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Johdanto

Tämä on tutkimushankkeen Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot loppura-

portti, johon on koottu yhteen keskeiset tutkimustulokset. Vuosina 2016–2018 toiminnassa ollut

hanke sai rahoituksen Työsuojelurahastolta, ja se toteutettiin Tampereen yliopiston Työelämän tut-

kimuskeskuksessa. Hankkeessa toimivat Tuija Koivunen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Minna Leino-

nen, Tuula Heiskanen ja Päivi Korvajärvi.

Tutkimusraportissa tarkastelemme uuden työn sukupuolistavia käytäntöjä sekä sopimisen tapoja.

Samalla kun arvioimme persoonallisuutta ja ruumiillisuutta edellyttäviä uuden työn tekemisen ta-

poja, pohdimme myös, miten sukupuoli järjestää työn käytäntöjä, mikä työssä muuttuu ja mikä säi-

lyy ennallaan. Empiirisesti tutkimus keskittyy markkinointiviestintäalalla ja yksityisellä liikuntapalve-

lualalla toimiviin yrityksiin, niiden johtoon ja työntekijöihin. Aineistona käytämme haastatteluja,

joita analysoimme laadullisen tutkimuksen, lähinnä sisällönanalyyttisin menetelmin. Lisäksi haastat-

telujen yhteydessä tekemämme havainnoinnit ja erilaiset dokumentit suuntaavat ja kontekstoivat

analyysia.

Sukupuolistavaa työtä uuden talouden yrityksissä lähestymme sekä työntekijöiden että työnjohdon

ja omistajien näkökulmista. Näiden näkökulmien avulla on mahdollista tarkastella monipuolisesti

työn tekemisen ja teettämisen ehtoja työntekijöiden kesken, johdon kesken, työntekijöiden ja joh-

don välillä. Raportissa kysymme, ensinnäkin, millaisia vaatimuksia persoonan ja ruumiillisuuden

käyttämiseen työntekijöiden ja johdon työhön mainostoimistoissa ja liikuntapalvelualan yrityksissä

sisältyy, ja miten he käyttävät persoonaansa ja ruumiillisuuttaan työssään. Toiseksi, millä eri tavoin

sukupuoli kytkeytyy näihin käytäntöihin? Kolmanneksi, millaisen epävirallisen ja virallisen sopimisen

varaan työn teettämisen ja tekemisen käytännöt perustuvat?

Raportin seuraavassa luvussa esittelemme tutkimuksen teoreettisen taustan, joka keskittyy uuden

työn käsitteeseen, työn feminisoitumiseen sekä sukupuolistaviin käytäntöihin työelämässä. Sitä seu-

raavassa luvussa esittelemme tutkimuksen kohteena olevat alat eli markkinointiviestintäalan ja yk-

sityisen liikuntapalvelualan yleisellä tasolla. Tämän jälkeen käymme läpi tutkimuskohteena olevat

organisaatiot sekä tutkimuksen empiirisen aineiston, aineiston hallinnan ja analyysimenetelmät
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sekä joitakin tutkimukseen liittyviä eettisiä seikkoja. Seuraava luku keskittyy aineiston analyysin tu-

loksiin ensin ruumiillisuuden ja persoonan näkökulmista, sitten sukupuolistaviin käytäntöjen ja lo-

puksi sopimisen käytäntöjen kannalta. Viimeisessä luvussa kokoamme keskeiset tulokset ja ve-

dämme ne yhteen.
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Teoreettinen tausta

Uusi työ on käsite, jonka alle on koottu joukko 2000-luvun työelämän ja työn tekemisen piirteitä.

Näitä uuden työn piirteitä ovat työn subjektivoituminen, tietoistuminen, affektisoituminen ja pre-

karisoituminen. Työ kiinnittyy entistä enemmän ja tiukemmin tekijänsä persoonaan, ulkonäköön ja

tunteisiin sekä niiden esittämiseen. Samaan aikaan työ pirstoutuu osa-aikaisuuksiksi, pätkittyy ja

muuttuu tekijänsä henkilökohtaisiksi projekteiksi niin, ettei rajaa työn ja ei-työn välille ole aina mah-

dollista vetää. Lisäksi uusi työ on joustavaa ja liikkuvaa sekä paikaltaan että sisällöltään. (du Gay &

Morgan 2013; Jokinen 2005; Julkunen 2008)

Uusi työ edellyttää myös johtajilta entistä syvempää ja henkilökohtaisempaa panosta. Heidän on

tehtävä enemmän, oltava intohimoisia, kun he tavoittelevat aktiivisesti asioita, visioivat, muuttavat

visiot todeksi ja pitävät pyörät pyörimässä. Näin tehdessään he käyttävät apunaan tunteitaan, jol-

loin muutkin sitoutuvat samaan päämäärään. Projektimainen ja nopea toimintatapa edellyttää, että

johtajat ovat aidosti innostuneita kulloinkin käsillä olevasta asiasta, vaikka ehkä jo huomenna he

työskentelevät toisessa työpaikassa toisten ihmisten kanssa uusien tavoitteiden eteen. Niinpä uu-

den työn johtajan on oltava mukautuva ja joustava, ja hänen on opittava koko ajan uusia asioita yhä

nopeammin. Samalla kun hän on osallistuva, hänen on osattava sekä suostutella että käskeä. (Koi-

vunen 2013; Thrift 2000; 2005, 117–118)

Uusi työ nostaa esiin sukupuolen erityisesti työn feminisoitumisen käsitteellistyksen avulla. Työn fe-

minisoituminen viittaa ensinnäkin siihen, että perinteisesti miesenemmistöisillä aloilla ja amma-

teissa on määrällisesti koko ajan enemmän naisia. Lisäksi kaikkien työsuhteiden niin kutsuttu epä-

tyypillisyys eli esimerkiksi osa- ja määräaikaisuus on kasvanut, kun aiemmin epätyypillisissä työsuh-

teissa työskenteli enimmäkseen naisia. Kolmanneksi työn feminisoituminen viittaa siihen laadulli-

seen muutokseen, jonka seurauksena uusi työ muistuttaa sekä sisällöltään että ehdoiltaan työtä,

joka on ollut naisille tyypillistä. Uudessa työssä edellytetään jatkuvaa valmiutta, kommunikaatioky-

kyä, joustavuutta ja palvelualttiutta. (Adkins & Jokinen 2008; Jokinen 2005; Julkunen 2008; Morini

2007)

Työn feminisoituminen vaikuttaa sekä miehiin että naisiin ja siten sen voi ajatella ylittävän suku-

puolten välisiä jakoja. Vaihtoehtoisesti työn feminisoitumista itsessään voi pitää sukupuolistavana
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käytäntönä, joka järjestää uudelleen sekä laajoja, sukupuoleen liittyviä yhteiskunnan tason toimia,

että arkisia sukupuolistavia käytäntöjä työpaikoilla. Yhtäältä naistapaisen työn lisääntyminen ja täl-

laisten taitojen vaatiminen monessa työssä luovat kysyntää naisille yleisesti tutulle työtavalle ja työn

käytännöille. Toisaalta on esitetty, että naisilta näitä uuden työn taitoja odotetaan automaattisesti,

eikä näistä ”luonnollisista” kyvyistä siten palkita naisia. Sen sijaan miehet saavat konkreettista ar-

vostusta, kun he omaksuvat naistapaisuutta (Adkins & Jokinen 2008). On kuitenkin huomattava, että

kaikki miehetkään eivät osaa yhtä helposti omaksua uuden talouden palvelutyöntekijän habitusta

ja toimintatapoja. Erityisesti työväenluokkaiset miehet ovat vaikeuksissa työmarkkinoilla, joilla ul-

konäön ja käytöksen tulisi ilmentää sulavuutta ja palveluhenkisyyttä.

Samaan aikaan uusi työ perustuu ajatukselle, jonka mukaan työntekijän normi on edelleen mies.

Huolimatta kaikesta naisten arvoa käsittelevästä puheesta, naisten panoksen on esitetty pienene-

vän uuden talouden töissä, koska naisilla ei ole näkyvää paikkaa uuden talouden kannalta oleellisilla

areenoilla. Toinen keskeinen syy naisten panoksen pienenemiseen ovat uuden talouden töiden

edellyttämät pitkät työpäivä ja raskas matkustaminen tahtiin, joka jättää muulle elämälle ja per-

heelle aikaa vain rajoitetusti. (Adkins 2008, 188; Thrift 2000; 2005, 121.) Samalla sukupuolistuneiden

käytäntöjen, kuten sukupuolistuneen työnjaon merkitys työelämässä kielletään. Tällöin katsotaan,

että yksilö on itse vastuussa pärjäämisestään. Hän kykenee menestymään työmarkkinoilla sukupuo-

lestaan huolimatta tai sitä sopivasti hyödyntäen.

Uuden työn myötä työn tekemisen ja teettämisen käytännöt ovat muuttuneet, mutta niin on myös

työn sääntely. Työelämän kollektiiviset sopimukset ja suoja purkautuvat ja korvautuvat yksilöllisillä

sopimuksilla, henkilökohtaisilla neuvotteluilla ja sääntelemättömyydellä (Suoranta & Anttila 2010).

Yksi esimerkki on kannustaminen yrittäjyyteen, jolloin työntekijän suhteellisen turvattu asema vaih-

tuu itsensä työllistävän tai freelancer-yrittäjän huomattavasti suojattomampaan asemaan. Tällöin

kyse saattaa olla jopa vastentahtoisesta tai näennäisestä yrittäjyydestä, jota kutsutaan palkkatyön

jälkeiseksi työksi (Julkunen 2008; Koivunen & Ojala 2015; Pärnäinen & Sutela 2014). Toisaalta erilai-

set laskutuspalvelut ovat mahdollistaneet asiakkaidensa ”kevytyrittäjyyden” ilman yrittäjän Y-tun-

nusta, jolloin palkkatyöläisen suoja säilyy, ainakin osin. Tosin laskutuspalvelujen asiakkaisiin sovel-

letaan yrittäjien eläkevakuutusta.
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Uusi työ pirstaloituu monin tavoin, kun yhä useamman työntekijän kohdalla työ koostuu erilaisten

ansaintamuotojen, projektien ja pätkien yhdistämisestä. Parhaiten tämä tulee näkyväksi niiden free-

lancereiden kohdalla, jotka työskentelevät sekä yrittäjinä että palkkatyössä, ja kokoavat toimeentu-

lonsa monista eri lähteistä. Samaan aikaan näyttää siltä, että sekä työlainsäädäntö että työelämän

tutkimus ja rahoitus erottelevat edelleen työntekijät ja yrittäjät toisistaan erillisiksi ryhmiksi tunnis-

tamatta tätä työn teettämisen tapojen ja työnteon muodollisen organisoinnin muutosta. Kuva siitä,

miten uuden työn jaot suhteutuvat työelämän ”perinteisempään” jakoon naisten ja miesten välillä,

on kuitenkin epäselvä.

