi päätoimittajan mukaan toimittajien 

kiinnostuksen kohteiden laajentumista.  

 

Sekä naiset että miehet kokivat työnsä henkisesti vaativana. Työssä oli oltava viimeisintä tietoa 

asioista, joiden kanssa oltiin tekemisissä. Työ vaati hyvää yleissivistystä ja asioiden seuraamista. 

Myös vapaa-aikana oli seurattava ympäristön tapahtumia. Toimittajat kertoivat työn merkitsevän 

sitä, että muut perheenjäsenet kokivat heidän joskus olevan kotona kuin `muissa maailmoissa´. 
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Kysyttäessä yrittäjäksi ryhtymisen motiiveja naiset toivat perheasiat ja muut elämäntilanteeseen 

liittyvät syyt useammin esiin kuin miehet. Naiset ryhtyvät yrittäjäksi toisaalta vanhempana, eli 

silloin kun lapset ovat jo vanhempia, tai toisaalta silloin kun pienten lasten hoito voidaan limittää 

yrittäjän toimimiseen ja kokonaiselämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Sen sijaan miehille 

yrittämisen ja perheen yhteensovittaminen oli vaikeampaa. Sille ei löytynyt tilaa arjen 

muotoutumisessa, ja miehet pitivät työn ja perheen erillään toisistaan.  

 

Taulukossa 2 on Ackerin erottelemat sukupuolistavat prosessit eritelty tiivistetysti siten kuin ne 

toteutuivat tutkimuksen työpaikoilla.  

 

Taulukko 2. Sukupuolistavat prosessit työpaikoilla 

 
Sukupuolistavat prosessit Työpaikka  

Työnjako 
 

Ideologiat, symbolit, 
mielikuvat ja ajattelutavat  

Vuorovaikutussuhteet 
 

Mentaalinen 
työskentely  

Poliisilaitos -Miesvaltainen 
-Miesjohtoinen 
-Hierarkkinen 
 

-Maskuliinisuus 
-Sama virka-asu miehillä 
ja naisilla 
-Voimankäyttö 
-Nuhteettomuus 
-Työn vaarallisuus 

-Tiivis keskinäinen 
vuorovaikutus, miehet ja 
naiset yhdessä 
-Yhdessäoloa fyysisen 
kunnon ylläpitämiseksi 
myös vapaa-aikana 

-Miesvaltaisen työ-
paikan kulttuurin 
omaksuminen 
-Perheestä puhutaan, 
mutta perhellisyys ei 
näy 
-Perhevapaiden vähyys  

Metalliyritys -Täysin miesvaltainen 
ja täysin naisvaltainen 
osasto 
-Molemmat osastot 
miesjohtoisia 

-Miehillä ja  naisilla 
työväenluokkainen 
työkulttuuri 
-Miehillä työhaalari 
-Naisilla ei yhtenäistä 
työasua 
-Työ on pääasiassa 
toimeentulon lähde 

-Miesten osastolla 
vuorovaikutus miesten 
kesken 
-Naisten osastolla 
vuorovaikutus naisten 
kesken 
-Vuorovaikutustilanteet 
taukojen aikana 

-Miesvaltaisen työ-
kulttuurin omaksumi-
nen; perhe ei korostu 
puheessa, vähän ja 
lyhyitä perhevapaita 
-Naisvaltaisen työ-
kulttuurin omaksumi-
nen; perheellisyys 
näkyy puheessa ja 
perhevapaina 

Terveyskeskus -Naisvaltainen 
-Miesjohtoinen 
-Hierarkkinen  
 

-Eri ammattiryhmiä 
erottavat työasut 
-Lääkärit kiireisiä 
asiantuntijoita 
-Hoitajen kollektiivinen 
sisaruuskulttuuri 

-Nais- ja mieslääkäreillä 
yhteisiä vuorovaikutus-
tilanteita taukojen aikana 
-Hoitajien vuorovaikutus-
tilanteet hoitotyön 
tilanteissa ja taukojen 
aikana 

-Lääkärit käyttävät 
tauot konsultointiin, 
perheestä ei ehdi puhua 
-Hoitajat puhuvat työn 
lomassa ja tauoilla 
mm.perheestä 

Sanomalehden 
toimitus 

-Yhtä paljon naisia ja 
miehiä 
-Miesjohtoinen 

-Taustalla  maskuliininen 
ammattikuva 
-Ei erityisiä 
pukeutumiskoodeja 
-Jatkuva työviritteisyys, 
ympäristön havainnointi ja 
pohdinta 

-Vuorovaikutustilanteita 
naisten ja miesten kesken 
työaikana ja vapaa-ajalla 

Toimittajat puhuvat 
ajankohtaisista asioista, 
myös perheestä 

Oma yritys 
 

-Toimiala eriytynyt 
sukupuolen mukaan 
 

-”Oman onnensa seppä”, 
pärjäämisen eetos 
-Toimialakohtaiset 
erityispiirteet 

-Yrittäjien kesken 
vuorovaikutus vähäistä 
-Vuorovaikutus 
asiakkaiden ja 
sidosryhmien kanssa 

- Puhuminen perheestä 
työssä asiakkaan 
ehdoilla 
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5.2. Työn sukupuolistuminen ja vanhemmuus työpaikoilla 

 

Taulukko 2 osoittaa, että sukupuolistavien prosessien tuloksena ja seurauksena miehillä ja naisilla 

on erilainen toiminnan tila. Heidän asemansa työyhteisössä on erilainen ja heidän identiteettinsä 

perheenjäsenenä ja vanhempana on erilainen. Työnjakoon sisältyvät prosessit ovat silminnähden 

selviä, mutta muita prosesseja on tarkasteltava vielä tarkemmin havainnoinnin ja haastattelujen 

tulosten avulla. Sukupuolistavat prosessit ovat myös sidoksissa toisiinsa. Työnjako säteilee 

vaikutuksiaan muihin prosesseihin, kuten symboleihin, vuorovaikutukseen ja mentaaliseen työhön. 

Vaikutus ei ole kuitenkaan suoraviivaista. Analyyttisesti niiden keskinäistä suhdetta voi pohtia 

tarkastelemalla prosesseja itsenäisinä ja/tai toisistaan erillisinä. 

 

Nais- tai miesenemmistö ja työnjako olivat tarkastelemissani työpaikoissa helposti havaittavissa. 

Vahvin sukupuolten välinen jako naisten töihin ja miesten töihin oli metalliyrityksessä, jonka 

koneistusosastolla ei ollut yhtään naista työntekijänä tai esimiehenä. Naisvaltaisella kokoonpano-

osastolla kaikki työntekijät olivat naisia, vain työnjohtaja oli mies. Poliisilaitoksella naispoliisit 

olivat ainokaisen asemassa työyhteisössä, eikä urakehitys näyttänyt helpolta. Terveyskeskuksen 

hoitohenkilökunnasta kaikki olivat naisia, osaston lääkärit sekä johtava lääkäri olivat miehiä. 

Muista työpaikoista poiketen sanomalehden toimituksessa miehiä ja naisia oli yhtä paljon. Työn 

sisältöihin sukupuolella oli jonkin verran vaikutusta. Nais- ja miestoimittajat olivat erikoistuneet eri 

aihealueisiin. Urakehitys oli naistoimittajien mielestä helpompaa miehille, ja miehet olivat 

päällikköasemissa. Naiset toimivat yrittäjinä naisvaltaisissa palveluissa. Heille tuotti vaikeuksia 

kohota suurempien yritysten johtoon.   

 

Symbolit, mielikuvat ja ajattelutavat sisältävät historiallisesti muotoutuneita malleja eri 

ammattien toimintatavoista ja soveltuvuudesta eri sukupuolille. Työpaikoilla oli havaittavissa 

erilaisia tiloja ja esikuvia maskuliinisuudelle ja feminiinisyydelle. Mielikuvat ovat vahvoja 

suuntaviittoja koulutustaan ja ammattiaan valitseville nuorille. He yleensä jatkavat ammatin 

maskuliinista tai feminiinistä perintöä. Huolimatta naisten työssäkäynnin laajasta kasvusta 

tarkasteltavien työpaikkojen ammatit ja ammattiin liittyvät mielikuvat ja symbolit ovat säilyneet 

lähes tai täysin mies- tai naisvaltaisina. Tällaisia ovat metallialan työt, poliisien työ, sairaanhoitajien 

ja muiden hoitoalan työntekijöiden työ. Myös yrittäjien keskuudessa naisten ja miesten toimialat 

ovat säilyttäneet asemansa. Sen sijaan naistoimittajien määrä on kasvanut nopeasti. Naisia ja miehiä 

on alalla yhtä paljon. Lääkäriksi opiskelevien naisten määrä ja osuus ovat kasvaneet nopeasti. 

(Kolehmainen 1999, 295) Ammattialan nais- tai miesvaltaisuuden muutos vaikuttaa vähitellen 
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mielikuviin ja ajattelutapoihin. Ammattiin tulevat ensimmäiset ainokaiset ovat joutuneet 

kohtaamaan ennakkoluuloja ja kamppailemaan asemastaan hyväksyttyinä työntekijöinä tai yrittäjinä 

(Kauppinen-Toropainen, 1991) 

 

Metalliyrityksen koneistusosastolla koneistajan työn maskuliinisuutta rakentaa työskentely suurilla 

koneilla, työssä vaadittava tekniikan alan ammattikoulutus sekä työntekijöiden ammattitaitoa 

korostava työkulttuuri ja työidentiteetti, jonka näkyvänä piirteenä on työasu. Koneistajamiehille 

työssä tärkeitä asioita olivat ammattiylpeys, hyvä palkka ja toimeentulo, kuten myös Matti 

Kortteisen tutkimuksessa Kunnian kenttä (1992) tulee esiin. Työn ja perheen hyvä 

yhteensovittaminen tarkoittaa metallimiehelle sitä, että on työtä, josta saa hyvää palkkaa. 

Naisvaltaisen metalliyrityksen kokoonpano-osaston naisten työkulttuurin feminiinisyys liittyi 

naisten keskinäiseen solidaarisuuteen naisina ja pienipalkkaisina työntekijöinä. Työyhteisöltä saatu 

tuki oli tärkeä tyytyväisyyttä lisäävä tekijä. Samanlainen naisten työkulttuurin ja sisaruuden kuvaus 

tulee tekstiiliteollisuuden osalta esille Riitta Lavikan tutkimuksessa Big Sisters (1997). 

Ammattiylpeydestä ja oman työn arvostuksesta kertoo naisten nurina siitä, että koneistajamiesten 

palkka oli paljon parempi kuin heidän oma palkkaansa.  

 

Poliisien maskuliinisen työkulttuurin taustana on täysin miesvaltaisen ammatin perinne, virkaan 

liittyvä valta, vallan tunnusmerkkeinä olevat työasu sekä työssä tarvittavat välineet ja aseet. 

Mielikuvan poliisin työstä kuuluu vallan ja voiman käyttö. Ensimmäisten naisten tulo tähän 

ammattiin rikkoi ammatin maskuliinista kulttuuria, ja vaati ammattiin liittyvien mielikuvien 

kyseenalaistamista ja sopeutumista. Poliisin työ sisältää neuvottelu- ja rauhoittamistaitoja, joita taas 

voidaan puolestaan pitää feminiinisinä piirteinä. Naisten tulo on tuonut perheen myös poliisien 

työhön. Aiemmin poliisien perheellisyys oli puhuttanut lähinnä ammatin vaarojen vuoksi. 

Perheenjäsenet pelkäsivät vaarallisten työtehtävien suorittamista, kuten esimerkiksi ammatti- ja 

taparikollisten pidättämistä. Nyt poliisina saattaa olla yksinhuoltajaäiti, joka on varmistanut sen, että 

lapsen hoitopaikka on aina varmasti käytettävissä. Työstä poissaolo perheen takia ei sovellu 

maskuliiniseen työkulttuuriin. 

 

Terveyskeskuksen hoitajien työn feminiinisyydellä on historialliset juurensa. Hoitajan työhön liittyy 

epäitsekkään auttajan mielikuva, `sisar hento valkoinen´. Miesten puuttuminen hoitotyöstä oli 

hoitajien mukaan vahinko, sillä miehet tasapainottaisivat työpaikan feminiinistä kulttuuria. Työssä 

tarvittaisiin myös fyysistä voimaa. Empatian ja välittämisen kulttuuri näyttäytyy myös hoitajien 

keskinäisessä puheessa, johon perhe ja keskinäinen henkinen tuki kuuluvat luonnollisena osana. 

 72



Kuten metalliyrityksen kokoojaosaston naisilla myös hoitotyöntekijöiden työyhteisö oli tärkeä 

arkipäiväisen jaksamisen edellytys. 

 

Lääkäreiden työkulttuurin kuuluu maskuliininen työlleen ja kutsumukselleen omistautuvan 

asiantuntijatyö, vaikka työkulttuurin muutoksen oireita on myös havaittavissa (ks. Löyttyniemi 

2004 ). Lääkärin työ on asiantuntijatyötä, jossa ammattiasioiden lisäksi ei jää paljoa tilaa muulle 

työyhteisön toiminnalle. Perhe ei näy lääkäreiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa samalla tavalla 

kuin hoitajien työkulttuurissa. Poissaolot perheen vuoksi oli sekä hoitajien että lääkäreiden työssä 

hankalaa, sillä sijaisia oli vaikea saada. Työ siirtyi kotiin ajatuksina ja pohdintoina sekä hoitajien 

että lääkäreiden työssä. 

 

Journalistien työkulttuurilla on maskuliininen tausta. Toimittajien työhön kuuluu kiinnostuneisuus 

ja aktiivisuus sekä liikkuvuus. Työ ei ole koko ajan sidottu työpaikkaan. Perheeseen liittyvä puhe 

kuului luonnollisena osana toimittajien keskinäiseen vuorovaikutukseen. Päätoimittajan mielestä oli 

hyvä, että toimittajina oli naisia ja miehiä, nuoria ja vanhempia sekä perheellisiä ja perheettömiä. 

Erilaiset näkökulmat ja käsittelytavat tulivat näkyviin toimittajien erilaisten elämänkokemusten 

myötä lehden sisällöissä. Liikkuva työ ja vapaudet sen tekemisessä antoivat mahdollisuuden 

henkilökohtaisten ja perheeseen liittyvien asioiden hoitamisen. Työ vaati kokonaisvaltaista 

paneutumista omiin aiheisiin ja osallistumista erilaisiin tapahtumiin työn vuoksi. Työviritteisyys 

säilyi kotonakin tiedotusvälineitä seuratessa.  

 

Yrittäjien työkulttuuriin sisältyy usko omaan pärjäämiseen sekä sitoutuminen työhön niin, että rajaa 

työn ja vapaa-ajan välillä on vaikeaa vetää. Miesten yrittäjyys eroaa naisten yrittäjyydestä siten, että 

miehet rajaavat työn ja yksityisyyden tarkemmin erillisiksi alueiksi. Naiset pyrkivät myös tähän, 

mutta he limittävät tai jaksottavat työn ja perheen eri ajanjaksoiksi elämässään.  