On esitetty, että markkinointiviestintäalalla keskeisiä seikkoja sukupuolistuneiden käytäntöjen nä-

kökulmasta ovat alan yrityksissä työskentelevien johtajien miesenemmistöisyys, koko alan masku-

liinisuus ja miesten väliseen homososiaalisuuteen perustuvat käytännöt, jotka sulkevat naisia ulko-

puolelle. Homososiaalisuus, joka nähdään miesten välisenä kommunikaationa, verkostoitumisena

ja huumorina, on nähty olennainen tekijä alan sukupuolistuneiden työmarkkinoiden rakentumisessa

ja ylläpitämisessä. Tällöin naiset ovat marginaalisessa roolissa niissä arkisen työn tekemisen tilan-

teissa, joissa asiakkaat ja mainostoimiston johto tekevät mainonnan sisältöön liittyviä päätöksiä.

(Gregory 2009; Klein 2000; Nixon 2003)

Kuntosalilaitteilla harjoittelusta ja ryhmäliikunnasta on viime vuosikymmenten aikana tullut Suo-

messa massojen harrastus. Samaa tahtia harrastajien määrän kasvun kanssa on kasvanut niin per-

sonal trainereiden kuin ryhmäliikunnan ohjaajienkin määrä. Ryhmäliikunnan ohjaajien työn kes-

keiseksi osaksi on tullut se, että he välittävät yrityksen imagoa oikeanlaisella esiintymisellään ja

omalla ruumiillaan. Yrityksille on tärkeää, että liikunnanohjaajat pystyvät välittämään asiakkaille

houkuttelevan vaikutelman yrityksestä. Tällainen esiintyminen ja ruumiin käyttäminen työvälineenä

vaativat taitoa ja jatkuvaa refleksiivisyyttä, joskaan tätä yleensä naisten osaamista ei ole nähty tar-

peellisena huomioida palkkauksessa. Lisäksi liikunnanohjaajanaisten odotetaan suhtautuvan asiak-

kaisiin emotionaalisesti lämpimämmin kuin miesohjaajien, joiden on hyväksytympää pitää suurem-

paa etäisyyttä asiakkaisiin. (Aho 2017; Parviainen 2011.) Tässä mielessä naisten ruumiilliseen esit-

tämiseen perustuva työ ja emotionaalinen työ noudattavat työn feminisoitumiseen liitettyä ajatusta

siitä, että naisilta näitä taitoja edellytetään työssä automaattisesti ja palkkiota.
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Työelämän sukupuolistavat käytännöt koostuvat kaikista niistä arkisista ja harvinaisemmistakin käy-

tännöistä, jotka sisältävät sukupuolta määrittäviä merkityksiä. Ne ovat ihmisten puhetta, kirjoituk-

sia, liikkeitä, katseita, ajatuksia, tulkintoja, mielikuvia ja tuntemuksia. Käsitteen avulla korostetaan

sitä, että ihmiset ja myös organisaatiot muodostavat aktiivisesti sukupuoleen liittyviä merkityksiä ja

pitävät yllä jakoa naisiin ja miehiin. (Kinnunen & Korvajärvi 1996, 233; Korvajärvi 2010.) Kaikkia su-

kupuolistavia käytäntöjä ei voi (yhden) tutkimuksen keinoin tavoittaa, mutta joitakin sentään voi.



7

Tutkimuskohteina markkinointiviestintä- ja liikuntapalveluala

Tutkimuksessa keskitytään sukupuolistaviin työn käytäntöihin uuden talouden yrityksissä, jotka toi-

mivat markkinointiviestintäalalla ja yksityisellä liikuntapalvelualalla. Yhteistä aloille on se, että ne

ovat suhteellisen uusia asiakaspalvelualoja, joilla työskentely edellyttää oman persoonan, luovuu-

den, tunteiden ja ruumiillisuuden käyttämistä osana työn tekemisen arkea. Näin ollen työtä niin

markkinaviestintäalalla – käytännössä mainostoimistoissa – kuin liikuntapalvelualallakin voi hyvällä

syyllä kutsua uudeksi työksi. Molempien alojen työntekijöistä suurin osa on naisia. (ERTO 2014;

Karppinen 2011; Parviainen 2011) Aloja yhdistää myös se, että ne ovat talouden suhdanteille herk-

kiä ja siksi niiden on joustettava muutosten mukana. Lisäksi kummallakaan alalla ei ole olemassa

työehtosopimusta, joka säätelisi alakohtaisia työehtoja. Kuitenkin markkinaviestintäalalla noudate-

taan toimihenkilöliitto ERTOn neuvottelemaa runkosopimusta, kun työehdoista sovitaan yksilöta-

solla tai paikallisesti yritystasolla. Liikunta- ja liikuntapalvelualalle Akavan Erityisalat AE ry ja Nuoriso-

ja Liikunta-alan asiantuntijat ry ovat laatineet suosituksen vähimmäispalkoista ja muista työsuhteen

ehdoista (Liikunta- ja liikuntapalveluala 2014).

Alat myös eroavat toisistaan. Markkinointiviestintäala on niin kutsuttu osaamisintensiivinen ja luova

toimiala. Osaamisintensiivisillä liike-elämän palveluilla tarkoitetaan yritysten toisille yrityksille tai

julkiselle sektorille tuottamia palveluja, joissa asiantuntijatoiminnalla on merkittävä rooli. Yksittäis-

ten toimeksiantojen vastaanottamisen ohella mainostoimistoista on tullut yhä enemmän yritysten

strategisia kumppaneita, joille on ulkoistettu yrityksen mainontaan ja markkinointiin liittyvät tehtä-

vät kokonaisvaltaisesti. Alan keskeiset haasteet liittyvät nopeisiin teknologisiin muutoksiin sekä kil-

pailun kovenemiseen. Ala kasvaa edelleen, mikä johtaa oletettavasti entistä vahvempaan verkostoi-

tuminen ja erikoistuminen. Suuri osa alan yrityksistä on pieniä, jolloin liiketoiminnallinen ammatil-

listuminen sekä asiakkaiden toimialojen ja niiden erityispiirteistä syntyvien tarpeiden tunnistaminen

vasta kehittyy. (Metsä-Tokila 2013) Vuonna 2012 yhteensä 5 753 työntekijää työskenteli 2 622 mai-

nostoimistossa Suomessa. Näin ollen mainostoimistojen keskimääräinen koko oli 2,2 työntekijää,

mikä tarkoittaa, että mikroyritykset ovat yleisiä mainostoimistoalalla. (Laine 2017, 33) Kuitenkin

alalla toimii myös useita suhteellisen suuria, noin 100 työntekijän yrityksiä, ja jopa kansainvälisiä

media- ja mainostoimistoryhmiä (Shortlist 2016). Vuonna 2017 alalla oli selvästi enemmän työnha-

kijoita kuin vapaita työpaikkoja. Pääosa mainostoimistoista toimii pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suo-

men suurissa kaupungeissa.
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Markkinointiviestintäalaa on kutsuttu vahvojen ihmisten alaksi. Työntekijät ovat suunnittelemiensa

ja valmistamiensa tuotteiden välityksellä jatkuvasti asiakkaiden, median ja kuluttajien arvioinnin

kohteena. Suomessa markkinointiviestintäala houkuttelee nuoria, ja alalla työskentelevistä suurin

osa onkin 30–34-vuotiaita. Työ on vaativaa ja työntekijöiden yhteistyöstä riippuvaista.

Markkinointiviestintäalaa leimaavat jatkuvat muutokset, kireät aikataulut ja budjetit sekä asiakkaan

toiveet. Työntekijöiltä edellytetään jatkuvaa uudistumista ja intohimoa työhön. (Korpelainen 2005,

130–138) Päähuomio työssä keskittyy asiakaspalveluun samalla kun oman yrityksen ja työn organi-

soinnin kehittäminen jää jalkoihin. Alan dynaamisesta imagosta huolimatta markkinointiviestintäyri-

tyksissä on löydettävissä hierarkkisia käytäntöjä ja vajetta osaamisen kehittämisestä. Luovuus ja in-

novatiivisuus ovat yritysten elinehtoja, mutta samalla pelko epäonnistumisista ja niitä seuraavista

taloudellisista riskeistä halvaannuttavat luovuutta ja innovatiivisuutta. (Korpelainen 2005, 140–143)

Myös sukupuolistavat käytännöt voivat toimia samalla tavoin luovuuden ja innovatiivisuuden jäy-

kistäjinä etenkin silloin, kun sukupuoleen liittyvät kulttuuriset käsitykset rajoittavat mitä naiset ja

miehet voivat tehdä ja millaisina toimijoina heidät nähdään. Esimerkiksi käsitys, jonka mukaan nai-

sille ominaista on sosiaalinen toiminta ja miehet ovat hyviä teknisessä toteutuksessa, voi rajoittaa

sekä yksilöiden että tiimien luovaa toimintaa.

Yksityisiä liikunta- ja hyvinvointipalveluja tarjoaa keskeisesti erilaiset kunto- ja terveysliikuntakes-

kukset, hyvinvointi- ja kuntoutuskeskukset sekä urheiluopistot. Liiketoiminnan määrä on lisääntynyt

huomattavasti. Esimerkiksi kuntokeskusten lukumäärä ja henkilöstömäärä on viimeisen kymmenen

vuoden aikana kaksinkertaistunut. Vuonna 2015 toimialalla oli 426 yritystä, jotka työllistivät yh-

teensä 1 800 henkilöä, muun muassa personal trainereita ja liikunnanohjaajia (Kiljunen & Niemistö

2017). Suurin osa kaikista yksityisten liikuntapalvelujen työntekijöistä ja ryhmäliikunnan ohjaajista

on naisia, kun taas liikunnanohjaajiksi kouluttautuneet miehet hakeutuvat usein erilaisiin valmen-

nustehtäviin. Kuitenkaan tarkkaa tietoa ryhmäliikunnan ohjaajien määrästä ja sukupuolijakaumasta

ei ole saatavilla.