 

Vuorovaikutus työpaikoilla tapahtuu naisten kesken, miesten kesken sekä naisten ja miesten 

kesken. Vuorovaikutuksellisten tilanteiden luonne tai laatu, kuten esimerkiksi osastojen tai tiimien 

yhteiset kokoukset, sekä vuorovaikutustilanteiden määrä rajoittavat mahdollisuuksista tuoda esiin 

mielipiteitä ja ajatuksia sekä vaikuttaa asioihin. Sellaisista epävirallisista vuorovaikutustilanteista, 

joihin toisella sukupuolella ei ole ollut pääsyä ovat miesten saunaillat ja naisten ompeluseurat olleet 

karikatyyrimäisinä esimerkkeinä. Metalliyrityksessä jyrkkä jako mies- ja naisosastoihin ei antanut 

mahdollisuuksia miesten ja naisten keskinäiseen vuorovaikutukseen työaikana eikä myöskään 

vapaa-ajalla. Terveyskeskuksessa ja poliisilaitoksella naisten ja miesten työhön sisältyi 
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vuorovaikutustilanteita. Heille oli myös järjestetty yhteisiä vapaa-ajan vieton mahdollisuuksia. 

Sanomalehden toimituksessa oli eniten naisten ja miesten keskinäistä vuorovaikutusta ja erilaisten 

näkökantojen esiintuomista pidettiin hyvänä asiana.  

 

Olen käyttänyt mentaalisen työn analyysissä työpaikkojen johdon haastattelussa käytettyjä hyvän 

työntekijän määritelmiä sekä työntekijöiltä kysyttyjä hyvän työtoverin määritelmiä. Mentaalisessa 

työssä työntekijä tulkitsee työpaikan sääntöjä, mielikuvia, symboleita ja ajattelutapoja ja niistä 

saamiaan vihjeitä, sekä sovittautuu toteuttamaan niiden mukaisesti saamaansa mielikuvaa hyvästä 

työntekijästä ja hyvästä työtoverista. Hyvän työntekijän ideaalin mukaisesti työntekijä pyrkii 

noudattamaan työpaikan julkilausuttuja ja -lausumattomia sääntöjä, kuten esimerkiksi 

työaikasääntöjä ja taukojärjestelyjä. Hyvän työtoverin odotetaan tulevan toimeen muiden 

työntekijöiden kanssa, tämän voi tulkita siten, että hyvä työntekijä ottaa huomioon toisten 

kiinnostuksen kohteet keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Hän myös tukee työtoveriansa 

pyrkimyksessä tulla hyväksi työntekijäksi. Työtoveruus ei työkulttuurista riippuen rajoitu vain 

työpaikkaa koskeviin asioihin. Se ulottuu myös yksityiselämään. 

 

Työntekijä voi äitinä tai isänä valita käyttämiensä perhevapaiden pituuden. Mentaalisessa työssä 

työntekijä ottaa huomioon oman perhetilanteensa, työnantajan odotukset sekä työyhteisön odotukset 

ja yrittää sovittaa yhteen vanhemmuuttaan, äitiyttään tai isyyttään. Sairaan lapsen hoidon 

järjestäminen on sellainen perheissä tavallinen tilanne, jossa vanhempien omaa ja työpaikkojen 

tilanteita pohditaan ja yritetään löytää eri osapuolten kannalta paras mahdollinen ratkaisu.  

 

Olen tulkinnut työntekijöiden haastatteluista ja havainnoineista mentaalisesta työstä saamani vihjeet 

pyrkimykseksi tulla hyväksi työntekijäksi ja työtoveriksi. Metalliyrityksessä nämä pyrkimykset 

sisälsivät tarkan työaikojen noudattamisen. Työhön tulo ja työstä lähtö oli kontrolloitu kellokortilla, 

joka oli myös työstä maksettavan palkan perusteena. Koneistajat ja kokoojat katsoivat, että 

suoriutuminen työtehtävästä ja hyvät suhteet työtovereihin ovat tärkeitä. Kuten edellä on tullut 

esiin, naiset rakensivat työyhteisöllisyyttä perheeseen liittyvistä asioista. Miesten yhteisöllisyys 

liittyi erilaisiin yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin. Metalliyrityksen kokoonpano-osaston naisille 

sekä terveyskeskuksen hoitotyötä tekeville naisille odotusten mukaista toimintaa oli jäädä 

täysimittaiselle vanhempainvapaalle ja mahdollisesti vielä hoitovapaalle sen jälkeen. 

Metalliyrityksen miehille, samoin kuin poliisilaitoksen miehille odotusten mukaista oli jääminen 

vain lyhyelle isyysvapaalle. Miesten pitkät perhevapaat eivät olleet tavallisia, vaikka niihin olisi 

suhtauduttu myönteisesti. 
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Ensimmäiset naiset olivat tulleet miesvaltaiselle poliisilaitokselle enenevässä määrin vasta 

muutamia vuosia sitten. Mielikuva työn vaatimuksista sisälsi onnistumisen fyysisesti vaativissa ja 

vaarallisissa tilanteissa. Onnistumiseen työssä kuului työaikojen noudattaminen ja yhteistyö 

työtovereiden kesken. Puoliviralliseen kulttuuriin kuului lisäksi vapaa-ajan viettäminen yhdessä 

fyysisen kunnon ylläpitämiseksi. Työtoveruussuhteiden avulla poliisit käsittelivät myös työssä 

esiintyviä vaikeita asioita ja saivat vertaistukea toisiltaan. Naiset pyrkivät toimimaan työyhteisön 

odotusten mukaisesti osallistumalla miesten keskusteluihin. Ne käsittelivät yleensä enemmän muita 

kuin perheeseen liittyviä asioita. Naispuolinen yksinhuoltaja osoitti olevansa hyvä työntekijä 

järjestämällä lastenhoidon niin, ettei työstä tarvinnut olla sairaan lapsen tai perheasioiden vuoksi 

pois. 

 

Terveyskeskuksessa mentaalista työtä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työssä oli sovittaa työaika 

ja perheelle jäävä aika yhteen työpaikan niukkojen taloudellisten resurssien pienentäessä tilaa 

vanhemmuutta tukevilta järjestelyiltä. Sairauslomasijaisten puuttuessa hoitajat yrittivät tulla töihin 

myös lasten sairastuessa järjestämällä lasten hoidon tavalla tai toisella. Työtovereita ei haluttu jättää 

pulaan. Tilanne pakotti perheen keskinäisessä päätöksenteossa esimerkiksi järjestelyyn, jossa 

sairaanhoitajan puoliso jäi hoitamaan lasta. Teollisuuden toimihenkilönä sairaanhoitajan miehellä 

oli helpompaa jäädä pois työstä. Toinen esimerkki miehen luomasta tilasta vanhemmuudelle on 

mieslääkärin valinta siirtää erikoistumisopintojaan myöhempään ajanjaksoon. Perheessä oli kaksi 

pientä lasta, eikä perhetilanne kiireisen työn lisäksi jättänyt aikaa lisäopinnoille.  

 

Sanomalehden toimituksessa mielikuva hyvästä toimittajasta sisälsi käsityksen luotettavasta 

työntekijästä, jonka työ valmistuu ajallaan lehden aikataulun mukaisesti. Työn tekemisen aika ja 

paikka eivät olleet yhtä sidottuja kuin tehdastyössä tai sairaalassa. Omia henkilökohtaisia tai 

perheeseen liittyviä asioita saattoi hoitaa työaikana. Työt kuitenkin kulkeutuivat kotiin, jossa työ 

saattoi jatkua juttujen sisällön pohtimisena ja aineiston ja taustatiedon keräämisenä. Vapaa-aikana 

huomio kiinnittyi työssä käsiteltäviin asioihin. Perheellisyys näkyy toimituksessa sekä perheen 

kuvina että perheestä puhumisena – sekä miesten että naisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Naiset olivat käyttäneet pitkiä perhevapaajaksoja miehiä enemmän.  

 

Yrittäjiä haastatellessa ’onnellisuusmuuri’ (vrt. Roos 1987) tutkijaan päin on korkea. Yrittäjien ei 

ole helppoa kertoa vaikeuksistaan yritystoiminnassa tai henkilökohtaisessa elämässä. Sen sijaan 

byrokratiaa ja verotusta koskevat valitukset tulevat esiin helposti. Yrittäjien mentaalinen 
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työskentely on kokonaisvaltaista oman elämän järjestämistä. Yrittäjä sitoutuu työhönsä 

persoonallisuudellaan, ajankäytöllään, tiedoillaan, taidoillaan ja usein myös omaisuudellaan.  

 

Työpaikoilla oli erilaisia feminiinisyyttä ja äitiyttä sekä maskuliinisuutta ja isyyttä ilmentäviä tiloja. 

Perheeseen liittyvät asiat olivat vähiten näkyvissä metalliyrityksen miesvaltaisella osastolla. 

Poliisilaitoksella isyydestä puhuttiin enemmän kuin metalliyrityksen koneistusosastolla ja 

vanhemmuuteen liittyvät asiat tulivat esiin työasioina myös erilaisissa tilanteissa asiakkaiden 

kanssa. Perheeseen liittyvä puhe ei kuitenkaan ollut keskeisenä miesten keskinäisessä tai naisten ja 

miesten välisessä vuorovaikutuksessa.  

 

Feminiininen sisaruuskulttuuri tuli esiin metalliyrityksen kokoonpano-osastolla sekä 

terveyskeskuksen hoitotyötä tekevien kesken. Naisvaltaisten töiden työkulttuurissa metalliyrityksen 

kokoonpano-osastolla sekä terveyskeskuksen hoitotyöntekijöiden keskuudessa perheellisyys näkyi 

paitsi pitkien perhevapaiden käyttönä myös empaattisena suhtautumisena työtovereiden 

elämäntilanteisiin ja perheeseen liittyviin asioihin.  

 

Koulutuksen yhteys vanhemmuuteen ei ollut suoraviivainen. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden 

terveyskeskuksen lääkäreiden ja sanomalehden toimituksen toimittajien työkulttuurit erosivat 

selvästi toisistaan. Perheestä puhuminen ei kuulunut lääkäreiden työkulttuuriin, mutta 

sanomalehden toimituksessa toimittajien perheellisyys oli luonteva osa työkulttuuria sekä naisten ja 

miesten keskinäistä vuorovaikutusta. Naislääkäreiden – eikä myöskään mieslääkäreiden – työssä 

vanhemmuus saanut näkyvästi tilaa. Lääkärin työssä maskuliinisuus tai feminiinisyys ei tullut 

korostetusti esiin, sen sijaan asiantuntijuus ja perusteiden yhteinen varmistaminen erilaisissa 

hoitotilanteissa oli sekä naisten että miesten keskinäisen vuorovaikutuksen pääsisältö. 

Sanomalehden toimituksessa työ antoi mahdollisuuden työskennellä ja käsitellä asioita monella 

tavalla. 

 

5.3.  Aika ja ajankäyttö  

 

Sukupuolistavilla prosesseilla on seurauksensa naisten ja miesten ajankäytölle työpaikoilla ja 

kotona. Aikaa ja ajankäyttöä koskevaa tietoa empiirinen aineisto antaa tässä tarkastelussa kuitenkin 

vain rajallisesti. Haastatteluihin ja havainnointiin perustuvasta aineistosta saatava tieto koskee 

tarkemmin työpaikan vaatimusten mukaista ajankäyttöä. Työntekijöiden kotona tapahtuvasta 

ajankäytöstä kertoo pohjoismaisen projektin yhteydessä toteutettu tilastolliseen otokseen perustuva 
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kyselytutkimus haastattelujen ja havainnoinnin kohteena olevien työpaikkojen työntekijöille. 

Samansisältöisen kyselylomakkeen avulla oli mahdollista tehdä pohjoismaista vertailua 

työntekijöiden ajankäytöstä.  

 

Naisten ja miesten väliset erot ajankäytössä olivat samantyyppisiä riippumatta siitä, mitä maata 

tarkastellaan. Suomen ja Ruotsin perheiden ajankäytössä näkyy naisten ja miesten samansuuntainen 

kotityön jakautuminen työntekijöiden perheissä, kun tarkasteltiin ajankäyttöä ruuanlaitossa ja 

siivouksessa. Sekä Suomessa että Ruotsissa ammatillinen asema ja sukupuoli yhdessä vaikuttivat 

siihen, miten usein naiset tai miehet vastasivat perheissään ruuanlaitosta ja siivouksesta. Ruuanlaitto 

oli jakautunut tasaisemmin naisten ja miesten kesken kuin siivous. Miesten vastaaminen 

ruuanlaitosta oli yleisempää lääkärin ammatissa kuin terveydenhoitoalan työntekijäasemassa 

olevilla. Siivoukseen käytetyssä ajassa ei ollut samanlaista eroa toimihenkilö- ja työntekijäaseman 

välillä. Myös ruotsalaisessa kotitöiden jakautumista eri sosiaali- ja tuloluokissa koskeneessa 

tutkimuksessa todettiin puolisoiden kotitöiden jakautuvan tasaisimmin korkeimmassa 

toimihenkilöluokassa. (Halleröd 2005, 283) 

 

Se, että naiset huolehtivat enemmän kotitöistä ja käyttävät hyväkseen perhevapaaoikeuksia, on 

jähmettynyt sukupuolistuneiksi käytännöiksi.  Naisten siirtyminen työmarkkinoille ei ole muuttanut 

naisten ja miesten välistä työnjakoa kotona tai ajankäyttöä samassa suhteessa kuin naisten ansiotyön 

määrä on lisääntynyt. Kotitöiden jakautumisessa sekä työn ja perheen yhteensovittamisessa on ollut 

kulttuurista vitkaa. 

Poliisilaitoksella oli kaksi järjestysosastoa. Kummallakin oli oma johtajansa. Järjestysosastoilla oli 

kolme työvuoroa, päivä-, ilta- ja yövuoro. Vuorosta riippuen työaika oli 7–10 tuntia. Työ oli jaettu 

kolmen viikon periodeihin. Tavallisesti järjestysosaston työaikasuunnitelma koostui neljän päivän 

peräkkäisistä työpäivistä, jonka jälkeen oli kolme päivää vapaata. Työvuorolistat annettiin tiedoksi 

pitkiksi ajoiksi eteenpäin. Tavallinen järjestyspoliisin työpäivä sisälsi työparin kanssa tehtävää 

partiointia autolla, liikenteen ja ympäristön seurantaa sekä valvontakeskuksen viestien ja pyyntöjen 

vastaanottamista ja niiden mukaista toimintaa. Työmäärä ei vaihdellut päivästä toiseen paljonkaan, 

mutta viikonloput ja erityisesti perjantaiyöt olivat kiireisintä aikaa. Myöhästyminen merkitsi sitä, 

että edellinen vuorossa ollut joutui venyttämään työaikaansa. Pakottavissa tilanteissa 

myöhästymisestä tuli ilmoittaa. Loma-aikojen vuorottelu ei ollut tuottanut ongelmia, jokainen sai 

vuorollaan sen kesäkuukauden, jonka halusi. Loma-aikaa saattoi vaihtaa työtoverin kanssa, jos 

työnjohdon kanssa sovittiin asiasta. Myös päivittäisiä työvuoroja oli mahdollista vaihtaa, kunhan 
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siitä ilmoitettiin ajoissa. Vaihdon syytä ei ollut pakko ilmoittaa, mutta se oli tullut tavaksi. 