Liikuntapalvelualan ammateissa työntekijän ruumiillisuus ja ulkonäkö korostuvat toisella tavalla

kuin mainostoimistoissa.  Liikunnanohjaajilta edellytetään hyvää fyysistä kuntoa, terveyttä ja liikun-

nallista ulkonäköä. Lisäksi liikunnanohjaajia voi nimittää esiintymisammattilaisiksi, sillä he ovat työs-



9

sään jatkuvasti asiakkaiden katseen alaisina. Ruumis on liikunnanohjaajan tietoinen työväline. (Par-

viainen 2011) Myös suhde asiakkaisiin on osin erilainen kuin mainostoimistoissa, sillä liikuntapalve-

lualan yrityksissä työskennellään kuluttaja-asiakkaiden kanssa, kun taas markkinaviestintäalan yri-

tysten asiakkaita ovat toiset yritykset.

Liikuntapalvelualalla työehdoista sopiminen tapahtuu pääasiassa työntekijän ja yksityisen yrittäjän

tai liikuntayritysketjun välisellä sopimuksella. Toisin kuin markkinointiviestintäalalla, liikuntapalve-

lualalla suurin osa työntekijöistä on tuntipalkkaisia kuukausipalkkalaisuuden sijaan. Työntekijät ovat

kokeneet erityisesti palkkaukseen ja sijaisjärjestelyihin liittyviä ongelmia. Tilanne ei ole optimaalinen

myöskään yrittäjien näkökulmasta, koska ilman työnantajaliittoa yrittäjä jää yksin mahdollisissa on-

gelma- ja riitatilanteissa. Työehtojen kirjavuus myös vääristää kilpailua ja hidastaa alan kehitty-

mistä.  (Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset 2014.)
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Tutkimusmenetelmät ja aineistot

Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka eri osatutkimukset ovat hyödyntäneet hieman erilaisia ana-

lyysejä, mutta samaa haastatteluaineistoa. Hankkeeseen osallistui yhteensä viisi yritystä, joista

kolme toimii markkinointiviestintäalalla ja kaksi yksityisellä liikuntapalvelualalla. Tutkimukseen osal-

listuneet mainostoimistot ovat melko tyypillisiä Suomessa, sillä erotuksella, että haastattelujen to-

teuttamisen aikaan ne olivat suhteellisen suuria, hyvin menestyviä ja omasivat hyvän maineen työn-

antajina. Ne eivät ole minkään mainostoimistoketjun osakkaita, vaikka kahdella kolmesta yrityksestä

on toimipiste kahdella eri paikkakunnalla. Mainostoimistojen omistajat työskentelivät tai olivat vielä

hiljattain työskennelleet johtajina omissa yrityksissään. Jokaisessa yrityksessä työskenteli noin 20–

30 työntekijää, ja kuten mainostoimistoissa yleensäkin, työntekijät olivat suhteellisen nuoria. Kah-

dessa yrityksessä naisia ja miehiä oli lähes yhtä paljon, mutta yhdessä yrityksessä miestyöntekijäitä

oli naisia enemmän.

Myös tutkimukseen osallistuneet yksityisen liikuntapalvelualan yritykset olivat hyvin menestyviä ja

hyvämaineisia työnantajia. Toinen yrityksistä kuului kansainväliseen ketjuun, jolla oli useita toimi-

pisteitä Suomessa, mutta jonka toimipisteistä vain yksi osallistui tutkimukseen. Toimipisteessä työs-

kenteli kymmenkunta liikunnanohjaajaa tai personal traineria, joista osa kuukausipalkalla, osa las-

kuttavina alihankkijoina. Toinen yritys oli kahden nuoren naisyrittäjän omistuksessa. Siinä työsken-

teli yli kymmenen työntekijää joko työsuhteessa tai laskuttavana liikunnanohjaajana. Myös liikunta-

palvelualan yrityksissä omistajat työskentelivät tai olivat vielä hiljattain työskennelleet omissa yri-

tyksissään.

Koska markkinointiviestintä- ja liikuntapalveluala ovat suhdanneherkkiä aloja, voivat yritysten tilan-

teet muuttua nopeastikin esimerkiksi konkurssien, yritysostojen tai fuusioiden seurauksena. Siksi

valitsimme hankkeeseen yrityksiä, jotka olivat olleet toiminnassa jo useamman vuoden. Tällaiset

yritykset ovat vakiinnuttaneet toimintansa ja asiakaskuntansa, ja niillä on kokemusta suhdannevaih-

telujen vaikutuksista toimintaansa.

Ensimmäinen tutkimukseen osallistunut yritys (Happy) on mainos- ja viestintätoimisto, jossa suun-

nitellaan ja toteutetaan markkinointia, viestintää ja digitaalisuutta yhdisteleviä palvelukokonaisuuk-
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sia kuten yritysvideoita, -esitteitä ja www-sivuja sekä sosiaaliseen mediaan liittyviä palveluja. Yrityk-

sen asiakkaat ovat suurelta osin yksityisen sektorin suurehkoja yrityksiä, ja siksi sillä on kokemusta

paljon näkyvyyttä saaneista projekteista. Yritys toimii yhdellä paikkakunnalla ja on voimakkaasti kas-

vuhakuinen. Työpaikan johto on miesenemmistöinen ja työntekijät pääasiassa naisia.

Toisella tutkimukseen osallistuneella mainostoimistolla (Sunny) on toimipisteet kahdella eri paikka-

kunnalla. Yrityksen palvelut keskittyvät sekä sähköiseen että painettuun mediaan sekä asiakasyri-

tysten yritysilmeeseen, kuten yritystunnuksiin ja brändin hallintaan. Yrityksellä on omaa tuotekehi-

tystä ja sille on myönnetty erilaisia innovatiivisuutta edellyttäviä palkintoja. Työpaikan johto ja

enemmistö henkilöstöstä ovat miehiä.

Myös kolmas mainostoimisto (Lucky) toimii kahdella eri paikkakunnalla. Yrityksen palvelut koostu-

vat pääosin asiakasyritysten identiteetin rakentamiseen, tv- ja radiomainontaan, multimediaan,

verkkomainontaan ja graafiseen suunnitteluun liittyvistä töistä. Työpaikan johto on miesenemmis-

töinen, mutta kokonaisuudessaan henkilöstö jakaantuu melko tasan naisiin ja miehiin. Yritys panos-

taa merkittävästi henkilöstön työhyvinvointiin ja on saanut panostuksestaan myös palkinnon.

Ensimmäinen tutkimukseen osallistunut liikuntapalvelualan yritys (Petite) on 2000-luvulla perus-

tettu ryhmäliikuntaa, tanssitunteja, erilaisia kursseja, tilaustunteja ja -koulutuksia sekä henkilö- että

yritysasiakkaille tarjoava yritys. Yrityksessä työskentelee kahden yrittäjän lisäksi tuntiohjaajia, joita

yhteistyöstä sovittaessa oli kolme, mutta joita koko toimintakausitasolla toimii yrityksessä enem-

män. Pienestä henkilöstömäärästä huolimatta yrityksen tarjoamien palvelujen kirjo on laaja ja toi-

minta runsasta. Yrityksen imago antaa kuvan ketterästä ja valtavirrasta poikkeavasta vaihtoehdosta

alueen liikuntatarjonnassa. Molemmat yrittäjät ja kaikki työpaikan tuntiohjaajat ovat tällä hetkellä

naisia.

Toinen liikuntapalvelualan yritys (Belle) on osa kansainvälistä ketjua, toimii yrittäjävetoisesti fran-

chising-periaatteen mukaan. Samoilla yrittäjillä on kolme eri toimipistettä, joiden välillä työntekijät

vaihtelevat. Poikkeuksellinen liikunta-alan paikka, koska lähes kaikki liikunnanohjaajat työskentele-

vät kuukausipalkkaisina työntekijöinä.
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Tutkimusaineistot

Kyseessä on laadullinen tutkimus, joka hyödyntää työntekijöiden ja johdon haastatteluja sekä ha-

vainnointeja yrityksissä. Erilaiset dokumentit, lähinnä yritysten www-sivut muodostavat tausta-ai-

neiston, jota ei varsinaisesti analysoida mutta joka kontekstoi yrityksen toimintaa ja tarjoaa siitä

lisätietoa. Havainnoinnit myös antavat vihjeitä siihen, miten haastatteluja analysoidaan.

Haastattelut. Hankkeen pääasiallisen empiirisen aineiston muodostavat työntekijöiden ja johdon

haastattelut. Jokaisessa yrityksessä toteutettiin yrityksen koosta riippuen 4–9 haastattelua haasta-

teltavien työajalla. Haastattelut ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastattelut tarjoavat

ensikäden tietoa yrityksissä tehtävän ja teetettävän työn käytännöistä ja niihin liittyvistä piirteistä.

Haastattelujen keskeisiä teemoja ovat työtehtävät ja työn tekemisen prosessit, työn vaatimukset

sekä työssä menestymisessä edellytetyt tiedot ja taidot, henkilökohtaisten ominaisuuksien ja per-

soonan hyödyntäminen, työhön ja työpaikkaan kiinnittyminen, johtaminen, henkilöstöpolitiikka

sekä viralliset ja epäviralliset sopimisen käytännöt sekä asiakassuhteet.

Haastatteluja on yhteensä 33, joista 22 haastattelua mainostoimistoissa ja 11 liikuntapalvelualan

yrityksissä. Haastateltuja naisia on 18 ja miehiä 14.