Järjestyspoliisien mielestä vuoronvaihdon mahdollisuus oli tärkeää, koska se toi tunteen 

vaikuttamismahdollisuudesta. 

Poliisilaitoksella työajat ja joustamisen mahdollisuudet koettiin kahdella tavalla. Epäsäännölliset 

työajat toivat työhön sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia työn ja perheen yhteensovittamisen 

kannalta. Myönteistä oli, että vuorotyö toi mahdollisuuksia hoitaa päiväsaikaan lapsia ja 

henkilökohtaisia sekä perheen asioita. Toisaalta vuorotyö aiheutti väsymystä, erityisesti ilta- ja 

yövuoroissa, ja rajoitti perheen kanssa vietettyä yhteistä aikaa. Sosiaaliset kontaktit kärsivät 

vuorotyössä, ystäviä ja sukulaisia ei voinut tavata mielensä mukaan tai harrastaa jotain 

säännöllisesti. Välttämätön fyysisen kunnon ylläpitäminen vei myös oman aikansa.  

Poliisilaitoksen miehisessä kulttuurissa pitkien perhepoliittisten vapaiden käyttö ei ollut tavallista. 

Nuoremmat miehet olivat pitäneet isyyslomia. Sairaan lapsen hoitovapaat olivat olleet harvinaisia, 

ehkä myös siitä syystä, että poliisien keski-ikä oli noussut, eikä monellakaan enää ollut pieniä 

lapsia. 

Miesvaltaisessa metalliyrityksessä työpäivän pituus tuotanto-osastoilla oli kahdeksan tuntia, 

toimihenkilöillä seitsemän ja puoli tuntia. Työhön tulosta ja työstä lähdöstä oli sovittu liukumat, 

joiden mukaan työntekijä saattoi säästää tai lainata työaikaa. Työhön tuloa ja lähtöä seurattiin 

kellokortilla. Osalla koneistusosaston työntekijöistä oli kaksivuorotyö, joka sisälsi aamu- ja 

iltavuorot. Työaikojen vaihtelu oli mahdollista niille, jotka tekivät vuorotyötä. Lomakuukausien 

määräytymisessä noudatettiin vuorottelua. Lasten tuominen työpaikalle oli mahdollista – mutta vain 

käymään. Yksityisasioiden hoitaminen työpäivän aikana ei ollut tuotanto-osastoilla mahdollista. 

Niihin ei ollut aikaa, eikä tehtaalta ollut sallittua poistua työpäivän aikana. Jos pakottava syy 

poistumiseen tuli, menetetyn työajan korvaus käsiteltiin tapauskohtaisesti. Työn vaikutus 

perheeseen ja vanhemmuuteen näkyi väsymyksenä. Kotona ei jaksettu tehdä enää kaikkea mitä olisi 

haluttu.  

Metalliyrityksessä naisten pitkät perhevapaat olivat tavallisia. Myös nuoret miehet olivat olleet 

isyysvapailla, mutta ei pitkillä perhevapailla. Sairaan lapsen hoitaminen oli enemmän naisten kuin 

miesten käyttämä oikeus.  

Terveyskeskuksen osastolla eri ammattiryhmien työaika vaihteli. Lääkärit työskentelivät 

kahdeksan tuntia päivässä. Heille viikonlopputyö sattui noin kerran kuukaudessa. Lisäksi lääkäreillä 
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oli päivystysvuoronsa, jolloin heidän oli tultava tarvittaessa paikalle. Hoitotyöntekijöiden työajat oli 

jaksotettu kolmen viikon periodeihin. Hoitajien työssä oli viisi erilaista vuoroa. Ensimmäinen alkoi 

aamulla seitsemältä ja viimeinen, eli yövuoro, viisitoista yli yhdeksän illalla. Vain yksi 

sairaanhoitajista työskenteli osa-aikaisena. Laitosapulaisten kahdeksan tunnin työpäivät oli 

järjestelty siten, että kaksi viikkoa työ alkoi joko kuudelta aamulla tai kymmeneltä päivällä, yksi 

viikko alkoi aamulla kahdeksalta ja päättyi neljältä iltapäivällä. Vuoronvaihto työtovereiden kesken 

oli mahdollista. Vuorojen sijoittelussa pyrittiin ottamaan huomioon työntekijöiden toiveet.  

Työntekijät katsoivat, että potilaiden kanssa keskustelemiseen jäi liian vähän aikaa. Usein 

sairaanhoitajat eivät edes ehtineet ruokailla työpäivän aikana. Perushoitajien tyypillinen työpäivä 

alkoi raporttitilaisuudella, jonka jälkeen potilaille jaettiin aamiainen ja käytiin läpi tavalliset 

hoitorutiinit, pesut ja haavojen hoidot. Päivä eteni ruokatarjoilun sekä erilaisten toimenpiteiden ja 

potilaiden kanssa seurustelun sekä huoneiden järjestelyn ja siivouksen myötä. Laitosapulaisten 

tyypillinen työpäivä oli potilashuoneiden ja muiden huoneiden siistimistä, hoitotoimenpiteissä 

auttamista, potilassänkyjen huoltoa sekä potilaiden kanssa seurustelua.  

Aamupäivisin osastolla oli kymmenen minuutin kahvitauko, päivällä puolen tunnin lounastauko 

sekä epävirallinen kymmenen minuutin kahvitauko iltapäivällä, jos aikaa jäi. Vanhemmuuden tila 

terveyskeskuksessa riippui työntekijän ammattiasemasta ja sukupuolesta. Perheellinen naispuolinen 

sisätautilääkäri oli sitä mieltä, että naisena tai miehenä olemisessa ei lääkärin ammatissa ollut muuta 

eroa kuin että naislääkärit pitivät pidempiä perhevapaita.  Perheellinen mieslääkäri oli tietoisesti 

rajannut enemmän aikaa työltä perheelle. Tämän hän toteutti siten, ettei hän ollut vielä hakeutunut 

erikoistumiskoulutukseen. Lääkärit kertoivat, että työpaikalla taukojen aikana puhutaan paljon 

työasioista ja konsultoidaan kollegoja. Lääkäreiden työasiat kulkeutuivat kotiin ajatuksissa ja 

pohdinnoissa hoitojen toteuttamisesta. Myöhästymiset työpaikalla silloin tällöin eivät olleet 

lääkäreiden mielestä ongelma, mutta toistuvat myöhästymiset eivät olleet sopivia. 

Taloudellinen tilanne kunnassa oli menossa huonompaan suuntaan. Säästösyistä sijaisuuksiin oli 

kielletty ottamasta työntekijöitä. Hoidon taso ei kuitenkaan olisi saanut laskea. Poissaolijoiden työt 

kasautuivat paikalla olevien harteille. Ylitöitä oli tehtävä. Ne pyrittiin kompensoimaan 

vapaapäivinä. Sijaisten palkkauskielto toi hankaluuksia jokaiselle ammattiryhmälle. Lasten 

sairastuessa kaikki mahdolliset järjestelyt käytiin läpi, ettei työntekijän olisi tarvinnut jättää 

kollegoitaan pulaan työvoiman vähyyden vuoksi. Yksi akuutin osaston perushoitajista kertoi, että 

paikkakunnalla sijaitsevan tehtaan työnjohtajana työskentelevä puoliso oli jäänyt kotiin hoitamaan 
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sairastunutta lasta. Heidän perheessään sillä katsottiin olevan vähemmän haittaa työn sujumiselle 

työpaikalla. 

Sanomalehden toimituksen osastolla oli työssä seitsemän naista ja kuusi miestä. Tavallinen 

työpäivä toimituksessa alkoi aamuvuorossa uutistoimituksen päällikön tekemällä päivän 

uutisotsikoiden valinnalla. Otsikot kuuluivat joko viikkolistaan tai sitten uutena aiheena ohi listan. 

Otsikon saatuaan toimittajat alkoivat hankkia tietoja juttuja varten, soittaa puheluita, lukea ja 

kirjoittaa. Iltavuorossa juttujen otsikoita ei voinut valita. Luonnosvaiheessa olevia päivävuorolaisten 

tekemiä juttuja kirjoitettiin edelleen ja työ oli teknisempää ja rutiiniluonteisempaa. Tekstit 

muotoiltiin haluttuun kokoon ja otsikoita hiottiin. Ylitöitä oli tehtävä, jos jutunteko oli kesken. 

Onnettomuudet tai äkilliset tapahtumat teettivät työtä myös yöaikaan. Kun oli tärkeitä uutisoitavia 

aiheita, ilmapiiri oli toimituksessa jännittynyt ja hyvin kiireinen.  

Työhön tulo ja työstä lähteminen oli jokaisen omassa kontrollissa. Työaikaa saattoi tehdä myös 

säästöön. Työvuoroja oli mahdollista vaihtaa keskenään. Toimittajille oli mahdollista määritellä 

taukojen ja ruokatunnin ajankohta tai mahdollisuus jättää se pitämättä. Tavallisesti toimittajat 

kävivät yhdessä kahvi- ja ruokatauoilla. Miehet ja naiset kävivät yhdessä syömässä ja kahvilla ja 

keskustelivat keskenään työasioista, mutta myös kaikesta muusta mahdollisesta, kuten esimerkiksi 

perheestään. 

Sanomalehden toimituksessa työ oli itsenäistä ja työaikana oli mahdollisuus hoitaa yksityisasioita. 

Sanomalehden päätoimittajan mielestä pienet lapset olivat työntekijöiden työn kannalta 

epävarmuutta aiheuttava tekijä. Lapsen sairastuessa oli nopeasti löydettävä toinen tekijä työlle. 

Osastoilla oli oltava koko ajan tietty määrä työntekijöitä, jotta lehti voitiin saada ajoissa painoon.  

 

Naispuolinen kulttuuritoimittaja kertoi, ettei hän pysty erottamaan työtä ja vapaa-aikaa toisistaan. 

Kulttuuritoimittajan työ vaati hänen mukaansa huomattavaa panosta myös virallisen työajan 

ulkopuolella. On seurattava omaa erityisalaa ja uutisia koko ajan. Myös jatkuva kouluttautuminen 

on tärkeää. 

 

Yrittäjänaisten ja -miesten mielestä perheille ei jäänyt tarpeeksi aikaa. Naisten yrittäjyyden 

taustalla oli tavalla tai toisella perhetilanne. Joko lapset olivat jo isompia tai yrittäjyyttä yritettiin 

sovittaa nimenomaan pienten lasten perhevaiheen ratkaisuksi. Miesten puheessa perhe oli 

näkymättömämpi. Perhettä ei joko ollut ollenkaan tai sitten perhe rajattiin puheesta pois. Toisaalta 

miehet kuitenkin odottivat perheeltä täyttä tukea. Miehille yrittäjyyden valinta merkitsi perheen 
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sulkeistamista elämänkokonaisuudesta, naisille sen sijaan perheen integroimista yrityksen arkeen. 

Tämä tapahtui joko jakamalla elämä erillisiin toisiaan seuraaviin perhe- ja yrittäjyysvaiheisiin tai 

sitten lomittamalla yrittäjyys ja perhe toisiinsa. 

 

Yrittäjille ei vapaa-aikaa juuri jää. Yrityksen vaatima aika ei jää kahdeksaan tuntiin päivässä, eikä 

säännöllisestä tulotasosta voi olla varma. Toisaalta ajankäyttöä voi säädellä omassa yrityksessä 

toisella tavalla kuin palkkatyössä. Perheellisten naisten kohdalla yrittäjyys antoi mahdollisuuden 

järjestää elämä niin, että yrittäjän työ ja perheen arki muodostavat järkevän kokonaisuuden.  

 

Vanhemmuuden ja yrittäjyyden jaksottamisen erilaisia vaihtoehtoja edustivat kaksi eri-ikäistä 

yrittäjänaista. Asusteliikkeen perustanut 47-vuotias nainen oli aikuisten lasten äiti. Hän oli toiminut 

pitkään myyjänä tavaratalon eri osastoilla, kunnes hänet sanottiin irti yrityksen toiminnan 

loppuessa. Hän piti myyjän työstä, ja halusi palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ikääntyneenä hän ei nähnyt enää mahdollisuuksia työllistyä palkkatyöhön, joten asusteliikkeen 

perustaminen oli ainoa vaihtoehto. Pienten lasten vanhemmuudelle ei hänen mielestään jäänyt 

yrittäjänä aikaa. Liikkeen oli oltava avoinna kuutena päivänä viikossa. Lisäksi oli tehtävä yrityksen 

muita töitä iltaisin ja viikonloppuisin. Vapaata aikaa yleensä ei jäänyt. Vanhemmuus ja yrittäjän työ 

erottuivat tässä tapauksessa selkeästi erillisiksi jaksoiksi. 

 

Toinen mahdollisuus vanhemmuuden ja yrittäjyyden yhdistämisessä on yrittää integroida 

vanhemmuutta ja yrittäjän työtä toisiinsa. Tällaista ratkaisua oli yrittämässä 36-vuotias neljän 

lapsen kotiteollisuusalan yrittäjäksi aikova äiti. Hän oli naimisissa yrittäjämiehen kanssa. Yrityksen 

perustaminen oli jäädä haaveeksi, koska paikallinen yrittäjäneuvonta ei suositellut sitä syrjäisellä 

paikkakunnalla. Sen sijaan suositeltiin yrityksen perustamista läheiseen kaupunkiin. Toimiminen 

suuremmalla paikkakunnalla olisi tullut liian kalliiksi yrityksestä saadun pienen tulon vuoksi, sillä 

lapset olisi pitänyt viedä hoitoon ulkopuoliselle. Kirkonkylätaajamassa yrittäjällä oli omat työ- ja 

liiketilat. Hän ajatteli voivansa yhdistää lastenhoidon ja yrittäjyyden omassa kodissaan.  

 

Vanhemmuuden ja yrittäjyyden toisiaan poissulkevina esimerkkeinä on kaksi miestä. Toinen oli 37-

vuotias teollisen toimialan yksinyrittäjä. Hän oli naimisissa ja kahden kouluikäisen lapsen isä. 

Yrityksen tilat sijaitsivat oman talon alakerrassa. Vanhemmuuden ja työn yhteensovittamisesta hän 

ei puhunut, sillä hän ei nähnyt niillä olevan keskenään yhteyttä. Kysyttäessä yrittäjän työn ja 

perheen suhteesta hän pyysi kääntymään vaimonsa puoleen. Vaimo tietäisi asiasta enemmän. Työ ja 
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perhe yhdistyivät siten vaimon kautta. Yrittäjä koetti olla lastensa kanssa vapaa-aikana. Ajatukset 

karkasivat kuitenkin helposti yrityksen asioihin.  

 

Myös atk-alan miesyrittäjän elämässä oli vanhemmuus suljettu pois. Yrittäjä oli 30-vuotias 

poikamies, joka oli insinööriksi valmistuttuaan ensin työntekijänä, mutta joutui sitten työttömäksi. 