- Mainostoimisto Happy: 5 haastattelua

- Mainostoimisto Sunny: 8 haastattelua

- Mainostoimisto Lucky: 9 haastattelua

(2 henkilöä haastateltu ensin yhdessä ja sitten erikseen)

- Liikuntapalvelualan yritys Petite: 4 haastattelua

- Liikuntapalvelualan yritys Belle: 7 haastattelua

Taulukko 1. Tutkimusta varten haastatellut henkilöt

Yritys Sukupuoli Ikäryhmä Ammattinimike

Happy Mies 41–45 Toimitusjohtaja

Happy Nainen 41–45 Strategi

Happy Nainen 31–35 Art Director

Happy Nainen 36–40 Tiiminvetäjä

Happy Mies 26–30 Art Director
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Sunny Mies 31–35 Myyntipäällikkö

Sunny Mies 26–30 Verkkosivujen suunnittelija

Sunny Mies 41–45 Art Director

Sunny Mies 41–45 Art Director, kuvaaja

Sunny Mies 36–40 Verkkosivujen suunnittelija

Sunny Nainen 26–30 Art Director

Sunny Mies 21–25 Myyntipäällikkö

Sunny Mies 31–35 Toimitusjohtaja

Lucky Nainen 26–30 Viestinnän suunnittelija

Lucky Mies 26–30 Art Director

Lucky Nainen 21–25 Art Director assistentti

Lucky Mies 41–45 Strategi

Lucky Mies 41–45 Myyntipäällikkö

Lucky Nainen 41–45 Yhteyspäällikkö

Lucky Mies 36–40 Asiakkuusjohtaja

Lucky Nainen 31–35 Toimitusjohtaja

Petite Nainen 31–35 Yrittäjä/liikunnanohjaaja

Petite Nainen 26–30 Yrittäjä/liikunnanohjaaja

Petite Nainen 26–30 Liikunnanohjaaja

Petite Nainen 31–35 Liikunnanohjaaja

Belle Nainen 36–40 Yrittäjä/liikunnanohjaaja

Belle Nainen 26–30 Asiakasneuvoja

Belle Nainen 26–30 Liikunnanohjaaja

Belle Mies 36–40 Yrittäjä/personal trainer

Belle Nainen 31–35 Liikunnanohjaaja

Belle Nainen 21–25 Liikunnanohjaaja

Belle Nainen 21–25 Liikunnanohjaaja

Havainnointiaineisto. Kaikissa tutkimukseen osallistuvissa yrityksissä havainnoitiin niissä tehtävää

arkista työtä ja johtamista. Havainnointi toteutettiin haastattelujen yhteydessä. Haastattelujen poh-

jalta tutkijat tekivät kenttämuistiinpanoja. Havainnointi on erityisen tärkeä aineistonkeruun muoto,
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kun halutaan tietoa itse työssä ja sen tekemisessä tapahtuneista muutoksista sekä työyhteisöissä

tapahtuneista muutoksista.

Tutkimushaastattelujen analysointi litteraatioita lukemalla on tutkimusekonomisesti viisasta, mutta

se jättää ulkopuolelle paljon sellaisia tekijöitä, jotka ovat osaltaan muokanneet haastattelukohtaa-

mista. Kenttäpäiväkirjan kirjoittaminen heti tutkimushaastattelun jälkeen voi auttaa tavoittamaan

joitakin tutkimushaastatteluun liittyviä kokemuksia, joihin ei enää jälkikäteen ole välttämättä pää-

syä. Vaikka kenttäpäiväkirjaa ei hyödyntäisi myöhemmin tutkimuksessa, se voi olla väline refleksii-

visen tutkijuuden opettelussa. (Koivunen & Ylöstalo 2017, 244.)

Neukkarissa on kahvit ja teet valmiina odottamassa. [Haastateltava] istuu tietoisen rentona,

melkein röhnöttää. Hän käyttää käsiään paljon puhuessaan. Puhuu ja vastaa pitkästi. Väsyy,

kun haastattelu vaan jatkuu. (Kenttämuistiinpano 30.9.2016)

Muistiinpano kertoo teen ja kahvin tarjoamisesta ja juomisesta työpaikan neuvotteluhuoneessa,

haastattelun lomassa. Maininta juotavista voi näyttää turhalta, mutta jos sitä vertaa tutkijan koke-

muksiin siitä, millaista hämmennystä ja kulttuuristen käytäntöjen aktivoitumista hänen mieltymyk-

sensä teehen kahvin sijaan on työpaikoilla aiheuttanut (Koivunen 2016a, 5), saa maininta toisen-

laista syvyyttä. Muistiinpanoon on kirjattu ylös myös haastateltavan ruumiin asentoja, eleitä, puhu-

misen tapa sekä vireystila, joita on mahdoton arvata haastattelulitteraation perusteella. Haastatel-

tavan vastausten lyheneminen haastattelun loppua kohti olisi mahdollista tulkita litteraation perus-

teella vastahakoisuudeksi puhua kyseisistä aiheista. Muistiinpano kuitenkin tarjoaa ohjeen analyysiä

varten kertomalla, että haastateltava väsyy haastattelun kuluessa.

Dokumentit. Tutkimuksen kolmas osa-aineisto muodostuu yritysten toimintaan liittyvistä, tutkimuk-

sen kysymyksenasettelun kannalta relevanteista dokumenteista, lähinnä yritysten esitteistä ja

www-sivuista. Nämä kontekstoivat haastattelujen ja havainnointien avulla saatua tietoa.
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Aineistojen analyysi

Sukupuoli kulki keskeisenä juonteena läpi koko analyysiprosessin, kun seurasimme uuden työn piir-

teiden ja sukupuolistavien käytäntöjen välittymistä aineistoissamme. Pohdimme tutkimushenkilöi-

den työpaikkojen sukupuolityypillisyyttä, kuten nais- tai miesenemmistöisyyttä ja sukupuolen kult-

tuurisia käytäntöjä, jotka saattavat vaikuttaa etenkin työn tekemisen tapaan ja työnjakoon yrityk-

sissä.

Hyödynsimme temaattista analyysiä, jonka avulla etsimme ja analysoimme eri osa-aineistoista uu-

den työn käytäntöjen ja sukupuolen kannalta keskeisiä, yhteisiä teemoja (Eriksson & Kovalainen

2008). Lisäksi hyödynsimme laadullista sisällönanalyysiä, jonka avulla pyrimme aineistoa systemaat-

tisesti lukemalla havaitsemaan sieltä toistuvia tapahtumakulkuja, toimintatapoja, puhetapoja ja

muita käytäntöjä. Käytäntöjen avulla kuvasimme tutkittavana olevaa ilmiötä työpaikkojen tasolla, ja

kytkimme sen edelleen laajempaan yhteyteen eli työpaikkojen edustamille aloille sekä koko suoma-

laiseen työelämään. (Krippendorff 2004; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010; Tuomi & Sarajärvi

2009).

Samalla vertailimme sekä eri alojen, että eri työpaikkojen toimintatapoja toisiinsa. Vertailua voi pi-

tää kaiken yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perustavanlaatuisena aineiston käsittelyn ja analy-

soinnin tapana (Kurunmäki 2007). Tutkimuskysymykset ohjasivat aineiston käsittelyä niin, että saa-

tiin kiinni työpaikkojen sukupuolistavista työn teettämisen ja tekemisen käytännöistä ja niiden yh-

teyksistä uuden työn piirteisiin.

Aineiston hallinta ja eettiset kysymykset

Tutkimukseen osallistuvat yritykset ja henkilöt ovat voineet vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa

tahansa. Tutkimuksen tarkoitus, menetelmät, julkaisukanavat sekä aineiston käsittelyyn ja arkistoin-

tiin liittyvät seikat on selostettu sekä haastattelupyynnöissä että lyhyesti ennen jokaista haastatte-

lua. Näin on turvattu osallistujien riittävä informointi.

Haastattelut on tallennettu äänitiedostoiksi, joista ne translitteroitiin sanatarkasti. Tämän jälkeen

haastattelujen äänitiedostot tuhottiin. Tässä tutkimusraportissa, kuten muissakin julkaisuissa, tut-

kimusaineistoon ja haastateltaviin viitataan koodein tai pseudonyymein. Tutkimukseen osallistuvien
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henkilöiden ja yritysten suoran tunnistamisen mahdollistavaa informaatiota ei julkaista. Havain-

nointien pohjalta kirjoitetut kenttäpäiväkirjat on kirjoitettu elektroniseen muotoon joko heti yritys-

vierailujen yhteydessä tai välittömästi niiden jälkeen. Hankkeen päätyttyä ne haastattelut, joiden

arkistointin haastateltavat ovat antaneet suostumuksensa, arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen

tietoarkistoon osallistuvien yritysten ja henkilöiden anonymiteetin turvaavalla tavalla myöhempää

tutkimuskäyttöä varten.
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Tutkimuksen tulokset

Tässä luvussa kokoamme yhteen hankkeen empiiriset tulokset. Luku jakautuu kolmeen alalukuun,

joista ensimmäinen keskittyy ruumiillisuutta ja persoonaa sekä markkinointiviestintäalan että liikun-

tapalvelualan työssä. Seuraavassa alaluvussa tarkastelemme sukupuolistavia käytäntöjä aloilla ja ky-

seisissä organisaatioissa. Kolmannen alaluvun pääteema on sopimisen käytännöt yrityksissä. Jokai-

sessa alaluvussa keskitymme ensin markkinointiviestintäalaan ja sen jälkeen liikuntapalvelualaan.

Raportin viimeisessä luvussa vedämme tulokset yhteen ja suhteutamme ne teoreettisiin keskuste-

luihin.

Ruumiillisuus ja persoona työssä

Mainostoimistoissa työskentelevien henkilöiden haastattelussa toistuu kokemus, jonka mukaan

mainospalvelualan työtä leimaa kiire ja ennakoimattomuus. Kiire näyttää olevan työlle tyypillistä

kaikissa henkilöstöryhmissä ja jokaisessa yrityksessä. Kiireen nähdään johtuvat pääosin vastaami-

sesta asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Näin ollen haastatellut eivät nähneet kiireen johtuvan huo-

nosta työn organisoinnista, vaan pikemminkin asiakkaiden kohtuuttomista odotuksista. Kiireen nor-

malisoitumisesta kertoo se, ettei kiire haastateltujen mukaan ole ongelma sinänsä mainostoimisto-

jen arjessa. Ongelmaksi kiire muuttuu vasta silloin, kun sitä ei hallita. Nopeassa tahdissa ja tiukkojen

määräaikojen puitteissa työskentelemistä ei haastatteluissa kyseenalaisteta, vaan se nähdään mai-

nostoimistoissa tehtävän työn perustavanlaatuisena piirteenä.

Kiire ei oo mun ongelma. Mun ongelma on kaaos. Eli se, että millä tavalla se kiire syntyy, se

syntyy siitä kaaoksesta ja siis se on semmonen harmaa, hämärä pilvi joka vaan pyörii ympä-

rillä. Niin se on se ongelma. Ei se, et pitää nopeesti tehdä asioita, se ei ole ongelma. Mut justiin

se, että ku pitää tehä paljon asioita samanaikaisesti tai lomittain. Lomittain tekeminen on,

ehkä se isoin ongelma siinä tekemisessä.