Yrityksen hän perusti ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. Lisäksi hän toimi iltaisin opettajana. 

Perheestä kysyttäessä hän totesi, että jos hänellä olisi ollut vaimo tai tyttöystävä, niin ”ei olisi enää”. 

Muulle elämälle ei yksinkertaisesti jäänyt aikaa. Elämäntilanne tuntui vaihtoehdottomalta, koska 

sopivaa palkkatyötä ei löytynyt.  

 

Freelancer-toimittajamiehen työn tekeminen, lasten kanssa oleminen ja kotitöiden tekeminen ei 

tahtonut sujua niin kuin hän olisi halunnut. Siksi hän oli palkannut kotiin lapsille hoitajan niiksi 

ajoiksi, kun hänen vuoronsa oli pitää lapsia luonaan. Silti silloinkin kotityöt tuntuivat jäävän 

tekemättä. Toimitusjohtajanaisen työpäivään kuului lasten kouluun lähtö sekä koulusta paluu. Ne 

ottivat äidin ajankäytöstä oman osansa. Keskipäivällä lasten ollessa koulussa, sekä illalla kun lapset 

olivat menneet nukkumaan, hän työskenteli intensiivistesti. Sen ajan kun lapset olivat hereillä ja 

aktiivisia äiti oli lasten kanssa ja hoiti kotitöitä. Ajan rytmittäminen työlle ja perheelle suunnattuun 

aikaan oli vaatinut opettelemista ja muuttunut lopulta rutiiniksi. Siten se ei tuottanut enää 

vaikeuksia, kunhan vain piti rutiineista kiinni. 

 

Ajankäytössä sukupuolella näyttää olevan enemmän merkitystä kuin toimialalla. Työaikaa koskevat 

säännöt määrittelevät työntekijöiden ajankäyttöä työpäivinä ja niissä on selkeitä alakohtaisia eroja. 

Metalliyrityksessä työaikaa kontrolloitiin tarkasti sekä miesten että naisten osastoilla kellokortilla. 

Poliisilaitoksella ja terveyskeskuksessa työaikaa kontrolloivat vuoronvaihdot, joista ei ollut sopivaa 

myöhästyä. Ylimääräiset vuorot olivat mahdollisia erityisesti terveyskeskuksessa. Sanomalehden 

toimituksessa vuoronvaihdot ja lehden painokuntoon saattaminen määrittelivät työaikaa, joka 

saattoi joskus venyä pidemmäksi kuin työvuorolistan näyttämät tunnit edellyttivät. Taukojen aikana 

oli mahdollista hoitaa perheen asioihin liittyviä puheluita tai muita asioita. Vain metallitehtaassa 

taukojen aikana asioiden hoito oli hankalaa.  

 

Työn ja perheen välinen ajankäyttö eroaa ennen kaikkea sukupuolen mukaan. Ensinnäkin 

sukupuolten välinen työnjako on selkeä. Naiset käyttivät oikeuttaan pitkiin perhevapaisiin miesten 

tyytyessä vain lyhyeen isyysvapaan. Naisvaltaisten työpaikkojen työntekijät joutuivat sopeutumaan 

jatkuvasti siihen, että joku työntekijöistä oli perhevapaalla. Vapaalla olevan työntekijän tilalle 
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hankittiin sijainen tai työt jaettiin paikalla olevien työntekijöiden kesken.  Sairastuneen lapsen hoito 

oli enemmän naisten kuin miesten harteilla. Arkipäivän rutiineista naisten tehtäviin kuuluivat 

ruuanlaitto, siivous ja pyykkäys. Miesten tehtäviin kuuluivat auton, asunnon ja koneiden huolto. 

Lasten vieminen ja hakeminen kouluun tai harrastuksiin kuului molempien vanhempien tehtäviin, 

samoin kuin lasten kanssa leikkiminen ja koulutehtävien seuraaminen.  

 
Sukupuolten väliset erot tulivat esiin myös mielikuvien ja mentaalisen työn tasolla. Perheellisen 

naisen ajankäyttöön näytti kuuluvan perhesuuntautuneisuus sekä perhevapaiden käytössä että 

puheessa perheestä sekä perheen rutiineista työpaikalla. Mielikuvana perheellisen miehen 

ajankäyttöön näytti kuuluvan puolestaan huolenpito perheen autosta sekä asunnosta. Kuviteltua 

kotiin jäämistä työssä käynnin sijaan naiset kommentoivat sanomalla, ettei kotiäitiys riitä heille. He 

haluavat osallistua työelämään ja saada omaa rahaa. Miehet eivät edes osanneet kuvitella jäävänsä 

kotiin. Työssä käyminen oli heille itsestäänselvyys ja toimeentulon lähde. Osalla yrittäjistä ja 

etätyöntekijöistä työn ja perheen yhdistäminen oli työn tekemisen tavan valinnan taustalla. 

Etätyöntekijänä naiset pyrkivät hallitsemaan ajankäyttöään tietoisemmin ja ottivat huomioon sekä 

perheen että työn vaatimukset. Etätyötä tekevät miehet halusivat sen sijaan keskittyä enemmän 

omaan työhönsä.  

 

Yrittäjän työ vaatii uhrauksia muiden elämänalueiden ajankäytössä. Perheen nivominen 

yrittäjyyteen merkitsi neuvottelua ajan jakamisesta perheenjäsenten kanssa. Miesyrittäjien työnjako 

perheen ja yrittäjän työn kesken oli erilainen kuin naisyrittäjien. Miesyrittäjät vetäytyivät työhönsä 

ja odottivat perheen tukea työlleen. Naisyrittäjille perheen tuki oli myös tärkeä, mutta he pyrkivät 

joko jaksottamaan yrittäjyyden ja perheen tai yrittävät limittää perheen ja työn ajankäytöllisillä 

järjestelyillä. Taulukossa 3 on koottuna työaikanormeja sekä naisten ja miesten ajankäytön piirteitä 

eri tehtävissä. 
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Taulukko 3. Työajat, loma-ajat, työajan joustavuus ja perhevapaiden käyttö  

 
Työpaikka Työajat  Loma-aikojen 

sijoittuminen 
Työajan joustavuus Perhevapaiden 

käyttö 

Poliisilaitos - Kolme vuoroa, jotka 
7-10 t 
- Kolmen viikon 
periodit työajoissa 
-Työvuorolista tiedossa 
hyvissä ajoin 

-Loma-aikojen 
vuorottelu 
 

-Työstä ei voi myöhästyä tai 
siitä on ilmoitettava 
-Työvuoron voi vaihtaa 
työtoverin kanssa 
-Loma-ajan voi vaihtaa 
työtoverin kanssa 
-Yksityisasioita voi hoitaa 
rajoitetusti työaikana 

-Naisilla pitkät 
perhevapaat  
-Miehillä lyhyet 
perhevapaat 
 

Metalliyritys -Tuotanto-osastolla 8 t 
-Toimihenkilöillä 7,5 t 
-Osalla koneistus-
työntekijöistä 
kaksivuorotyö 
 

-Loma-aikojen 
vuorottelu 

-Kellokortti 
-Liukumat työhön tulossa ja 
lähdössä 
-Työaikojen vaihtaminen 
mahdollista 
vuorotyöntekijöille 
-Yksityisasioiden hoitaminen 
ei mahdollista työajalla 

-Naisilla pitkät 
perhevapaat 
-Miehillä lyhyet 
perhevapaat 
-Miehet harvoin 
sairaan lapsen 
hoitajina, naisille 
tavallista 

Terveys- 
keskus 

-Lääkäreiden työaika 
 8 t + viikonlopputyö 
kerran kuukaudessa, 
lisäksi päivystys 
-Hoitotyöntekijöillä 
kolmen viikon 
periodityö, viisi vuoroa; 
aikaisin alkaa 7.00 ja 
myöhäisin 21.15 
-Laitosapulaisten 
työaika 8 t 
  

-Loma-ajat 
sopimuksen 
mukaan 

-Työstä ei voi myöhästyä tai 
siitä on ilmoitettava 
-Vuoronvaihdot mahdollisia 
-Työvuorojen sijoittelussa 
pyrkimys ottaa huomioon 
työntekijöiden toiveita 
-Yksityisasioiden hoito 
hankalaa työaikana 

-Naisilla pitkät 
perhevapaat 
-Miehillä lyhyet 
perhevapaat 
-Sairaan lapsen hoito 
aiheuttaa 
hankaluuksia 
sijaisten puuttuessa 
sekä miehille että 
naisille kaikissa 
ammattiryhmissä 

Sanoma- 
lehden  
toimitus 

-Aamuvuoro ja 
iltavuoro liukuvalla 
aloituksella ja 
lopetuksella 
-Ylitöitä on tehtävä jos 
jutun kirjoittaminen 
kesken 
-Töitä uutisaiheiden 
mukaan myös myöhään 
illalla 

-Loma-ajat 
sopimuksen 
mukaan 

-Työhön tulo ja työstä lähtö 
omassa kontrollissa 
-Työvuoroja voi vaihtaa 
-Työaikaa voi tehdä säästöön 
-Ruokatauot ja kahvitauot 
oman harkinnan mukaan 
-Mahdollisuus hoitaa 
yksityisasioita työaikana 

-Naisilla pitkät 
perhevapaat 
-Miehillä lyhyet 
perhevapaat 
-Poissaolo sairaan 
lapsen hoidon vuoksi 
aiheuttaa 
hankaluuksia 
asiantuntijatyössä 

Oma yritys/ 
freelancer 
 

-Työaikasäädökset eivät 
rajoita työtä 

-Lomat 
mahdollisuuksien 
mukaan 

-Asiakkaiden ja toiminnan 
ehdoilla 

-Perhevapaat 
lyhyempiä kuin 
palkkatyössä 
-Naiset jaksottavat 
tai integroivat  
työn ja perheen  
-Miehet pitävät työn 
ja perheen erillään 
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Työpaikkojen keskinäisessä tarkastelussa työajoissa ja työaikojen joustavuudessa työn ja perheen 

yhteensovittamisen mahdollisuudet olivat parhaimmat asiantuntija-toimihenkilötyössä, 

sanomalehden toimituksessa. Pienin joustojen mahdollisuus oli metalliyrityksen työntekijöillä.  

 

Työpaikkojen sisäisessä tarkastelussa työajat, loma-aikojen sijoittuminen sekä työaikojen 

joustavuus olivat naisille ja miehille samanlaisia. Perhepoliittisten vapaiden (äitiys-, isyys-, 

vanhempainvapaat, hoitovapaat, sairaan lapsen hoito) käyttö eroaa työpaikka- ja 

toimialakohtaisessa tarkastelussa sukupuolen mukaisesti.  

 

Yrittäjien työn ja perheen sovittamisessa työaikaa eivät säätele lait tai asetukset. Työn ja perheen 

yhteensovittamisessa yrittäjän on oman toimintansa ja järjestelyjensä varassa saatava aikaan 

toimivat järjestelyt. Yrittäjillä tällaiset järjestelyt eriytyivät palkkatyössä olevia voimakkaammin 

sukupuolen mukaisesti. Naiset jaksottivat tai limittivät työn ja perheen. Miehet sen sijaan erottivat 

työn ja perheen omiksi itsenäisiksi alueikseen, jotka joko eivät kohdanneet toisiaan tai sitten 

sulkivat toisensa pois.  

 

5.4. Työn ja vanhemmuuden jännitteet ja rajat 

Sukupuolistavat prosessit ja käytännöt voivat olla avoimia – kuten esimerkiksi naisten tai miesten 

suosiminen työhönottotilanteessa – tai kätkettyjä kuten toista sukupuolta väheksyvien juttujen 

kertominen työpaikalla. Prosessit voivat olla syvälle organisaation toimintatapoihin sisältyviä, jotka 

eivät ole välttämättä helposti havaittavissa sukupuolistuneiksi käytännöiksi. Käytäntöihin sisältyy 

kuitenkin aina muutoksen mahdollisuus. Mahdollisuus aktualisoituu erityisesti silloin kun 

työelämän prosessit ovat muutoksessa. Yksi keskeinen muutostekijä on uusi teknologia. 

Teknologian tuleminen mukaan työprosesseihin tuo uusia elementtejä Ackerin esittämiin 

sukupuolistaviin prosesseihin. Muuttaako suurempi valinnanmahdollisuus työn tekemisen ajan ja 

paikan suhteen sukupuolistavia prosesseja ja onko niiden tuloksena uudenlaisia käytäntöjä? Edellä 

käsittelin sukupuolistavien prosessien vaikutuksia työhön ja vanhemmuuteen sekä aikaan ja 

ajankäyttöön työpaikoittain. Sukupuolistavat prosessit eivät ole muista sosiaalisista prosesseista 

erillisiä prosesseja. Ne sisältyvät osana niihin. (Acker 1992, 248–252) Tässä alaluvussa tarkastelen 

työn ja työelämän muutoksia naisten ja miesten työn ja vanhemmuuden välisten jännitteiden ja 

rajojen liikkumista uutta teknologiaa käyttävien työssä informaatioteknologia-alan työpaikoilla. 

Tutkimusaineisto perustuu artikkeleissa IV ja V esiteltyihin tietoihin. 
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Uusi teknologia on tuonut mahdollisuuksia mutta myös uusia rajoja entiseen työpaikalla tapahtuvan 

työn ja muun elämän maastoon. Etätyön käsitteen sisältö on muuttunut teknologisen ja 

tietoliikenneyhteyksien kehityksen myötä. Etätyöstä käytettävät käsitteet, kuten esimerkiksi 

joustotyö tuo myös aikaan liittyvän aspektin käsitteeseen paremmin kuin enemmän paikkaa 

määrittelevä etätyön käsite. Etätyön on nähty helpottavan ympäristön suojelua, työn jakautumista 

tasaisemmin maan eri alueiden kesken sekä työllistymisen helpottajana erilaisille 

työntekijäryhmille. Pohdinnat ja visiot ovat kuitenkin jääneet puolitiehen, jos katselupaikaksi on 

valittu vain työ- tai työpaikkalähtöinen tarkastelu. Vähemmälle pohdinnalle on jäänyt työntekijän ja 

hänen perheensä näkökulma. 

Parhaimmillaan teknologia voi antaa vapauden työn ja muun elämän nivomiseen halutulla tavalla. 

Tietoiset pyrkimykset työn ja perheen yhdistämisen helpottamiseksi teknologian avulla eivät 

yrityksissä ja työpaikoilla ole olleet etusijalla. Työntekijöillä ja yrittäjillä on sen sijaan mahdollista 

käyttää olemassa olevaa liikkumatilaa kokeilemalla erilaisia ajankäytöllisiä ratkaisuja. Työn ja 

muun elämän yhteensovittamisen parantaminen vaatii työntekijältä kurinalaisuutta ja harjoittelua. 

Rajoista on pidettävä kiinni ja varottava, ettei muulle elämälle työn ulkopuolella jää liian vähän 

aikaa tai yleensä aikaa enää laisinkaan. Etätyötä tekevän ei voi myöskään edellyttää selvittävän 

etätyöllä työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmia.  

Tietotekninen ala kehittyy nopeasti ja vaatii ajan tasalla pysymistä, mikä tuo ongelmia ajankäyttöön 

ja rajan vetämiseen työn ja muun elämän välille.  Alalla työskenteleviä luonnehtii toisaalta sisäinen 

sitoutuminen ja toisaalta odotus, että on kaiken aikaa käytettävissä (Kolehmainen 2001).  

Tietotekniikka-alaa on myös luonnehdittu maskuliinisten arvojen läpäisemäksi.  (Vehviläinen 1996, 

143–170) Samanlainen jännite rajojen vetämisessä voi syntyä myös naisalalla. Esimerkkinä tästä on 

diakonissan työ, jossa edellytetään omistautumista työlle sekä käytettävissä oloa, ja jossa julkisena 

normina aikaisemmin on ollut perheettömyys.(Pyykkö 2004, 110–143) 

Artikkelissa IV olen esitellyt kolme esimerkkiä tietotyötä tekevien työn ja yksityisyyden rajojen 

liikkumisesta. Yksi heistä on 30 vuoden ikäinen mies. Hän on pienen tietotekniikan alan yrityksen 

toimitusjohtaja, jonka harrastus tietokonepelien pelaajana ja tietokoneita käsittelevien 

arviointikirjoitusten kirjoittajana alan lehtiin muuttui kahdeksi työksi: pelinsuunnittelijan työksi 

sekä pelien arviointien kirjoittajaksi. Hän tekee työtään sekä kotonaan että lähellä sijaitsevalla 

työpaikallaan. Jännitteitä ja rajojen etsintää hänen elämäänsä tuovat kaiken ajan vievät työt. Niitä 

hän syyttää siitä, että hän on edelleen ilman elämänkumppania. Hän toivoo pystyvänsä löytämään 

aikaa myös muunlaiselle sosiaaliselle elämälle ja muunlaisille ihmisille. Hän yrittää kääntää 
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elämänsä suuntaa valitsemalla toisenlaisia vaihtoehtoja. Toimitusjohtajan tehtävien ohella hän 

kehittää ja ideoi uusia toimintoja pelimaailmoihin, ja pyytää neuvoja kollegoiltaan työpaikalta, alan 

suunnittelijoilta tai kehittäjiltä. Tällöin hän tuntee olevansa enemmän alainen kuin esimies. Omista 

nimikkeistään hänellä ei ole varmaa suomenkielistä versiota mielessään, vaan hän pohtii onko hän 

ohjelmoija, käsikirjoittaja, suunnittelija, ohjaaja, project lead, lead designer, pääsuunnittelija vai 

mikä? Työ vaatii välillä erityisesti suunnitteluvaiheessa paljon yhdessä tekemistä. Sähköpostilla 

vaikeasti selitettävät tai pohdittavat asiat eivät tunnu sujuvan niin kuin työporukan kokoontuessa 

yhteen. 

Toisena esimerkkinä rajojen rikkoutumisesta on 45 vuoden ikäinen freelance-työtä tekevä 

toimittajamies. Hän on eronnut ja kouluikäiset lapset olivat hänen luonaan osan vuodesta. Hän 

työskentelee kotonaan. Hän on freelancer vastoin tahtoaan, ja haluaisi vakituisen työn. Jännitteitä ja 

rajojen asettamista työhön ovat tuoneet ajoittain hänen luonaan asuvat lapset. Lasten hoitamista ja 

päivittäisiä taloustöitä ei ole helppoja yhdistää keskittymistä vaativaan työhön. Kotona työskentely 

ei ole hänelle muutenkaan mieluisinta. Hän toivoo työyhteisön ympärilleen. Vanhemmuuden ja 

työn yhdistämiseksi etätyö ei ole hänen tapauksessaan mieluinen tai toimiva ratkaisu. Hän haluaa 

säännöllisen päivätyön ja jatkuvan turvallisuuden tunnetta tuovan työsuhteen. Sitä vaihtoehtoa ei 

kuitenkaan ole ilmaantunut. Viikonloput ja loma-ajat, jolloin lapset olivat kotona hänen luonaan, 

ovat vaikeita. Hän kaipaa työpaikan aikuiskontakteja, sellaisia kuin hänellä on ollut entisessä 

työpaikassaan. Hän pitää asemaansa nyt huonompana kuin työsuhteessa olleessaan.  

Kolmantena esimerkkinä on 40-vuotias toimitusjohtajanainen, joka oli aikaisemmin ollut sekä 

työntekijänä että yrittäjänä, ja joka oli nyt kasvavan informaatioteknologiayrityksen johdossa. Hän 

johtaa omaa aikaansa sekä perheen ja työn yhteen nivomista suvereenisti. Hän työskentelee 

kolmella paikkakunnalla, pääosin kotonaan tai toisella paikkakunnalla olevalla kesäasunnollaan ja 

käy työpaikalla kolmannella paikkakunnalla silloin, kun työntekijöiden tapaaminen kasvotusten on 

välttämätöntä tai edullista. Hänellä on puoliso ja kaksi kouluikäistä lasta. Toimitusjohtaja hoitaa 

ystävyyssuhteitaan, ostoksiaan ja pankkiasioitaan sähköpostilla.  

Uusi teknologia on tuonut mahdollisuuksia, mutta myös uusia rajoja työpaikalla tapahtuvaan työhön 

ja muun elämään. Työntekijän itsenäinen asema ja omaan työhön vaikuttamisen mahdollisuudet 

helpottavat työntekijän kykyä hallita rajoja ja ottaa ne haltuunsa. Rajoista on kuitenkin pidettävä 

kiinni ja varottava, ettei elämälle työn ulkopuolella jää liian vähän aikaa. Parhaimmillaan teknologia 

antaa vapauden työn ja muun elämän nivomiseen halutulla tavalla. Se ei kuitenkaan tapahdu 

itsestään, vaan vaatii kokemusta, kurinalaisuutta ja harjoittelua. 
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Artikkelissa V tarkastelen perhekohtaisesti informaatioteknologiayritysten työntekijöiden etä- ja 

joustotyömahdollisuuksia ja toiveita. Yhdessä perheessä isälle on tarjottu mahdollisuutta tehdä työtä 

osittain kotona. Hän on uuvuttavien esimieskokemustensa perusteella kieltäytynyt esimiestehtävistä, 

eikä halua tuoda enää kotiin töitään muuta kuin pakottavissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita ovat mm. 

perheen lasten sairastumiset, jolloin isä jää hoitamaan lapsia, koska äidin työ ei salli kotiin jäämistä 

yhtä helposti. Kotona ei ole kuitenkaan varsinaista työhuonetta, eikä etätyö innosta. 

Toisessa perheessä äidin työ on itsenäistä ja vaihtelevaa. Siihen sisältyy tiimityöstä, koulutusta ja 

palavereja, mutta myös koneen ääressä työskentelyä. Hän haluaa ja on onnistunut pitämään työn ja 

kodin erillään, eikä halua muutosta tilanteeseen. Työssä on hänen mielestään myös tietoturvariskejä, 

mutta silti jotkut työntekijät tekevät etätyötä. Myös perheen isä on sitä mieltä, että äidin työt saavat 

jäädä työpaikalle. Lapset ovat jo vanhempia ja hoitivat koulutyönsä itsenäisesti. Myös 

isovanhemmat auttavat perheen aikataulujen vaatiessa.  

Kolmannessa perheessä äidille on annettu ymmärtää, että työssä olisi etätyömahdollisuus. Hän 

haluaa etätyömahdollisuuden lapsen koulunkäynnin alkaessa. Esteitä tälle ilmaantuu kahdelta 

taholta – työstä ja kotoa. Yhteyttä ei lupauksista huolimatta järjestetä työpaikalta, eikä lasten isä 

halua äidin tekevän töitä kotona. Hänen mielestään kaksi vanhempaa ei voisi työskennellä kotona. 

Hän haluaa sen sijaan itse keskittyä rauhassa omaan sivutyöhönsä. 

Neljännessä perheessä molemmat vanhemmat työskentelevät ammatissa, jossa työtä voisi tehdä 

myös kotona. Molemmat tekevät itsenäistä suunnittelua ja toteutusta sisältävää projektityötä. Työ 

on päivätyötä, eikä ylitöitä haluta tehdä. Äidin työpaikalla tuetaan etätyömahdollisuutta, mutta hän 

ei halua etäyhteyksiä kotiin. Sen sijaan isän suunnitelmissa on tulevaisuudessa kokopäiväinen 

etätyö kotona, kun lapset kasvavat.  

Viidennessä perheessä tehdään etätyötä, vaikka tietoturvallisuudesta johtuen on suositeltu, että 

etätyötä ei tehtäisi. Perheessä on isä, äiti ja yksi kouluikäinen lapsi. Äidin on työpaikan kiireiden 

vuoksi ollut pakko tehdä töitä kotona, jotta työt tulevat tehtyä aikataulun mukaisesti. Toisena 

vaihtoehtona on pakko tehdä pitkiä työpäiviä, jotka venyvät pitkälle iltaan.  

Informaatioteknologia-alan työt olivat toimihenkilötyötä, jossa etä- ja joustotyö ainakin joltain osin 

olisi voinut olla vaihtoehtoinen tapa tehdä työtä. Informaatioteknologia-alan työnantajien 

toimintatapaan ei kuitenkaan kuulunut työaikojen tai työn tekemisen ajan ja paikan joustamisen 
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huomioiminen työntekijöiden perheen, elämäntilanteen tai hyvinvoinnin kannalta. Työnantajat 

tarjosivat tai estivät etätyömahdollisuuden työpaikan – ei työntekijöiden – tarpeiden näkökulmasta.  

Naisten ja miesten ajankäyttöä ja toiveita koskevat havainnot etä- tai joustotyötä tekevien 

aineistossa muistuttivat yrittäjien työn ja perheen yhteensovittamisessa esiin tulleita piirteitä. 

Miehet toivoivat voivansa keskittyä enemmän työhönsä etä- tai joustotyön avulla saadakseen 

rauhallisen työskentelymahdollisuuden. Naiset toivoivat etä- tai joustotyötä voivansa limittää 

yrittäjänaisten tapaan ansiotyön ja perheen tehtäviä. He olivat valmiita venyttämään työpäiväänsä 

siten, että sekä koti- että työtehtävät tulivat hoidetuksi, kunhan vain työaika työpaikalla ei venynyt 

liian pitkäksi.  

Etä- ja joustotyön mahdollisuus nosti esiin jännitteitä sekä työpaikoilla että kotona. Työnantajan 

näkökulma ja toiveet joustoista ruuhka-aikoina tehtävästä etätyöstä eivät välttämättä tuottaneet 

tulosta, jos työntekijä ei halunnut tuoda työtä kotiin. Tietoturvan kannalta turvallinen työ sekä 

koneiden ja laitteiden hankinta estivät sen sijan työntekijöiden puolelta tulevien etä- tai 

joustotyötoiveiden toteuttamista. Myös kotona puolison kielteinen suhtautuminen saattoi estää 

kotona työskentelyn. 

 

 

6.  SUKUPUOLISTUNEET JA SUKUPUOLISTAVAT PROSESSIT  

 

Olen tarkastellut vanhemmuuden tilaa työpaikoilla ja työssä vanhemmuuden ja työn 

sukupuolistumisen kautta, ajan ja ajankäytön kannalta, sekä pohtien työn ja vanhemmuuden välisiä 

jännitteitä ja rajoja. Vanhemmuuden tilan tarkastelussa aineistona on viisi artikkelia, joissa edellä 

mainitut teemat tulevat esiin erilaisista näkökulmista. Tutkimuksen taustalla on sekä suomalaisten 

että muiden sukupuolinäkökulmasta tutkimusta tehneiden tutkijoiden havainnot siitä, että sekä 

työelämä että muu elämä on suhteellisen pysyvästi sukupuolistunutta.  

 

6.1.  Neljä prosessien ryhmää 

 

Sukupuolistavien prosessien ja käytäntöjen käsitteet ovat olleet välineinä artikkelien empiirisessä 

analyysissä. Aineisto on antanut mahdollisuuden tarkastella sekä yrittäjyyttä että palkkatyötä 

yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tarkasteltavina oli naisvaltaisia ja miesvaltaisia työyhteisöjä 

sekä työyhteisöä, jossa on yhtä paljon miehiä ja naisia erilaisissa hierarkkisissa asemissa. Tarkastelu 
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vaatii pääsyä lähelle tutkittavia sekä työpaikan erilaisten ryhmien kulttuureja. Aineisto on antanut 

mahdollisuuden tarkastella myös ajankäytön muutoksia ja pysyvyyttä uuden teknologian antaessa 

vapauksia työajan ja työpaikan suhteen.   

 

Olen käyttänyt analyysissäni Joan Ackerin (Acker 1992, 248–260) esittämää mallia 

sukupuolistavista prosesseista työpaikoilla. Sukupuolistavista prosesseista ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat prosessit, jotka johtavat sukupuolten työnjakoon, erilaisiin hierarkkisiin asemiin sekä 

naisten ja miesten palkkauksen eroihin. Toinen ryhmä prosesseja sisältää symboleja, mielikuvia ja 

ajattelutapoja, jotka tuovat esiin, selventävät, oikeuttavat ja vain harvoin kyseenalaistavat 

sukupuolten välille muotoutuneita eroja. Kolmanteen prosessien ryhmään sisältyy yksilöiden väliset 

vuorovaikutustilanteet: naisten ja miesten välinen, naisten keskinäinen ja miesten keskinäinen 

vuorovaikutus. Neljäs tyyppi sukupuolistavista prosesseista koostuu yksilöiden sisäisestä 

mentaalisesta työskentelystä heidän muodostaessaan käsitystä siitä, millaisia odotuksia tai 

mahdollisuuksia organisaatiossa on naisille ja miehille työn ja vanhemmuuden 

yhteensovittamisessa.  

 

Pidän Ackerin käsitteistöä tärkeänä siksi, että se auttaa tuomaan näkyville eri tavoin vaikuttavia 

sekä samanaikaisesti tapahtuvia prosesseja. Olen tarkastellut vanhemmuuden toteutumista ja 

vanhemmuudelle asettuvaa tilaa näiden työpaikoilla tapahtuvien sukupuolistavien prosessien 

muovaamina. Oman tulkintani mukaan sukupuolistavista prosesseista näkyvin, työnjako, vaikuttaa 

muihin sukupuolistaviin prosesseihin, kuten symboleihin ja ajattelutapoihin, vuorovaikutukseen ja 

mentaaliseen työhön prosessien vaikuttaessa vastavuoroisesti kukin toinen toisiinsa. Prosessit 

tapahtuvat samaan aikaan rinnakkain eri prosessien rajojen sekoittuessa toinen toisiinsa.   

 

Työnjako oli helpoimmin havaittava sukupuolistavien prosessien joukossa. Sukupuolten välinen 

työnjako näkyi selkeästi työpaikkojen jakautuessa nais- tai miesvaltaisiksi. Myös naisten ja miesten 

hierarkkisten asemien ero oli selkeä sekä nais- että miesenemmistöisissä työpaikoissa, mutta myös 

sanomalehden toimituksessa, jossa naisia ja miehiä työskenteli samassa ammatissa yhtä paljon. 