(AD, Happy, mies)

Haastattelulainauksesta käy hyvin ilmi mainostoimistoissa tehtävälle työlle tyypillinen ennakoimat-

tomuus. Työ on vaikeasti aikataulutettavissa, sitä leimaavat jatkuvat keskeytykset sekä päällekkäi-

syydet. Työtehtävät limittyvät ja niitä edistetään yhtä aikaa. Keskittyminen yhteen työtehtävään
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kerrallaan on mahdotonta. Kiireen hallinta on keskeinen osa myös työtehtävien priorisointia, kuten

haastateltu AD kuvaa:

Jos projektinjohtajia on useempia, niin sieltä pommitetaan niitä juttuja, ni sun pitää vaan pys-

tyy sanoo, et: ”Ei, et tää pitää tehdä ennen tätä, mä en nyt voi ottaa sitä. Et se siirtyy tänne

näin, et sun täytyy vaan kommunikoida se asiakkaalle”. Vaikka se ei oo mun duuni järjestellä

niitä kaikkia asiakastöitä, ni mun duuni on resursoida sitä mun omaa aikaani ja tietää, et mitkä

on ne deadlinet. Vaikka se on projektijohtajan vastuulla, mutta kun toiset ei tiedä toistensa

jutuista, niin se on omalla vastuullakin, että kommunikoi projektijohdolle siitä, et ei tää vaan

kerkee nyt ajoissa. Tai  jos näyttää et tätä ei saa päivän loppuun mennessä, vaikka se on lu-

vattu, ni sit täytyy vaan sanoa et miks menit lupaamaan [naurahtelua]. Tämmönen tietty ty-

lyyskin täytyy olla, koska jos sanoo vaan kaikkeen joo joo joo joo joo, ni sit sä et vaan kerkee

tekee niitä juttuja.

(AD, Happy, mies)

AD:n eli art directorin työ on luovaa työtä, jota tehdään usein hyvin tiukan aikapaineen alaisena.

Luovaan työhön yhdistyy jatkuva ajanhallinta, josta on haastateltavan kuvauksen mukaan tullut

oleellinen osa työtä. Ei riitä, että työntekijä aikatauluttaa omat työtehtävänsä, vaan hänen on osat-

tava myös kieltäytyä liian kiireisistä aikatauluista.

Työn jäljen pitää olla asiakkaiden toiveiden mukaista, myös silloin kun asiakas ei osaa kertoa mitä se

tuotteelta toivoo. Näin ollen oman persoonallisuuden tuominen esiin työssä onnistuu vain hyvin

rajallisesti. Haastatteluissa todetaan, että mainostoimiston kannalta hyvä työntekijä ei välttämättä

ole se, joka antaa luovuutensa kukkia ja voittaa palkintoja kilpailuissa, vaan pikemminkin se tasainen

puurtaja, joka jaksaa kuunnella asiakasta ja tehdä niin kuin tämä haluaa.

Yksin mainostoimistolta tilatut tuotteet ja palvelut eivät riitä, vaan myös yhteistyön pitää tuottaa

asiakkaalle miellyttäviä kokemuksia luovien ihmisten kanssa toimimisesta. Haastatteluissa tuli ilmi,

että asiakkaat odottavat mainostoimistojen työntekijöiltä tietynlaista olemista ja toimintaa, ja odo-

tukseen on hyvä asiakastyytyväisyyden nimissä ainakin jossain määrin myös vastata.
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K: Millasta persoonaa ne [asiakasyritykset] haluaa, onks siinä jotain semmosta, että joku

tietyntyyppinen persoona?

V: No just näitä outgoing-porukkaa, siis semmosta. Varmaan monet organisaatiot on aika

sellasii tasasia, se oma työ monesti mitä he tekee, niin tekee sen yhden, aika pienen alueen

sisällä, se on hyvin sisäänpäin suuntautunutta monesti, sellasta siiloutunutta, monet

organisaatiot on tiukasti ohjattuja et siellä on se ja tämä ja tuo johto ja sitten on keskijohto ja

ylin johto ja toimitusjohtaja ja ties mitä johtoryhmiä ja kaikenlaista, siis se on semmosta niin

hierarkkista. Mut sit kun ne pääsee mainostoimiston kans tekeen töitä, niin se on sellasta

luovaa, ja he nauttii, näkee sellasen ovenavauksen vapauteen ja hullutteluun ja sellaseen

erityyppiseen työhön. Mä en usko, et jos me oltais semmosii kauheen jäykkiä ja istuttas siellä

pöydässä ja, no niin, excelit auki, ruvetaanpas suunnittelemaan ensi vuotta, niin..

K: Se ei vakuuttais.

V: Se ei vakuuttais ja se ei. He ostaa meiltä sitä luovuutta. Sitähän he ostaa, eihän he osta

meiltä lopulta niitä esitteitä tai käyntikortteja tai jotain, he ostaa meiltä luovia ideoita, ja

semmosta, heidän ravistelua, sitä he haluu ja sellasten persoonien kans he haluu tehdä töitä,

jotka sitä tekee.

(Strategi, Happy, nainen)

Kysyttäessä haastatellut pääosin allekirjoittavat väitteen, jonka mukaan mainosala on vahvojen ih-

misten ala (Korpelainen 2005). He kuvaavat, että vaatii vahvuutta kestää aikapaineita ja pystyä aloit-

tamaan työ alusta, jos se ei miellytä asiakasta ja vastaa hänen toiveitaan. Lisäksi asiakas voi antaa

hyvin tyrmäävää palautetta työstä, jolloin palautteen vastaanottaminen vaatii vahvuutta. Kuitenkin

haastatellut korostavat, että mainostoimistossa voi työskennellä hyvin monenlaiset persoonat, eikä

ole olemassa vain yhtä tiettyä persoonallisuustyyppiä, joka sopii työhön mainostoimistossa.

Persoonallisuus on kuitenkin otettu hyvin keskeisellä tavalla huomioon niissä mainostoimistoissa,

joissa koko henkilöstölle on tehty persoonallisuutta kuvaava testi, joka tulostensa mukaisesti kuvaa

erilaisia persoonallisuuksia eri väreillä. Haastatteluissa kävi ilmi, että testin tuloksia hyödynnetään

tiimien rakentamisessa ja yhteistyössä sekä rekrytoinnissa niin, että saadaan jo olemassa olevia per-

soonallisuuksia täydentäviä persoonallisuuksia mukaan henkilöstöön. Persoonallisuustestin tulok-
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sena saaduista persoonallisuuden muodoista on siis tullut oleellinen ja ääneen lausuttu osa organi-

saation toimintaa. Haastattelujen perusteella ei ole mahdollista arvioida, kuinka lukitsevia näistä

käytännöistä on tullut.

Usein persoonallisuustestejä käytetään osana rekrytoinnin prosessia, ja siksi on huomiota herättä-

vää, että mainostoimistoissa oli testattu nykyiset työntekijät. Myös persoonallisuustestit ovat suku-

puolistava käytäntö silloin, kun testattavien vastausten pisteytys riippuu siitä, onko hakija nainen

vai mies. Toisin sanoen silloin, kun hakijan pistemäärää ei verrata koko taustalla olevaan normiai-

neistoon, eli kaikkien vastaajien keskimääräiseen tulokseen, vaan naishakijan pistemäärää verra-

taan naisvastaajien keskimääräiseen tulokseen ja mieshakijan pisteitä miesvastaajien keskimääräi-

seen tulokseen. Tällöin naisvastaajan on saatava miestä suurempi pistemäärä, jotta hänet tulkittai-

siin testin perusteella esimerkiksi yhtä sosiaaliseksi kuin miesvastaaja. Tämä perustuu taustalla ole-

vaan sukupuolen mukaan jaoteltuun normiaineistoon, jossa naiset ovat keskimäärin sosiaalisempia

kuin miehet. Naisiin ja miehiin siis sovelletaan erilaisia kriteerejä heidän persoonallisuuden osateki-

jöiden suhteen (Koivunen 2016b; myös Parviainen 2011, 219; Searle 2003). Persoonallisuustestit on

mainittu sofistikoituneeksi tekniikaksi, jonka avulla on mahdollista tunnistaa parhaat ja työtehtäviin

sopivimmat työnhakijat (Bailly & Léné 2013, 89; Morris & Fieldman 1997, 271–272).  Persoonalli-

suustestit ovat myös menetelmä, joka tekee rekrytoijien työstä mitattavampaa ja samalla ikään kuin

tieteellisempää (Searle 2003, 13–14).

Persoonallisuudella on haastateltujen mukaan merkitystä myös liikuntapalvelualan ryhmäliikunnan

ohjaajan työssä. Jokainen haastateltu kuvasi jollakin tapaa omaa persoonallista tyyliään ohjata ryh-

mäliikuntatunteja, vaikka kyseessä olisi lisensoitu tunti. Jotkut ryhmäliikunnan ohjaajat kieltäytyvät

ohjaamasta lisensoituja tunteja, koska niissä on valmiiksi laaditut käsikirjoitukset ohjaajan käyttä-

mistä repliikeistä, liikkeistä ja toistomääristä, jotka eivät kaikkien ohjaajien mielestä sovi heille (Aho

2017, 31). Kukaan haastateltavistamme ei tuonut tällaista kokemusta esiin, vaan hyvin monet ohja-

sivat myös lisensoituja tunteja. Yksi haastateltu totesi, että lisensoiduilla tunneilla ohjaajan persoo-

nallisuudella on vielä suurempi merkitys kuin itse suunnitelluilla tunneilla, koska lisensoiduilla tun-

neilla ohjaajan persoonallinen tyyli korostuu.

Ohjaajat kuvasivat omaa, persoonallista tyyliään ohjata tunteja esimerkiksi sanomalla olevansa

hassu tai hauska, peruspositiivinen, sensuroimaton, rempseä ja äänekäs tai nielaisseensa vitsikirjan.
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Toisaalta persoonallinen tyyli sovitetaan myös siihen tuntiin, jota kulloinkin ohjataan. Joillakin tun-

neilla, tunnin sisällöstä riippuen, tärkeää on asiakkaiden piiskaaminen jatkamaan, tekemisen tekni-

nen puhtaus tai mukavien mielikuvien ja tunnelman luominen. Haastatteluissa ohjaajien persoonal-

listen tyylien kuvaukset kuulostavat hyvin saman suuntaisilta tutkijan korvaan, mutta oletettavasti

ne eroavat toisistaan. Persoonallinen tyyli, toki muun osaamisen lisäksi on myös se, joka haastatel-

tavien mukaan tuo asiakkaat uudestaan ja uudestaan saman ohjaajan tunnille.

Liikuntapalvelualalla korostuu ruumiin jaksaminen ja terveys. Monet liikunnanohjaajat ohjaavat

useita tunteja päivässä, viitenä päivänä viikossa. Haastattelussa he korostavat, että heidän pitää

syödä riittävästi jaksaakseen, levätä paljon vapaa-ajallaan, ja tunteja ohjatessaan tehdä harjoitukset

pienillä painoilla ja fuskata kun sillä ei ole asiakkaiden kannalta väliä. Ryhmäliikunnan ohjaajat ovat

pääosin nuoria ja hyväkuntoisia, mutta myös he väsyvät työssään. Vanhemmat ohjaajat siirtyvät

usein muihin, fyysisesti kevyempiin tehtäviin.