Sukupuolen mukainen työnjako ja hierarkia näkyivät myös naisten ja miesten palkkaerona. 

Yrittäjien sukupuolistunut työnjako näkyi eriytymisenä naisten ja miesten toimialoihin. 

 

Työnjako vaikutti naisten keskinäisen, miesten keskinäisen sekä naisten ja miesten välisen 

vuorovaikutuksen mahdollisuuteen ja sisältöihin. Työyhteisön sukupuolienemmistön lisäksi 

vuorovaikutuksessa oli havaittavissa eroja erilaista koulutusta vaativien ammattialojen ja erilaisissa 
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ammatillisissa asemissa olevien välillä. Naisvaltaiset työyhteisöt metallitehtaalla ja 

terveyskeskuksessa antoivat enemmän tilaa perheen näkymiselle keskinäisessä 

”sisaruuskulttuurissa” kuin miesvaltaisessa poliisilaitoksessa tai metallitehtaan miesvaltaisessa 

työyhteisössä. Lääkäreiden asiantuntijatyössä omasta perheestä puhuminen ei kuulunut työpaikalla 

käytävään keskusteluun toisin kuin sanomalehden toimituksessa, jossa perheellisyys saattoi näkyä.  

 

Työpaikkojen ideologisia, symbolisia ja ajattelutapoja esiin tuovia elementtejä saattoi havaita 

työntekijöiden vaatetuksessa, puheessa sekä erilaisissa odotuksissa naisille ja miehille ominaisista 

toimintatavoista. Sukupuolistuneita mielikuvia ja ajatusmalleja sekä ammattiin liittyviä symboleita 

oli helpointa havaita vahvasti segregoituneilla työpaikoilla, metalliyrityksen nais- ja miesvaltaisilla 

osastoilla, miesvaltaisella poliisilaitoksella ja naisvaltaisessa terveyskeskuksessa. Sanomalehden 

toimituksessa, jossa naisia ja miehiä oli yhtä paljon, sukupuoleen liittyviä mielikuvia, ajattelutapoja 

tai symboleja ei tullut voimakkaasti esiin.  

 

Mielikuvat yrittäjän sukupuolesta, toimialasta ja toimintatavasta olivat vahvoja feminiinisiin ja 

maskuliinisiin aloihin jakautuneessa yritysmaailmassa. Naisten perustamat yritykset olivat 

pääasiassa yhden henkilön työllistäviä ja niiden taustana oli palkkatyöstä hankittu asiantuntijuus ja 

ammattitaito omalla alalla. Yrityksen koon kasvattaminen ei ollut naisyrittäjien keskeinen ajatus. 

Myöskään miesyrittäjien ajatuksissa yrityksen kasvattaminen ei perustamishetkellä ollut 

ensimmäinen ajatus, mutta jatkossa kasvu nähtiin mahdollisena.  

 

Ackerin esiin tuomista sukupuolistavista prosesseista neljäs, mentaalinen työ, on vaikeimmin 

lähestyttävissä ja tutkittavissa. Olen tulkinnut mentaaliseksi työksi työntekijän pyrkimyksen tulla 

hyväksytyksi työntekijäksi ja hyväksytyiksi työtoveriksi. Näissä pyrkimyksissään työntekijä ottaa 

huomioon työpaikan viralliset ja epäviralliset säännöt sekä havainnoimansa työpaikalla vallitsevat 

mielikuvat, symbolit ja ajattelutavat, jotka tulevat esiin työpaikan vuorovaikutustilanteissa. 

Mentaaliseen työhön sisältyy siten muiden sukupuolistavien prosessien, työnjaon, mielikuvien ja 

ajattelutapojen sekä koetun vuorovaikutuksen työstäminen, niiden hyväksyminen, mutta 

mahdollisesti myös kyseenalaistaminen.  

 

Teollisuustyöpaikoilla metalliyrityksessä työntekijät pyrkivät olemaan hyviä työntekijöitä ja 

työtovereita noudattamalla työaikoja ja tekemällä työnsä hyvin. Nämä tekijät olivat myös 

palkanmaksun perusteina. Naisvaltaisella metalliyrityksen osastolla naisten hyvään työtoveruuteen 

kuuluva ’sisaruuskulttuuri’ auttoi jaksamaan työn arjessa ja antoi tilaa myös perhettä ja 
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vanhemmuutta käsitteleville keskusteluille. Metalliyrityksen miesvaltaisella osastolla työntekijöiden 

vanhemmuus ei korostunut. Terveyskeskuksessa työntekijät pyrkivät pääsemään työvuoroonsa 

ajoissa ja tulemaan töihin myös silloin, kun esimerkiksi lapsi oli sairaana, jottei niukasti resursoitu 

henkilökunta ja sen myötä myös potilaat joutuneet kärsimään työntekijävajauksesta. Yhteisiä, myös 

perheeseen liittyviä huolen aiheita oli sallittua käsitellä yhdessä hoitotyötä tekevien naisten kesken. 

Tätä mahdollisuutta ei ollut lääkäreiden työkulttuurissa. Lääkäreiden käsitys hyvästä työntekijästä 

ja työtoverista oli kyky toimia vastuullisena lääkärinä, joka tarvittaessa sai kysyä ja vastaavasti 

antoi neuvoja kollegojen kesken eteen tulleissa lääketieteellisissä kysymyksissä.  

 

Poliisilaitoksella naispoliisit pyrkivät saavuttamaan pätevän työntekijän ja työtoverin aseman ja 

maineen miesvaltaisessa maskuliinisessa työkulttuurissa. Naispoliiseilla ei ollut sisaruuskulttuuriin 

verrattavaa perheeseen ja vanhemmuuteen liittyvää tukea työssään. Sopeutumalla poliisimiesten 

työkulttuuriin, jossa käsiteltiin työhön liittyviä vaikeita tilanteita, oli mahdollista saada tukea työhön 

liittyvissä asioissa. Sanomalehden toimituksessa hyvänä työtekijänä ja työtoverina työntekijä teki 

työnsä ajallaan ja piti yllä ammattitaitoaan ja työvirettään myös vapaa-aikanaan. Perhe ja 

vanhemmuus olivat luontevia aiheita toimittajien yhteisissä keskusteluissa. 

 

Yrittäjien mentaalinen työ ilmeni tulkintani mukaan pyrkimyksenä pitää yllä mielikuvaa yrityksen 

pärjäämisestä ja kilpailukyvystä ajatellen sekä asiakkaita, sidosryhmiä että myös omaa uskoa 

yrittäjänä selviämisessä. Yrittäjien mukaan yrittäjän työ edellytti pitkiä työpäiviä sekä työtä ilman 

vuosilomia. Pidetyt perhevapaat olivat lyhyitä. Mahdollisuus keskittyä yrittäjyyteen oli tärkeää 

miesyrittäjille. Naisyrittäjille tärkeää oli mahdollisuus yhdistää työ ja perhe jaksottamalla tai 

limittämällä yrittäjän työ sekä kotityöt.  

 

6.2.  Sukupuolistunut ajankäyttö 

 

Palkkatyössä työaikojen määräytyminen, työaikojen noudattamisen säännöt ja taukojen pitämisen 

mahdollisuudet antoivat erityyppisissä työpaikoissa erilaisen tilan joustaa perheasioiden vuoksi 

työajoissa. Tiukimmin kontrolloitua ja vähiten joustavaa oli tehdastyö. Poliisien ja 

terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan vuoro- tai periodityö loi raamit ajankäytölle. 

Terveyskeskuksen niukat henkilöresurssit vaikeuttivat joustoja työajoissa. Sanomalehden 

toimittajien työaikaa leimasivat työn ehdottomat takarajat, mutta muuten työajoissa oli jouston 

mahdollisuuksia.  
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Naisten ja miesten erilainen ajankäyttö tuli esiin erityisesti yrittäjiä ja etätyöntekijöitä koskevassa 

aineistossa. Naisyrittäjien yrityksen toiminta sijoittui ajallisesti joko pienten lasten hoitovaiheen 

jälkeen tai sitten yrittäjä yritti limittää työn ja perheen vaatiman ajan samaan ajanjaksoon omiksi 

aikaperiodeikseen, joka rauhoittaisi yrittäjyydelle sen vaatimaa tilan. Kuten yrittäjänaisilla, myös 

etätyötä tekevillä naisilla oli pyrkimys jaksottaa etätyö ja perheen vaatima aika omiksi itsenäisiksi 

periodeikseen. Sen sijaan miesten yrittäjyys vei aikaa ja orientoitumista työhön perheeltä niin, että 

miesyrittäjille tuotti vaikeuksia hahmottaa yrityksen ja perheen olevan yhteydessä toisiinsa 

huolimatta siitä, että perheen tuki oli yrittäjämiehelle tärkeä. Samalla tavalla etätyötä tekevät tai 

etätyöhön siirtymistä suunnittelevat miehet pyrkivät keskittymään työhönsä rajaten siitä pois 

häiritseviä tekijöitä (vrt. Salmi 1991). Jos puolison tukea työn ja perheen yhteensovittamiseen ei 

ollut, mies palkkasi ulkopuolisen huolehtimaan kotitöistä.  

 

Kuten palkkatyössä olevien naisten niin myös yrittäjänaisten aikaa ja ajankäyttöä leimasi kotitöiden 

jakautuminen naisten ja miesten töihin. Naiset vastasivat ruuanlaitosta, siivouksesta ja pyykistä, 

miehet sen sijaan asuntoon ja autoon liittyvistä töistä. Lasten päivänhoitoon, harrastuksiin ja 

koulunkäyntiin liittyviä tehtäviä tekivät sekä äidit että isät. Pitkien perhevapaiden käyttö oli 

tavallista naisille, miehet käyttivät oikeuden lyhyeen isyysvapaaseen.  

 

6.3.  Muutos ja pysyvyys 

 

Edellytyksiä muutoksen mahdollisuuksiin miesten ja naisten välisten sukupuolistavien prosessien 

lopputuloksena syntyvään työnjakoon sekä tasaisemmin naisten ja miesten kesken jaettavaan 

vanhemmuuteen tuo se, että yleinen mielipide hyväksyy naisten ja miesten välisen tasa-arvon. Myös 

tasa-arvoista työelämää tavoittelevat tietoiset pyrkimykset ja toimenpiteet ovat lisääntyneet. (Acker 

2006, 459–460)  

 

Rakenteelliset muutokset eivät yleensä tapahdu nopeasti. Sukupuolten välisen työnjaon historian 

tarkastelu tuo kuitenkin esiin suuria ja melko nopeitakin muutoksia miesten ja naisten 

työmarkkinoille osallistumisessa ja yhteiskunnallisessa työnjaossa. Taustana suurille naisten ja 

miesten työssäkäynnin vaihtelulle ovat olleet nopeat elinkeinorakenteen muutokset. Maa- ja 

metsätaloudessa työskentelevien osuus supistui ja teollisuuden palveluksessa olevien määrä kasvoi 

toisen maailmansodan jälkeen. Myös palvelusektori laajeni voimakkaasti 1960-luvun lopussa ja 

1970-luvun alussa. Tapahtui erittäin voimakas rakennemuutos. Palkansaajien lukumäärä ja osuus 

ammatissa toimivista kasvoi ja ammattirakenne muuttui. Palkansaajista työntekijän asemassa 

 93



olevien määrä kasvoi 1970-luvun alkuun saakka. Toimihenkilöiden ja johtajien määrä lisääntyi 

voimakkaasti julkisella ja yksityisellä sektorilla. (Alestalo 1980, 102–107) Vuodesta 1962 vuoteen 

1990 työvoiman kasvusta 60 % selittyi nimenomaan naisten lisääntyneellä työssäkäynnillä. Kasvu 

oli huomattava kaikissa naisten ikäryhmissä. Vuodesta 1970 vuoteen 1985 julkisen sektorin 

työntekijöiden määrä kasvoi 21 prosentista 32 prosenttiin työvoimasta. Naisista 61 % oli 

työllistynyt julkiselle sektorille, joista suurin osa kuntien palvelualojen tehtäviin. (Alestalo 1991, 7–

36) 

 

Suomessa teollistumisen alkuvaiheessa perhe rajoitti naisten ansiotyömahdollisuuksia. Työssä 

käyvät naiset olivat enimmäkseen nuoria ja naimattomia. Mutta jo vuonna 1950 maatalouden 

ulkopuolella elävien alle seitsemän vuoden ikäisten lasten äideistä 31 prosenttia oli ansiotyössä. 

Naimisissa olevien naisten työssäkäynti yleistyi kaupungeissa 1950–1975 nopeutuneella vauhdilla. 

Teollisuuden kasvu ja laajenneet työmarkkinat tarvitsivat lisää työvoimaa. Naisten työhönmenoa 

perhe kuitenkin hidasti. Lapsiluku vaikutti äidin työssäkäyntiin. Suurin syy äidin kotiin jäämiselle 

oli puuttuva lasten päivähoito. Vuonna 1950 jo toinen lapsi vähensi merkittävästi äitien 

työssäkäyntiä, mutta vuonna 1975 kolmas lapsi ei juuri enää vaikuttanut työssäkäyntiin. Lasten 

päivähoitolaki vahvistettiin vuonna 1973. (Valkonen ym. 1980) Jallinoja toteaa päivähoitolain 

olleen välttämätöntä seurausta kehityksestä, joka oli alkanut jo 1950-luvulla. (Jallinoja 1988, 233–

237) 

 

Sirpa Kolehmainen on tutkinut vuosien 1970 ja 1990 välisenä aikana tapahtuneita muutoksia 

sukupuolten määrissä ja hierarkkisissa asemissa naisenemmistöisillä ja miesenemmistöisillä aloilla 

sekä aloilla, joilla naisia ja miehiä on yhtä paljon. 1970- ja 1980- luvuilla lisääntyi naisten määrä 

työvoimassa ja ammattirakenne naisistui. Sukupuolten välinen työnjako kehittyi siten, että naiset 

ylittivät sukupuolen mukaisia rajoja miesammatteihin palvelualoilla. Sukupuolten väliset 

hierarkkiset erot madaltuivat jonkin verran ja palkkaerot kaventuivat. Muutokset olivat kuitenkin 

vähäisiä. Miehet pysyivät miesammateissa ja naiset naisammateissa. Jaon pysyvyyteen vaikutti jo 

ennen työelämään siirtymistä tehdyt koulutusvalinnat, joissa nuoret valitsevat alan, jossa oli omaa 

sukupuolta edustava sukupuolienemmistö. Eri ammateissa naiset ja miehet asettuivat myös eri 

asemiin ja ammatin eri osa-alueille. (Kolehmainen 1999, 247) Kolehmainen toteaa segregaation 

purkautumisen olleen vain nimellistä valtaosan naisista kasautuessa yhä voimakkaammin 

naisammatteihin miesten sijoittuessa miesammatteihin. (emt. 254) 
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Muutokset eivät ole olleet nopeita huolimatta pyrkimyksistä lisätä naisten osuutta yritysten ja 

julkisen hallinnon korkeimmissa päättävissä elimissä suosituksilla tai kiintiöjärjestelmillä.  