K: Sä sanoit että et halua etkä pysty 25 tuntia jatkuvasti, pitkää aikaa ohjata niin (…)

minkälainen se on se fyysinen kokemus siitä, et kun ohjaa niin paljon?

V: No kyllä se on semmonen että perjantaisin väsyttää [nauraa].

K: Ihan fyysisesti?

V: Niin se on nimenomaan sitä fyysistä väsymystä, ja se on mun henkilökohtainen näkemys, et

varmasti pystyy ja osa freelancer-ohjaajista, se on niitten työtä että ne ohjaa ja ne pystyy tekee

sitä ja ne tekee sitä, osa tekee 25-30 tuntii viikossa. Ite mä taas nään, tai oon huomannu, että

kun ohjaa niin paljon niin sit jos mun pitäs tehä jotain luovia, et mulla ei riitä se energia sitten

siihen muuhun työhön. Kyllä se on raskasta ja vaikka mä yritän varioida painoja ja tekemistä,

mut se on fyysisesti kuitenkin pitää aika paljon tehä ja antaa itestäs kuitenkin aina 110

prosenttia. Sä oot aina se, joka luo sen tunnelman ja et on semmonen, onhan se myös

henkisesti semmosta kuluttavaa, toisaalta tosi antoisaa mutta myös et sul on vaikka vähän

huono päivä, ni se nyt ei auta. Sun pitää tuolla olla inspiroimassa niitä ihmisiä, ja siellä aina

kyllä huolet unohtuuki, mutta kyllä sen huomaa, että keho on väsyny, vaikka fyysiesti. No sitte

jos on muutenki väsyny ja sit jos sulla illal loppuu yhdeksältä tunti ja sulla alkaa seuraavana

aamuna puol kahdeksalta, niin se palautumisaika nii sä et ehi palautua välttämättä siitä

edellisestä päivästä, ja sit sä meet viis päivää silleen.

(Yrittäjä/liikunnanohjaaja, Petite, nainen)
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Vaikka tuntien ohjaaminen voi olla fyysisesti raskasta erityisesti silloin, kun joutuu ohjaamaan useita

raskaita tunteja samana päivänä, kertovat ohjaajat kuinka vaikeaa heidän on olla liikkumatta silloin,

kun he ovat esimerkiksi loukkaantuneet tai ruumis on ylikunnossa. Toisaalta tällaiset tilanteet aut-

tavat heitä pitämään entistä parempaa huolta ruumiistaan. Ne toimivat muistutuksina siitä, etteivät

hyvä kunto ja toimiva ruumis ole itsestäänselvyyksiä.

Työ mainostoimistoissa ja liikuntapalvelualan yrityksissä poikkeaa hyvin paljon toisistaan. Tästä huo-

limatta alojen työtehtävissä on havaittavissa yhteisiä piirteitä, kuten persoonallisuuden merkitys.

Toki myös se eroaa alojen kesken, sillä mainostoimistoissa työtä tehdään tiimeissä niin, ettei kenen-

kään persoonallisuus yhtä suoraan arvioinnin kohteena kuin ryhmäliikunnan ohjaajien. Lisäksi,

vaikka myös mainostoimistoissa työntekijöiden esiintyminen on asiakkaiden arvioinnin kohteena,

välittyy persoonallisuus asiakkaille kuitenkin usein heidän työnsä tulosten kautta. Sen sijaan ryhmä-

liikunnan ohjaajien koko olemus ja tekeminen ovat asiakkaiden arvioinnin kohteena silloin, kun he

ohjaavat tunteja. Liikunnanohjaajien työ on myös fyysisesti vaativaa ja raskasta, joten heidän on

pidettävä hyvää huolta ruumiistaan, joka itse asiassa on heidän keskeinen työvälineensä liikunnan

ohjaamisessa.

Sukupuolistavat käytännöt

Haastattelujen perusteella voi todeta, että mainostoimistoissa sukupuoli liitetään pääasiassa asiak-

kaisiin ja kohderyhmiin, ja heille markkinoitaviin tuotteisiin. Keskeistä on tuotteen tai palvelun su-

kupuoli, ja millaisilla väreillä, kirjasimilla ja kuvilla sitä on mielekästä markkinoida.

V: No, esimerkiks. Tosi [naurahtaa] siis tämmönen yli-yksinkertastettu esimerkki, mutta siis

sanotaan et me tehään naisten kosmetiikkasarjaa, niin sinne todennäkösesti toimii vähän eri

värit kun vaikka, sanotaan et me tehdään jotain, traktoreita. Niin nehän on aika eri värisiä. Et

silleen.

K: Mietiksä näitä just sukupuoleen ja feminiinisyyteen maskuliinisuuteen liittyviä asioita, muit-

ten kun, tai minkä muitten kautta sä mietit kun värien?

V: Muut ku värit.

K: Värit nyt on selkee, mutta..

V: No typografia eli minkälaista kirjasimee käytetään esimerkiks. Eli jos me tehdään jotain isoja

koneita, ni sit me käytetään todennäkösesti vähän paksumpaa tekstityyppiä, et se on boldia ja
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näin poispäin. Sit me tehdään jotain vaikka meikkiesimerkkiä, ni sit se on kapeeta ja laihaa,

selkeitä graafisia muotoja ja täntyyppistä. Et se on hienostuneempaa, kun sitten taas trakto-

ripuoles on vahvaa ja voimakasta. Et nää on semmosii päätöksiä vaan mitä pitää tehdä. Ja sit

se, et millä tavalla käytetään esimerkiks värejä, minkälaisia kuvia me käytetään. Et siel kone-

puolella vaikka, nii sit meil on isoja koneita ja rouheeta ja vähän rapa lentää ja näin poispäin.

Ja sitten taas meikkipuolella on sileitä ihoja, ja täntyyppistä.

(AD, Happy, mies)

Prosessia, jossa sukupuolesta tulee osa markkinoitua tuotetta, voidaan kutsua sukupuolen kommo-

difikaatioksi eli sukupuolen tekemistä markkinoitavaksi. Aiemmin on todettu, että puhelimitse teh-

tävässä markkinointi- ja palvelutyössä naiset yhdistetään resursseina pikemminkin kuin henkilöinä

tiettyihin tuotteisiin, ja näin naiset ja feminiinisyys sisältyvät kommodifioituihin tuotteisiin. Samaan

aikaan miehet ja maskuliinisuus ovat resurssi, joka kutsuu asiakkaita ja ihmisiä yleensä, ja yhdistyy

erityisesti teknologiaan liittyviin palveluihin. (Koivunen 2011, 230; Korvajärvi 2009.) Mainostoimis-

toissa tuotteiden kommodifikaatio ei kytkeydy samalla tavalla työvoimaan, vaan tuotteet sukupuo-

listetaan niiden ominaisuuksien ja markkinoinnin kohderyhmän sukupuolen mukaan. Samalla suku-

puoli liitetään tuotteeseen sen markkinoinnin kuvaston avulla. Näin ollen sukupuoli tulee haastat-

teluissa esiin suhteessa asiakkaisiin ja markkinoitaviin tuotteisiin, mutta ei niinkään suhteessa mai-

nostoimistojen työyhteisöihin.

Liikuntapalveluala on segregoitunut sukupuolen mukaan niin, että naiset työskentelevät pääsään-

töisesti ryhmäliikunnan ohjaajina ja miehet erilaisissa valmennustehtävissä, esimerkiksi personal

trainereina. Kun haastatelluilta kysyttiin, miksi miehet eivät juuri työskentele ryhmäliikunnan ohjaa-

jina, toistui vastauksissa miesten huono rytmitaju, kuten seuraavassa kahden liikunnanohjaajan kes-

kinäisessä pohdinnassa:

V: Sit rytmitaju miehillä on vaan surkeempi.

V: Joo se on ihan selvä. Että niistä ei ehkä oo niin paljon vetää sitten noita tanssitunteja, tai

rytmiin kun pitäis liikkua musiikin mukaisesti, niin se on haastavaa. Sille ei vaan voi mitään,

et siinä naiset on vähän parempia.

(Yrittäjä/liikunnanohjaaja, Belle, nainen)
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Miesten huono rytmitaju esitetään varsin itsestään selvänä ja kyseenalaistamattomana ominaisuu-

tena, kuten kahden haastateltavan haastatteluotteessa yllä. Haastatteluissa todetaan, että miehiä

on vain vähän ryhmäliikuntatunneilla, mutta käytännössä kokonaan he puuttuvat sellaisilta tanssil-

lisilta tunneilta, jotka perustuvat askelsarjoihin.

Rytmitaju sinänsä ei kuitenkaan voi liittyä essentialistisesti sukupuoleen niin, että kaikilla miehillä

olisi huono rytmitaju. Tulkintani on, että miehillä on rytmitajua siinä missä monilla naisillakin, mutta

miehet eivät ole tottuneet ja harjaantuneet ilmaisemaan sitä ruumiillisesti samalla tavalla kuin nai-

set. Juuri tätä naisten paremmin osaamaa rytmitajun ilmaisemisen tapaa tarvittaisiin ryhmäliikun-

nan ohjaamisessa ja siihen osallistumisessa. Sen sijaan miehet ilmaisevat rytmitajuaan eri tavoin

kuin naiset.

Käsitykseen liikunnanohjaajamiesten huonosta rytmitajusta sisältyy myös julki lausumaton ajatus

heidän suomalaisuudestaan. Kulttuuristen käsitysten mukaan esimerkiksi monilla afrikkalaisilla ja

latinalaisamerikkalaisilla miehillä oletetaan olevan erityisen hyvä kyky liikkua ja tanssia rytmissä mu-

siikin tahtiin. Heidät nähdään notkeina, sulavaliikkeisinä ja hyvän rytmitajun omaavina ”luonnos-

taan”, miettimättä sitä, millaisen mahdollisuuden rytmin ja notkeuden ruumiilliseen harjoittami-

seen heidän kulttuurinsa sallii miehille. Näin ollen huono rytmitaju ei olekaan kaikkien miesten omi-

naisuus, vaan nimenomaan suomalaisten miesten ominaisuus.