Segregaation lieventämiseen on pyritty tietoisesti erilaisilla kampanjoilla. Muutoksia on koetettu 

vauhdittaa vaikuttamalla mielikuviin ja ajattelutapoihin. Pyrkimykset työnjaon lieventämiseksi 

naisten ja miesten kesken liittyvät Ackerin toiseen sukupuolistavien prosessien alueeseen, 

mielikuviin, ajattelutapoihin ja symboleihin. Työpaikoilla virallisen ja epävirallisen 

työpaikkakulttuurin sekä julkilausutut että -lausumattomat säännöt tärkeinä pidetyistä asioista sekä 

asioista, jotka eivät ole työpaikalla selkeästi näkyvillä, avautuivat haastattelujen ja havainnoinnin 

avulla. 

 

Miesten korkeampi asema työpaikoilla on säilynyt. Yritysten toimialat ovat pysyneet sukupuolen 

mukaan jakautuneina. Naiset ovat suuntautuneet yritystoiminnassa pieniin palveluyrityksiin. Miehet 

perustavat yrityksiä, joissa he pyrkivät naisyrittäjiä useammin yritystoiminnan kasvattamiseen. 

Työnjaossa on tapahtunut myös muutosta. Teolliset ammatit ovat vähentyneet ja palvelualan 

ammatit kasvaneet.  Naisten osuus eri ammateissa on lisääntynyt. Yhä useampi työntekijä on aloilla, 

joissa naisten osuus on merkittävä. Korkeakouluopiskelun naisistuminen on lisännyt vuosien 

varrella naisten osuutta erityisesti sellaisilla aloilla, joilla naisia on ollut paljon. (Alestalo 1991, 23) 

 

Naisten osuus julkisen sektorin ylemmistä ja alemmista toimihenkilöistä muuttui 1960–1985 

seuraavasti: 

1960 1985 

Ylemmät toimihenkilöt 

Lääkärit ja hammaslääkärit  38,4  49,4 

Tomittajat, taiteiljat   11,6  41,5 

 

Alemmat toimihenkilöt 

Poliisit, ylempi palomiehistö  0,7  2,3 

Sairaanhoitajat, laitosapulaiset  93,9  93,4  

Konttoristit    89,5  92,2 

(Alestalo 1991, 24–25) 

 

Naiset ovat vahvasti yliedustettuina 1980–2005 matalapalkkaisten joukossa sekä aliedustettuina 

korkeapalkkaisten joukossa yksityisen sektorin teollisuuden toimihenkilöiden, teollisuuden 

työntekijöiden ja palvelualojen ryhmissä miesten ja naisten palkkojen ja palkkaerojen tarkastelussa. 
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Naisten lisääntynyt korkeakoulutus näkyy naisten keskinäisen palkkaeron kasvuna. Palkkaerot 

naisten ja miesten välillä ovat kaventuneet korkeapalkkaisilla, mutta eivät matalapalkkaisilla. 

(Asplund 2008) 

 

Vuorovaikutusprosessit ovat keskeisiä pysyvyyden ylläpitämisessä, mutta myös muutoksen 

mahdollisuuksissa. Vuorovaikutus tapahtui organisaation sisällä ammatin ja aseman mukaisissa 

ympäristöissä ja tilanteissa. Vuorovaikutuksessa työntekijä sai vihjeitä, kulttuurisia koodeja, omasta 

asemastaan työntekijänä sekä odotuksen mukaisesta toiminnasta. Vuorovaikutuksessa tulivat esiin 

yleiset yhteiskunnan ajattelumallien mukaiset eri sukupuolia koskevat odotukset, työpaikan 

työkulttuurin mukaiset normit, mutta myös työntekijöiden sekä taustalla olevien perheenjäsenten 

oma kulttuurinen sosialisaatio.  

 

Sukupuolistavat prosessit vaikuttivat työpaikalla yhtä aikaa ja rinnakkain. Sukupuolten työnjako 

uusiutui prosessien kulussa tuottaen samalla lähtökohdan sukupuolistaville prosesseille jatkossa. 

(Kaavio 3.)  

Kaavio 3. Sukupuolistavien prosessien yhteys sekä työnjaon uusiutuminen. 

 

 

Symbolit, ideologia, 
kieli, ajattelumallit 

Vuorovaikutus Työnjako 

Mentaalinen työ 
”hyvänä työntekijänä” 

Työnjaon 
uusiutuminen 

 

Sukupuolten välinen työnjako ohjasi naisten ja miesten mentaalista työtä eli pyrkimyksiä tulla 

hyviksi tai hyväksytyiksi työntekijöiksi, työtovereiksi tai yrittäjiksi. He omaksuivat sukupuolensa, 
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ammattinsa ja asemansa mukaisen työkulttuurin ja pyrkivät toimimaan odotetulla tavalla. He 

noudattivat työpaikan työaikanormeja ja kulttuurisia koodeja sekä sovittivat vanhemmuuden 

vaatimuksia työpaikan odotuksia vastaavalla tavalla.  

 

Työnjaon, symbolien, ideologian, kielen, ajattelumallien sekä vuorovaikutuksen tuloksena 

työntekijä sovitti mentaalisessa työssään vanhemmuuden vaatimukset työpaikan odotuksia 

vastaaviksi ja teki niiden mukaisia työn ja perheen yhteensovittamista koskevia ratkaisuja. 

Mentaalinen työ oli näkymätöntä. Sen olemassaolon ja seuraukset saattoi havaita tarkastelemalla ja 

tulkitsemalla mentaalisen työn konkreettisia seurauksia, eli työntekijän tulkitsemia kirjoitettuja tai 

kirjoittamattomia sääntöjä siitä, millainen on ”hyvä työntekijä”, ja näiden sääntöjen seurauksena 

työntekijän tekemiä ratkaisuja työssä ja perheessä. Vuorovaikutusprosessit ja -käytännöt toimivat 

keskeisinä välittävinä tekijöinä, mutta myös työnjaon, ajattelumallien ja mentaalisen työn 

konkreettisina toteuttamispaikkoina työyhteisöissä.  

 

Mentaalisen työn prosesseja voi peilata Candace Westin ja Donald Zimmermanin termiin doing 

gender, jolla he kuvaavat naisten ja miesten tulemista yhteisön hyväksytyiksi jäseniksi miehinä tai 

naisina arkipäivän feminiiniseksi tai maskuliiniseksi luokitellun ulkoasun, toiminnan ja 

vuorovaikutuksen kautta. (West & Zimmerman 1987, 125–151) Jatkoanalyysit mentaalisen työn 

prosessista vaatisivat tuekseen myös muunlaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja kuin tässä on 

sovellettu, esimerkiksi elämänkerrallisia ja narratiivisia menetelmiä. 

 

Työnjaon ja sen mukana vanhemmuuden käytäntöjen uusiutumis- ja muutosprosessit noudattavat 

Giddensin yhteiskunnan rakenteistumisen teoriaa. Giddensin mukaan rakenteistuminen tapahtuu 

vuorovaikutuksessa kielen avulla aina hiukan eri tavalla kuin aikaisemmin. ”Yhteiskunnalliset 

järjestelmät koostuvat yksilöiden ja ryhmien välisistä vakiintuneista suhteista, joita voidaan 

parhaiten eritellä toistuvina yhteiskunnallisina toimintakäytäntöinä”. Järjestelmä on Giddensin 

mukaan yhtä kuin ”säännöllisiksi yhteiskunnallisiksi toimintakäytännöiksi järjestyneet jatkuvasti 

uusinnetut suhteet toimijoiden ja heistä muodostuneiden ryhmien (kollektiivien) välillä.” Rakennne 

Giddensillä on yhtä kuin ”säännöt ja käytettävissä olevat voimavarat yhteiskunnallisten 

järjestelmien ominaisuuksiksi järjestyneinä. Rakenteet ovat olemassa vain `rakenteellisina 

ominaisuuksina´”.(Giddens 1984, 112) Rakenteistuminen tapahtuu sekä radikaaleissa 

yhteiskunnallisissa muutostilanteissa että jäykissä tai vakaissa oloissa. Rakenteiden kaksinaisuus 

tarkoittaa sitä, että ”yhteiskunnallisten järjestelmien rakenteelliset ominaisuudet ovat järjestelmää 
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ylläpitävien toimintakäytäntöjen kannalta sekä niiden välineitä että tuotoksia.” (Giddens 1984, 117–

118) 

 

 

7.  VANHEMMUUS TYÖPAIKOILLA MUUTTUVASSA TYÖELÄMÄSSÄ 

 

Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, nousi työn ja perheen yhteensovittaminen Suomessakin 

viralliselle agendalle mm. valtion työllisyysstrategia -asiakirjoissa. Unionin pyrkimyksiin kuului 

nostaa työllisyysastetta lisäämällä naisten osa-aikatyön määrää, eli saamalla naiset mukaan 

työelämään kotityöstä. Suomessa oli jo liityttäessä korkea naisten työllisyysaste, ja naiset olivat 

työmarkkinoilla kokopäiväisesti, toisin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Kritiikkiä Suomen 

valtion työllisyysstrategian toimenpiteitä koskeva politiikka sai siitä, että sukupuolten välinen 

segregaatio ei vähentynyt tavoitteiden mukaisesti.  

 

Euroopan unionin asiakirjoissa työn ja perheen yhteensovittamisen teemasta (the issue of 

reconciling work and family life) on käyty keskustelua 1980-luvulta alkaen. Aluksi keskusteltiin 

siitä, miten naiset voivat yhdistää työn ja perhe-elämän vaatimuksia. Painotus siirtyi 1990-luvulta 

yhteisen toimintaohjelman muotoilemiseksi työn ja perheen yhteensovittamiselle. Teema nousi 

tärkeäksi Euroopan unionin ja sosiaalipartnereiden (työnantaja, työntekijät ja muut 

työmarkkinaorganisaation osapuolet) asialistoilla. Työn ja perheen yhteensovittamistehtävien 

todettiin koskevan sekä naisia että miehiä eri elämänvaiheissa. Euroopan elin- ja työolojen 

kehittämissäätiö (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) on 

esittänyt yhteenvedon unionin jäsenmaissa sekä Norjassa työllisyyspolitiikasta ja tasa-arvoasioista 

käydyistä neuvotteluista, joissa päämääräksi on asetettu työn ja perheen yhteensovittaminen. 

Listalla ensimmäisinä ovat erilaiset vapaajärjestelmät ja urakatkokset, kuten perhevapaat ja 

opintovapaat. Seuraavina listalla mainitaan työaikajärjestelyt, osa-aikatyö, joustava työaika ja 

tiivistetty työaika (normaalia pidemmät työpäivät vapaa-aikajakson pidentämiseksi). Työn 

jakamisessa tavoitteena on yhden kokopäiväisen työsuhteen jakaminen kahdelle tai useammalle 

työntekijälle. Tavoitteisiin sisältyy myös kotiansiotyö (homeworking) ja etätyö (teleworking), jotka 

helpottaisivat työn ja kodin tehtävien tasapainottamista ja vähentäisi työmatkaan liittyviä ongelmia. 

Lastenhoitojärjestelyjen tukeminen ja päivähoitoa koskeva säännöstön luominen on tavoite, joka 

Suomessa on jo toteutunut. (Reconciliation of work … 2006)  
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OECD on kerännyt eri maista tietoja työn ja perheen suhteesta sekä toimenpiteistä, joilla 

yhteensovittamista voitaisiin kohentaa. Järjestön tavoitteena on korkea työllisyys ja syntyvyys 

jäsenmaissa. Järjestö on julkaissut raporttisarjan Babies and Bosses. Raporteissa tarkastellaan tietoja 

eri maiden syntyvyydestä, perheiden tuloista, perhepolitiikasta ja lapsiperheiden perheenjäsenten 

asemasta. Vuonna 2005 ilmestyi Babies and Bosses Vol. 4 ja vuonna 2007 Babies and Bosses Vol. 

5. Raporteissa tarkastellaan Englannin, Kanadan, Ruotsin ja Suomen perhepolitiikkaa ja annetaan 

suosituksia vanhempien ja lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kanadaa ja Englantia kehotetaan 

luomaan enemmän ja edullisempia vaihtoehtoja lasten päivähoidon järjestämiseksi. Suomen tulisi 

suosituksen mukaan parantaa perhepäivähoitopalveluja pitkän aikavälin rahoituksen turvaamiseksi, 

laajentaa koululaisten iltapäivähoitoa 9–10 vuotiaisiin, edistää osapäivätyötä sekä rajoittaa 

kotihoidon tuen käyttöä rajaamalla oikeus vain alle kaksivuotiaisiin lapsiin. (Babies and Bosses … 

2005, 2007) 

 

Suomessa on vastattu OECD:n suosituksiin tuomalla esiin, että perhepäivähoitajien ammatti on 

huonosti palkattua ja vaativaa eikä houkuttele alalle nuoria työntekijöitä ikääntyvien ammatissa 

toimivien tilalle. Kotihoidon tukea maksetaan jo tällä hetkellä useimmiten vain noin puolentoista 

vuoden ajalta, vain joka neljännen lapsen kotihoidon tuki jatkuu kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. 

Osa-aikatyön käyttö on ollut vähäistä. Kyse on usein perheen taloudesta, johon tarvitaan molempien 

vanhempien täysi palkka. Tavoiteltava olisi, että molemmat vanhemmat käyttäisivät oman 

puolikkaan vanhempainvapaasta.  (Sosiaaliturvan suunta 2005–2006, 198–141) 

 

Myös Eriikka Oinonen on esittänyt kritiikkiä OECD:n suosituksia kohtaan. Perheitä koskeva 

keskustelu on homogenisoitu. Perheiden moninaisia muotoja kahden elättäjän perheiden lisäksi ei 

tunnisteta. Perheiden vastuuta paitsi lapsista myös ikääntyvistä vanhuksista ei nähdä. Yksilöiden tai 

perheitten toiveita, tarpeita ja pyrkimyksiä erilaisissa yhteiskunnissa ei oteta huomioon.  Oinosen 

mukaan OECD:n suositukset näyttäytyvät enemmän pomojen kuin perheiden hyvää ajavina, 

pikemmin työmarkkinoiden toimivuutta kuin perheiden kokemaa hyvää elämää tavoittelevina. 

Toisaalta on hyvä, että perhe on noussut EU:n ja OECD:n asiakirjoissa tärkeälle sijalle. Asiakirjat 

ovat suuntaviivojen taustalla päätöksenteossa, ja siten tärkeitä konsensuksen ja poliittisten 

uudistusten muotoilussa. (Oinonen 2008, 174–185) 

 

Suomen perheitä tukeva lasten päivähoitojärjestelmä sekä perhepoliittiset säädökset ovat olleet 

takaamassa miesten ja naisten mahdollisuutta osallistua työmarkkinoille. Yhteiskunnan tarjoamat 

palvelut terveydenhoitojärjestelmässä ja opetuksessa ovat luoneet tasa-arvoista taustaa tytöille ja 
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pojille valmistautuessa työhön ja vanhemmuuteen. Suomelle omaleimaiset naisten kokopäiväinen 

työmarkkinoille osallistuminen osapäivätyön sijaan sekä pienten lasten tuettu kotihoito ovat 

suomalaisia ratkaisuja, joilla on oma historiallinen taustansa.  

 

Globalisaatiokehitys on tuonut uusia haasteita työn ja perheen yhteensovittamiselle. Työpaikkoja, 

kokonaisia tehtaita, on lakkautettu Suomessa. Työntekijät ovat joutuneet kohtaamaan joko 

työttömyyden tai siirtymään toisiin tehtäviin muille paikkakunnille tai muihin maihin. Työelämää ja 

työllisyyttä koskevat muutokset koskevat aina myös työntekijöiden perhettä. Suomen ulkopuolelta 

tulevat työntekijät ja maahanmuuttajat sekä heidän työyhteisönsä saavat uusia aineksia työpaikoilla 

tapahtuviin prosesseihin. Sukupuoleen ja asemaan sisältyvien odotusten lisäksi maahanmuuttajien 

mentaaliseen työskentelyyn, pyrkimykseen tulla hyväksi työntekijäksi ja työtoveriksi, tarjoutuu 

heille vieraan tai erilaisen kulttuurin sukupuolten välinen työnjako, hierarkiat, palkkauserot, sekä 

ideologiat, ajattelutavat ja symbolit, jotka tulisi tunnistaa kielellisessä sekä ei-kielellisessä 

vuorovaikutuksessa.  

 

Terveydenhuoltoalan sekä kotitalouteen erikoistunut yrittäjyys on kasvanut nopeasti ja työllistää 

etenkin naisia yhä enemmän. Taustalla on ollut terveydenhuoltoalan pienentyneet julkiset resurssit 

sekä julkisen sektorin työntekijöiden ammattieettinen kriisi. Yrittäjyys pienten lasten vanhempana 

on todettu etenkin naisten kokemana ongelmalliseksi. Yrittäjien lomien ja perhevapaiden 

järjestämiseksi on kehitetty lomitusjärjestelmiä ja yrittäjäverkostoja, joiden avulla yrittäjä voisi 

pitää vuosilomaa ja käyttää oikeuttaan perhevapaisiin tai sairaan lapsen hoitovapaisiin.  

 

Sukupuolistavien prosessien lisäksi Acker puhuu regiimeistä, jotka ovat kytköksissä alisteista 

asemaa ja epätasa-arvoa tuottaviin prosesseihin organisaatiossa. Acker tuo esiin 

intersektionaalisuuden, sukupuolen, luokan, ”rodun” ja etnisyyden yhteyden. Yhdysvalloissa on 

Ackerin mukaan kaksi näkyvää epätasa-arvoa rakentavaa regiimiä: sukupuolen perusteella ja rodun 

perusteella syntyneet uskomukset ja käytännöt. Ackerin havaintojen mukaan luokkaidentiteetti ja 

luokkaintressit yhdistyneinä sukupuoli- ja rotuidentiteettiin ja -intresseihin on tuottanut tilanteita, 

joissa ylimpänä olevat miesjohtajat voineet myöntyä tasa-arvoisemman organisaatiorakenteen 

syntyyn, koska he ovat voineet olla varmoja omasta asemastaan kun taas alempana hierarkiassa 

olevat miehet ovat vastustaneet muutosta tasa-arvoisempaan suuntaan. (Acker 2006, 459–460) 

Vaikka suomalainen ja yhdysvaltalainen yhteiskunta ovat kovin erilaisia ja Ackerin käsittelemät 

regiimit eivät sellaisenaan sovellu suomalaiseen yhteiskuntaan, sukupuolistavien prosessien ja 
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regiimien suhde on tärkeä pohdittaessa muutoksen mahdollisuuksia monikulttuuristuvassa 

työelämässä. 

 

Tässä tutkimuksessa vanhemmuuden sukupuolistuneet käytännöt näyttivät suhteellisen pysyviltä. 

Miesten työnjaollisesti poikkeavaan ratkaisuun vaikuttivat työntävät tai pakottavat tekijät joko 

työssä tai/sekä kotona. Mutta vastakkaisiakin esimerkkejä oli. Terveyskeskuksessa työskentelevän 

sairaanhoitajanaisen puoliso, tekniikan alan työpaikan toimihenkilömies, jäi kotiin hoitamaan 

sairasta lasta, jotta puoliso pääsi työpaikalleen. Miehelle joustaminen työssä oli helpompaa. Hän 

saattoi tehdä töitä kotonaan tai jättää työt hetkeksi ja tehdä niitä myöhemmin. 

Tietotekniikkayrityksessä työskentelevä mies kieltäytyi etätyömahdollisuudesta kotona. Hän ajatteli 

järjestelyn vievän liikaa aikaa perheeltä. Taustalla oli miehen kokema työuupumus, jota mies yritti 

välttää. Hän halusi jättää tilaa perheelle ja vapaa-ajalle. Terveyskeskuksen mieslääkäri oli päättänyt 

siirtää erikoistumisopinnot myöhempään ajankohtaan, koska lapset olivat pieniä. Taustalla saattoi 

vaikuttaa myös terveyskeskuksen taloudellinen tilanne ja työntekijöiden riittävyys, joka esti myös 

sairaanhoitajanaisen käyttämästä sairaan lapsen hoito-oikeutta.  

 

Naisia koskevat tiedot kertovat sen sijaan yrityksistä muuttaa oma-aloitteisesti totuttua 

toimintatapaa. Tästä he ainakin aluksi olivat joutuneet kärsimään. Kahden naisen valinta 

kouluttautua poliisiksi oli poikkeava. Naiset joutuivat työpaikallaan erityistarkkailuun heidän 

kykyihinsä kohdistuvien ennakkoluulojen vuoksi. Tukkuliikeyritystä uudelleen perustava nainen 

herätti rahoittajan ennakkoluulon naisten kyvystä johtaa isoa yritystä. Yrittäjäneuvonta ei 

tunnustanut tekstiiliyrittäjäksi aikovan äidin yrittäjyyden ja lastenhoidon yhdistämisaikeita 

vakavasti otettavaksi yrittäjyydeksi. 

 

Tietotekniikan tuomat muutoksen mahdollisuudet näyttivät aineistossa olevien perheiden 

haastattelujen perusteella jatkavan äitivetoista kotityötä. Äidit pyrkivät yhdistämään työn ja perheen 

työskentelemällä osittain kotona ja limittämällä työtehtäviä sekä kodinhoitoa perheen ehdoilla. 

Miehet näkivät etätyöskentelyn naisia enemmän välineenä, jonka avulla he voivat sulkea pois 

häiritseviä tekijöitä keskittymistä vaativilta tehtäviltä. 

 

Vanhemmuutta sekä työn ja perheen yhteensovittamista koskevien päätösten taustalla vaikuttavat 

yhteiskunnalliset rakenteelliset kehityskulut sekä työllisyydessä että työvoima- ja perhepoliittisten 

rakenteiden muutoksissa. Työllisyystilanteen nopea huonontuminen on vienyt nuorilta työpaikkoja. 

Toisaalta on odotettavissa ongelmia suurten ikäluokkien hoivan järjestämisessä sekä eläkkeelle 
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jäävän työvoiman korvaamisessa. Nuoria vaaditaan yhä nopeampaan kouluttautumiseen ja 

työelämään siirtymiseen. Määräaikaiset työsuhteet luovat epävarmuutta perheen perustamiseen. 

Perheiden monimuotoisuuden yhtenä piirteenä tulee olemaan huolenpito omista ikääntyvistä 

vanhemmista työn ja perheen yhteensovittamisessa. 

 

Sukupuolistavien prosessien näkyviksi tekemisen avulla voidaan havaita muutoksen esteitä, mutta 

myös muutoksen mahdollisuuksia vanhemmuuden ja työn yhdistämisessä. Työntekijöiden 

mahdollisuus tuoda esiin tarpeita ja ehdotuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi 

työsuhteen laadusta, perhemuodosta, ammattiasemasta, iästä ja sukupuolesta riippumatta lisää 

työntekijän hyvinvointia ja työpaikkaan kiinnittymistä. Työn ja perheen yhteensovittamisen 

ottaminen mukaan yhtenä näkökulmana työntekijöitä, työllisyyttä ja työvoimaa – kuten esimerkiksi 

yrittäjyyden tai etätyön edistämistä koskevaan – suunnitteluun, antaa realistista pohjaa 

ohjelmatyölle. Vanhemmuuden, perheen ja työn arkipäivän sujumisen helpottamista koskevat 

tavoitteet työpaikkojen strategioissa, tasa-arvosuunnitelmissa, työhyvinvointisuunnitelmissa sekä 

muissa työpaikan asiakirjoissa luovat pohjaa työntekijöiden ja työnantajien työhyvinvointia ja 

työelämän laatua parantavalle yhteistyölle. Samalla asiakirjatekstien täytyy myös muuttua 

konkreettiseksi toiminnaksi työpaikkojen arkipäiväisissä tilanteissa. 
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LIITE 1.  
 
Liitetaulukko 1. Osatutkimukset ja aineistot 
 
Liitetaulukko 1.  Artikkelien I–V aineistojen keräysajankohta, haastateltavat sukupuolen mukaan, 
haastattelujen keston mukaan sekä haastattelujen teemat. Kyselyaineistojen keruun ajankohta, 
otoksen määrä, vastausprosentti ja vastanneiden lukumäärä sukupuolen mukaan. 
 
 Artikkeli 1 Artikkelit 2 ja 3 Artikkeli 4 Artikkeli 5 

Keruuvuosi/-vuodet  
1994–1995 

 
1992–1993 

 
1998 

 
2002 

Haastatteluja  
-työntekijöitä 
yhteensä (N) 
- yrittäjiä tai 
yrittäjäksi 
aikovia (N) 

 
 

20 
 
 

 

 
 

43 

 
 
 
 
 

20 

 
25 työntekijää, 

17  puolisoa 
12 lasta 

- naisia (n) 7 24 8 13 työntekijää 
- miehiä (n) 13 19 12 12 työntekijää 
Haastattelujen kesto 
keskimäärin 

noin 1 tunti noin 1 tunti 1–3 tuntia noin 1 tunti 

Haastattelujen/ 
kyselyjen 
teemat 

Ikä, perheellisyys, 
työmarkkinatilanne, 
koulutus, työkokemus, 
yrittäjäkokemus, 
elämäntilanne, yrittäjäksi 
ryhtymisen ja 
toimimisen tuki, 
yrityksen toiminta, 
tulevaisuusnäkymät, 
sukupuolen merkitys 
yrittäjänä, perheen ja 
yrittäjyyden 
yhteensovittaminen 

Ikä, perheellisyys, 
puolison työ, puolison 
työajat, puoliso ura, 
lasten hoitojärjestelyt, 
perhepoliittiset vapaat, 
työhuolten 
kantautuminen kotiin, 
negatiivinen ja 
positiivinen työn ja 
perheen suhde, 
kotitöiden jakautuminen, 
lasten tarpeista 
huolehtiminen, kotityön 
jaon muotoutuminen, 
ideaali vanhemmuus, 
työpäivän kuvaus, 
työpaikkakulttuuri, 
lasten ja perheen 
näkyminen työssä ja 
työpaikalla, 
työaikajoustot, 
sukupuolen työtehtävät, 
asema työyhteisössä, 
koulutus, palkkaus, 
perhepoliittiset oikeudet, 
työaika, työmatkat, tauot 
työssä, työntekijöiden 
erilaiset ryhmät, hyvän 
työntekijän ideaali, 
johdon asettamat 
odotukset työntekijälle, 
perheellisyyden merkitys 
työpaikalla, arvot ja 
arvostukset  

Ikä, koulutus, 
työhistoria, 
työorganisaatio, 
asema, työn kohde, 
työaika, työn 
liikkuminen, 
työtuntien määrä, 
uuden teknologian 
merkitys työssä, 
yhteydenpito, 
yhteisöt joihin 
kuuluu, perhetilanne, 
työn ja vapaa-ajan 
suhde, 
yhteisöllisyyden 
mahdollisuudet 

Työntekijät: työtehtävät, 
työn sisältö, 
työaikajärjestelyt, 
vapaajärjestelyt, päivähoito- 
ja muut hoivajärjestelyt, 
muut työn ja perheen 
yhteensovittamista koskevat 
järjestelyt, työyhteisön ja 
johdon tuki työn ja perheen 
yhteensovittamisessa, 
työpaikan 
henkilöstöstrategiset 
linjaukset ja arvot 
 
Puolisot: 
lastenhoitojärjestelyt, 
puolisoiden työaikojen 
yhteensovittaminen 
lastenhoidon sekä perheen ja 
puolisoiden yhteisen ajan 
näkökulmasta, töiden 
kulkeutuminen kotiin, 
puolison työpaikalta saama 
tuki sekä työpaikan työn ja 
perheen yhteensovittamisen 
politiikka 
 
Lapset: arkipäivän kulku, 
harrastukset, mitä tietää isän 
tai äidin työpaikasta ja onko 
käynyt siellä, tulevaisuuden 
ammattihaaveet 

Kyselyaineisto(t) 
Vastausprosentti 
Vastaajia 
yhteensä (N) 

a) 174    b) 451 
 

a) 73 %   b) 49% 
 

a)117  b) 207 

2722 
 

69 % 
1879 

  

- naisia (n) a) 47   b) 153    
- miehiä (n) a)127  b) 298    
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Liitetaulukko 2. Artikkelit II ja III. Haastatellut työpaikoittain, sukupuolen ja tehtävä-
nimikkeen mukaan. 

Sanomalehden toimitus 

Miehet    Naiset   

Päätoimittaja    Kulttuuritoimittaja 

Ammattiyhdistyksen edustaja  Uutistoimittaja 

Kulttuuritoimituksen johtaja  Uutistoimittaja 

Kulttuuritoimittaja   Arkistotyöntekijä 

Uutistoimituksen johtaja   Arkistotyöntekijä 

Kotimaan toimittaja   

 

Terveyskeskus 

Miehet    Naiset   

Terveyskeskuslääkäri, luottamusmies  Terveyskeskuslääkäri 

Terveyskeskuslääkäri   Osastonhoitaja 

    Apulaisosastonhoitaja 

    Sairaanhoitaja 

    Sairaanhoitaja 

    Perushoitaja 

    Perushoitaja 

    Laitosapulainen 

    Laitosapulainen 

    Toimistovirkailija 

    Toimistovirkailija 
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Poliisilaitos 

Miehet    Naiset   

Poliisimestari   Vanhempi rikoskonstaapeli 

Ylikonstaapeli   Nuorempi konstaapeli 

Vanhempi konstaapeli   Toimistosihteeri 

Vanhempi konstaapeli   Toimistosihteeri 

 

Metalliyritys 

Miehet    Naiset   

Työnantajan edustaja    Kokooja 

Työnjohtaja    Kokooja 

Työnjohtaja    Kokooja 

Ammattiyhdistyksen edustaja  Koestaja 

Laitosmies 

Sorvaaja 

Sorvaaja 
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