Huonon rytmitajun ohella toinen keskeinen miesten liikuntakulttuurin ominaisuus, joka tuli esiin

haastatteluissa, on miesten kilpailullisuus. Eräs ryhmäliikunnan ohjaaja kuvasi miesten kilpailulli-

suutta näin:

Miehillä muutenkin ryhmäliikuntatunnilla käyminen on vähän semmonen, että ne on käyny

salilla monta vuotta, ja ne tekee siellä toistoja kolme kertaa kymppi maksimipainot, kyykkyä.

Sitten ne tulee tonne bodypumppiin, jossa tehään lihaskestävyystreeniä. Me kyykätään viis

minuuttia putkeen ja me tehään yli sata toistoo, niin ne ajattelee, et ne laittaa samat painot

mitä ne siel salilla on tehny. Ne kattoo ympärilleen, kaikki muut naiset, ohjaaja, niin hänen on

pakko laittaa enemmän kun toi ohjaaja. Sit kun se on siel ekaa kertaa, niin se on kyl niin hirveen

näköstä, ensimmäisen minuutin jälkeen tekniikka pettää ihan täysin, se kyykky on semmost

puolikasta, ne on aivan puhki sen kyykyn jälkeen ja sen koko loppuohjelman, kun kaikki energia
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menny siihen yhteen kyykkybiisiin. Se on yks syy, minkä takia ne ei enää tuu sinne toista kertaa,

koska se oli niin hirveetä, koska ne ei kuuntele vaikka sanoo, et jos sä oot ekaa kertaa niin sä

et voi tehdä samoilla. Kyllä minä teen, minä olen mies ja minä olen käynyt salilla viis vuotta.

Tai sitten ne tulee sinne seuraavalla kerralla ja se on hauska huomata, että viimeks sul oli 20

kiloo päissä, nyt sul on vitoset päissä. Et sit on pikkasen nöyrempi asenne siihen hommaan.

(Liikunnanohjaaja, Belle, nainen)

Sitaatissa haastateltava kertoo siitä, miten miesasiakkaat ottavat vapaa-ajan ryhmäliikuntaan mu-

kaan kilpailullisuuden elementin, joka on pikemminkin kilpaurheilun ominaisuus kuin vapaa-ajan

ryhmäliikunnassa tarvittava ominaisuus. Sitaatin perusteella miesten tapaan osallistua ryhmäliikun-

taan kuuluu oman suorituksen vertaaminen muiden, myös ohjaajan suoritukseen. Lisäksi sitaatti

osoittaa, ettei miesten kilpailullisuus liikunnan yhteydessä rajoitu vain miesten keskinäisiin suhtei-

siin, vaan miehet kilpailevat myös ja ehkä jopa erityisesti suhteessa naisiin. Jopa siinä määrin, että

miehet itse toivovat voivansa harrastaa ryhmäliikuntaa miesten keskinäisissä ryhmissä:

Joku mies joskus sano tuol (kaupungin nimi), että joku ryhmäliikuntatunti miehille, et ois kiva

et se ois vain ja ainoastaan niille miehille. Vois sitten yhdessä kaikki siellä sekoilla, et se ei tunnu

niin nololta kun ne naiset vetää siel ihan kaikki ojennettuna ja just rytmiin ja sit se mies harp-

poilee siellä ihan mihin vaan. Sen pitäs olla sillei, et siel ois kaikki miehiä ja myös ohjaajakin

pitäs olla mies ja ei ehkä niin rytmitajuinen [naurua], niin sit ne miehet sais sinne mukaan.

(Liikunnanohjaaja, Belle, nainen)

Sitaatissa haastateltu liikunnanohjaaja kertoo miesasiakkaan toiveesta, että miehille olisi oma ryh-

mäliikuntatunti, jossa ei olisi lainkaan naisia. Sama toive miesten keskinäisistä liikuntaryhmistä on

keskeinen motiivi äijäjooga- ja jäbäjoogaryhmille. Myös joogassa miehet haluavat omia ryhmiä ja

hakeutuvat niihin, koska tällaisissa ryhmissä heidän ei tarvitse vertailla omaa liikkumisen tapaansa

ja ruumiillista pystyvyyttään naisten liikkumiseen ja ruumiillisuuteen.

Hanna Ojalan (2016, 181) mukaan oletus on, että kankea mies ei voi ainakaan sekaryhmässä suoriu-

tua joogasta ilman sukupuoleen kohdistuva häpeää. Näin ollen tarvitaan siis vain miehille tarkoitet-

tuja joogaryhmiä, jotta sukupuolten välinen vertailu vältettäisiin. Tämä ei tietenkään estä häpeän
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kokemuksia suhteessa toisiin miehiin, sikäli kun miesten tapaan joogata sisältyy oman ruumiillisuu-

den ja suoriutumisen vertaaminen muihin joogaajiin. Miesten keskinäiset liikunta- tai joogaryhmät

eivät siis muuta tilannetta eli poista miesten keskinäistä kilpailemista kokonaan, vaikka ne poistavat

mahdollisuuden kilpailla naisia vastaan. Näin siitä huolimatta, että miesten keskinäiset ryhmät voi-

vat olla vastaus homososiaaliseen kaipuuseen harjoittaa liikuntaa yhdessä toisten miesten kanssa.

Keskeinen sukupuolistava käytäntö mainostoimistoissa on tuotteiden sukupuolen kommodifikaatio,

joka on seurausta sukupuolijaon läpileikkaavuudesta yhteiskunnassamme. Samaan aikaan mainos-

toiminta tuottaa ja uusintaa sukupuoleen perustuvia jakoja kulttuurissamme. Haastatteluissa liikun-

tapalvelualan sukupuolistuneita käytännöt yritysten tasolla keskittyvät kahteen keskeiseen seik-

kaan, miesten rytmitajuun – tai sen väitettyyn puutteeseen – ja kilpailullisuuteen. Näiden kahden

seikan kautta on mahdollista tavoittaa jotakin hyvin keskeistä siitä, miten sukupuoleen perustuvaa

eroa tuotetaan naisten ja miesten välille arkisissa käytännöissä.

Sopimisen käytännöt

Mainostoimistoissa haastatteluissa esiin tuli kerta toisensa jälkeen alan erityisyys. Käytännössä lä-

hes kaikki haastatellut korostavat, että alalla työskenteleminen edellyttää intohimoa ja sen on ol-

tava pikemminkin elämäntapa kuin ”vain” palkkatyö. Toisaalta palkasta neuvottelemista ei koeta

vaikeaksi vaan palkan koetaan nousevan ”automaattisesti” lisääntyneen vastuun ja entistä vaati-

vampien työtehtävien myötä. Lisäksi esimerkiksi työpaikkaa vaihtavalla työntekijällä on hyvät mah-

dollisuudet neuvotella itselleen hyvä työsopimus ja työn tekemisen ehdot uuden työnantajan

kanssa, jos hänellä on riittävästi haluttua ja arvostettua kokemusta ja ammattitaitoa alalta.

Kun kysyimme sekä työntekijöistä että yrittäjiltä, olisiko työehtosopimuksesta apua alan ongelmiin,

ei ajatus saanut juurikaan kannatusta. Jotkut yrittäjät kokevat työehtosopimuksen yrittäjyyden

sääntelyksi, jota he eivät halua, vaikka ovatkin tietoisia joidenkin yritysten harjoittamasta työnanta-

japolitiikasta.

Mä nään työehtosopimukset sillai, että jos joku yritys niitä rikkoo, ni se että onks sitä vai eiks

sitä oo, niin sitä rikotaan siltiki. Kyllä lähtee tollaset asiat mun mielestä siitä työnantajasta,

että mitenkä se haluaa mennä. Joko se on reilu tai sitte se koko aja koittaa mennä sieltä, että

jos jotain ei tarvii maksaa ni sitte sitä ei makseta. Kyllä mä uskon, että ehkä se voi jotain hillitä,
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että jos sellanen on, jollakin alalla, niin että sen alle ei ainakaan mennä. Mutta kuitenki sitten

on yleissitova, niin mää uskon, että ne ketkä niitä työehtoja polkee, ni ne polkee niitä joka

tapauksessa.

(Yrittäjä/personal trainer, Belle, mies)

Haastattelukatkelmassa liikuntapalvelualan yrittäjä ottaa kantaa sen puolesta, että yrittäjien reilu

suhtautuminen on yrittäjästä itsestään kiinni, eikä sitä voi sääntelyllä muuttaa. Työehtosopimuksen

myös pelätään tuovan lisäkustannuksia ja kankeutta yritystoimintaan. Työehtosopimuksen sopija-

osapuolena voisi työnantajanpuolella olla yksittäinen yritys, mutta tiedossamme ei ole, että mikään

liikuntapalvelualan yritys olisi neuvotellut työehtosopimusta. Näyttää siis siltä, ettei tällaisiin sopi-

muksiin ole työnantajapuolella erityistä halukkuutta.

Liikuntapalvelualalla yleinen käytäntö on, että työntekijät työskentelevät useissa eri yrityksissä joko

työntekijän asemassa tai laskuttavana alihankkijana. Heillä voi olla erilaisia sopimuksia eri työnan-

tajien kanssa, jolloin he ovat sekä työntekijäitä että alihankkijoita samaan aikaan. Joissakin alan yri-

tyksissä työskentelee vain laskuttavia työntekijöitä, mikä osoittautui hankalaksi tutkimushankkeen

kannalta. Lähestyimme yrityksiä, joissa periaatteessa oltiin myötämielisiä tutkimukselle, mutta ku-

kaan laskuttavista alihankkijoista ei halunnut osallistua tutkimukseen, koska haastatteluun olisi pi-

tänyt osallistua omalla ajalla.

Toimeentulon kokoaminen palkkatyönä tehdyistä tunneista ja alihankkijana toimimisesta ei kuiten-

kaan aina ole ohjaajien oma valinta. Alalla toimii työnantajia, jotka eivät palkkaa ohjaajia työsuhtee-

seen vaan haluavat toimia laskuttavien ohjaajien eli alihankkijoiden kanssa. Toisaalta yksityisellä lii-

kuntapalvelualalla on myös työnantajia, jotka eivät tee ohjaajien kanssa alihankintasopimuksia lain-

kaan, vaan palkkaavat kaikki ohjaajansa työsuhteeseen. ”Siinä he pystyy sanelemaan tiettyjä asioita

enemmän, ja he pystyy tiettyjä asioita käskemään ja edellyttämään työntekijöiltä”, kuten eräs haas-

tattelemamme ryhmäliikunnan ohjaaja totesi.

Jotkut työnantajat edellyttävät sekä laskuttavilta ohjaajilta, että he etsivät itselleen sijaisen, jos he

sairastuvat tai eivät muusta syystä pääse itse ohjaamaan tuntia. Sijaisen etsiminen on erityisen vai-

keaa, jos kyseessä on jokin erikoistunti, joiden ohjaajia Suomessa on vain vähän. Jos sijaista ei löydy,

tunti joudutaan perumaan. Jotkut yritykset eivät maksa palkkaa sairastuneelle ohjaajalle.
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Yks [yritys], mille mä teen nytte tällä hetkellä, niin heil on esimerkiks semmoset säännöt, et jos

laskuttava on kipeenä, niin meijän pitää ite hankkia sijaiset siinä tilanteessa. Niin kyl mä viime

syksynäki kiukulla kerran, mul ei tullu enää yhtään ääntä lainkaan, mut sit mä vaan menin

sinne ja sanoin, että mä tiesin et tätä tuntia ei tee sitte ketään. (…) Mä sanoin suoraan, että te

ootte sanonu, et teil ei oo ketään ketä tätä tuntia ohjaa ja te ette hommaa sijaista, mun pitää

ohjata. Ni nyt mä tulin tänne, mutta mä en tuu puhumaan tolla tunnilla mitään, koska mä en

voi puhua. No sitte ne totta kai oli tosi pahoillaan ja kaikkee. Mutta et periaatteessahan se on

heijän sääntö.

(Liikunnanohjaaja, Petit, nainen)

Ohjaajien työn keskeinen piirre on sen painottuminen iltoihin ja viikonloppuihin, eli päivätyötä te-

kevien asiakkaiden vapaa-aikaan. Monien ohjaajien työhön sisältyy myös liikkumista paikasta toi-

seen, eri työnantajien liikuntatilojen välillä, mikä rajoittaa ohjaajien varsinaista työaikaa. Tuntipe-

rustaisessa työssä liikkuminen tapahtuu ohjaajien omalla ajalla ja ilman korvausta.

Tunnit jatkuu yleensä yheksään, joka päivä paitsi perjantaina mä pääsin yheksältä tai vartin

yli yheksään. Mut sit jos mä oon (kaupungin nimi) töissä, niin sieltä lähtee juna vasta puol

ykstoista. Nyt kun ne on aina myöhäs, ni mä oon vasta puol yks himassa. Et sen neljän tunnin

työpäivän eteen mä matkustan toiset neljä [tuntia].

(Liikunnanohjaaja, Petit, nainen)

Koska ohjaajien työ on jatkuvaa liikkumista liikuntapaikasta toiseen, ei heille useinkaan synny työ-

yhteisöä, jonka kesken voisi jakaa asioita ja kenties myös neuvotella yhdessä työnantajan kanssa.

Kansainväliseen ketjuun kuuluvassa liikuntapaikassa on alalle poikkeuksellinen tilanne, sillä siellä lä-

hes kaikki ryhmäliikunnan ohjaajat työskentelevät kokoaikaisessa, toistaiseksi voimassa olevassa

työsuhteessa. He työskentelevät useissa saman ketjun toimipaikoissa, ja heidän työhönsä kuuluu

ryhmätuntien ohjaamisen ohella myös muita tehtäviä. Tällainen ratkaisu on mahdollistanut heidän

kokoaikaisen työsuhteensa. Kaikki yrityksen haastatellut työntekijät kertoivat olevansa erityisen on-
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nellisia siitä, että he voivat työskennellä yhdessä ja samassa yrityksessä, vaikka liikkuvatkin eri toi-

mipaikkojen välillä. Haastatteluissa tuli esiin myös se, että kaikki eivät ole halunneet sisällyttää työ-

hönsä muiden tehtävien tekemistä, eivätkä siksi ole jääneet kyseiseen yritykseen töihin.

Näyttää siltä, että tutkimuksessa tarkastellut kaksi alaa, markkinointiviestintäala ja yksityinen liikun-

tapalveluala, ovat sopimisen suhteen hyvin erilaisia, vaikka niitä yhdistää työehtosopimuksen puut-

tuminen. Haastattelujen perusteella mainostoimistoissa työntekijöiden sopimuksellinen asema ja

työn tekemisen ehdot näyttävät hyviltä. Tutkimukseen osallistuneiden mainostoimistojen liikevaih-

dot ovat merkittäviä, etenkin verrattuna liikuntapalvelualan yritysten liikevaihtoihin. Saattaa olla,

että tämä vaikuttaa asiaan, ja että asiakkaiden maksut ovat riittäviä niin, että myös työntekijät saa-

vat työstään kohtuullisen palkan. Vaikka tämän tutkimuksen haastatellut liikunnanohjaajat eivät

kertoneet ongelmista liikuntapalvelualalla oman työnantajansa suhteen, monet tunnistivat ne, ja

niitä on kuvattu myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Karppinen 2011) ja mediassa.
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Kohti uuden työn tekemisen muotoja

Tutkimushanke on osoittanut, millaisia uuden työn piirteitä ja sukupuolistavia käytäntöjä suomalai-

sessa työelämässä on vireillä markkinointiviestintäalalla ja yksityisellä liikuntapalvelualalla. Yleistäen

voi sanoa, että molempien alojen työssä on löydettävissä uuden työn piirteitä, vaikka alat ovat kes-

kenään melko erilaiset, ja siten myös erilaiset uuden työn piirteiden suhteen.

Työn feminisoitumisen käsitteen avulla voi tavoittaa tiettyjä työn piirteitä mainostoimistoissa. Täl-

laisia ovat työntekijöiden jatkuva valmius ja kiire saada tuote valmiiksi sovittuun päivämäärään men-

nessä, kommunikointi eri suuntiin, joustavuus ja palvelualttius. Vaikka työtä voi luonnehtia luovaksi

työksi, on se samalla mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelutyötä, jota määrittävät asiakkaiden

toiveet, aikataulut ja tarpeet. Liikuntapalvelualan työssä feminisoitumisen käsite auttaa tavoitta-

maan työn naisenemmistöisyyden sekä osa-aikaisuuden. Toki myös tämä ala on asiakaspalveluala,

joskin eri lähtökohdista kuin markkinointiviestintäala. Siinä missä mainostoimistoissa asiakkaiden

tarpeet määrittelevät työtä, liikuntapalvelualalla asiakkaille tarjotaan tiettyjä tuotteita, joista asiak-

kaat valitsevat mieluisensa. Liikuntapalvelualan työhön kuuluu myös se, että asiakkaita patistellaan

osallistumaan liikuntaan ja tekemään liikuntasuoritteita.

Molemmilla aloilla sukupuolistavilla käytännöillä on keskeinen merkitys, vaikka niiden tavoittami-

nen tutkimuksen keinoin vaatii erityistä kokemusta ja asiantuntemista. Siinä missä markkinointivies-

tintäalan sukupuolistavat käytännöt ovat ilmeisimpiä työn tuotteissa eli markkinointiviestinnässä ja

mainoksissa ylipäätään, liikuntapalvelualalla sukupuolistavat käytännöt yhdistyvät sukupuolen mu-

kaisiin jakoihin naisten ja miesten välillä. Vaikka sukupuolen mukainen segregaatio voidaan nähdä

alaa leimaavana rakenteena, se on myös jatkuvasti uusinnettu käytäntö. Yleistäen voi sanoa, että

monet uuden työn sukupuolistavat käytännöt ovat tuttuja jo vanhasta työstä, eikä uuden työn jä-

sennykset ole tuoneet juurikaan uutta työhön tai sen tutkimiseen sukupuolen näkökulmasta.

Vaikka sekä markkinointiviestintäala että liikuntapalveluala ovat siinä suhteessa samanlaisia, ettei

kummallakaan alalla ole yleissitovaa työehtosopimusta, näyttävät alat poikkeavan toisistaan mer-

kittävästi sopimisen suhteen. Siinä missä mainostoimistoissa palkkojen paikallinen neuvotteleminen

on helppoa ja haastateltavat kokevat palkkansa nousevan ”automaattisesti” työtehtävien muuttu-

misen myötä, palkat liikuntapalvelualalla eivät juuri ole neuvoteltavissa. Liikunnanohjaajalla ei juuri



31

ole mahdollisuuksia saada omaa palkkaansa nousemaan, muilla keinoin kuin lisäämällä työtunteja.

Se ei aina ole mahdollista, sillä tunnit keskittyvät iltoihin ja liikkuminen paikasta toiseen vie monien

liikunnanohjaajien työaikaa.

Viime vuosina paikallinen sopiminen työsuhteen ehdoista on lisääntynyt voimakkaasti. Yleensä pai-

kallisessa sopimisessa on kysetyöehtosopimuksen säännöksen soveltamistavasta tai sopimisesta

työehtosopimuksen määrittelemissä rajoissa. Paikallisen sopimisen neuvotteluja käyvät yksittäisten

työntekijöiden puolesta yleensä luottamushenkilöt. Yksityinen liikuntapalveluala tarjoaa esimerkin

paikallisesta sopimisesta tilanteessa, jossa työehtosopimuksen tarjoamaa kollektiivista suojaa ei ole,

ja työntekijä neuvottelee työsuhteen ehdoista työnantajan kanssa. Näyttää siltä, ettei neuvottelu-

tulos ole erityisen hyvä työntekijöiden kannalta. Sen sijaan mainostoimistoissa paikallinen sopimi-

nen näyttää toimivan huomattavasti paremmin.

Yleistäen voi todeta, että muut uuden työn piirteet yhdistävät näitä kahta alaa enemmän kuin sopi-

musten purkautuminen ja sopimisen muodot. Oletamme, ettei kummallekaan alalle neuvotella työ-

ehtosopimusta, vaan kollektiivisten sopimusten purkaminen jatkuu. Oletamme myös, että molem-

milla aloilla työsuhteet korvataan laskuttavilla alihankkijoilla, jotka työskentelevät useille eri työn-

antajille samaan aikaan. Liikuntapalveluala on tästä hyvä esimerkki, ja tätä esimerkkiä myös monet

muut alat seurannevat tulevaisuudessa. Tällöin sopimisen muodot ja sopimusten neuvottelu saavat

uudenlaisen, entistä merkittävämmän roolin työntekijöiden kannalta. Sopimusten neuvottelusta tu-

lee entistä keskeisempi työelämätaito, jonka omaaminen turvaa hyvän aseman työelämässä. Kes-

keinen kysymys tietenkin on, mitä tapahtuu niille työntekijöille, joilta sopimusten neuvottelu ei suju,

tai jotka ovat neuvotteluissa selkeästi alakynnessä.
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