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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia kokemuksia korkeakoulutetuilla henkilöillä on 
sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. Sukupuolten välinen 
tasa-arvo ei vielä täysin toteudu suomalaisessa työelämässä. Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla kohdelluksi 
samanarvoisena työntekijänä sukupuolesta riippumatta rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. Tasa-arvoisen 
työelämän saavuttaminen edellyttää kulttuurin sekä asenteiden muuttamista ja ne voivat muuttua vasta, kun 
ollaan tietoisia omista, yhteiskunnan ja työnantajan luomista asenteista ja stereotypioista liittyen sukupuoliin. 
Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä määriteltiin sukupuolta ja tarkasteltiin työelämää sukupuolten 
välisen tasa-arvon näkökulmasta sekä käsiteltiin rekrytointiprosessia tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta.   

Tutkimusaineisto kerättiin helmikuussa 2020 haastattelemalla kymmentä korkeakoulutettua henkilöä, joista 
kuusi edusti naissukupuolta ja neljä miessukupuolta. Haastattelut olivat teemahaastatteluja, jotka toteutettiin 
yksilöhaastatteluina. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kokemuksia, joten tämän vuoksi tutkimusotteeksi 
valikoitui laadullinen tutkimus, jonka taustalla vaikutti fenomenologinen tieteenfilosofia. Aineisto analysoitiin 
teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä luokittelua apuna käyttäen.  

Tutkimustulokset osoittivat, että korkeakoulutettujen kokemukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta 
rekrytointiprosesseissa ja työelämässä olivat pääsääntöisesti positiivisia. Rekrytointiprosesseissa 
työpaikkailmoitukset rakensivat mielikuvaa tehtävään haetusta henkilöstä. Työpaikkahaastattelut toimivat 
rekrytointiprosesseissa tasa-arvoa tukevina ja heikentävinä elementteinä.  Rekrytointiprosessien ja 
rekrytointipäätösten koettiin tukevan tasa-arvon toteutumista. Mielikuvat miesten ja naisten aloista horjuttivat 
työelämän tasa-arvon toteutumista.  Ura- ja palkkakehitys koettiin työelämän tasa-arvon mahdollistajina. 
Vanhemmuus koettiin työelämän tasa-arvon epävarmuustekijänä. Merkittävimmät erot sukupuolten välillä 
näkyivät työpaikkahaastatteluissa sekä vanhemmuuden ja työelämän yhdistämisessä. Naiset kokivat, että 
työpaikkahaastatteluissa ei vielä täysin toteudu sukupuolten välinen tasa-arvo ja vanhemmuudella koettiin 
olevan suurempi vaikutus naisen kuin miehen uraan. 
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1 JOHDANTO 

Tasa-arvon toteutuminen työelämässä on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä 

tavoitteista. Kaikilla työntekijöillä on oikeus saada samanarvoista kohtelua 

sukupuolesta riippumatta. Jotta sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista 

työelämässä voitaisiin edistää, tulee tasa-arvon ongelmakohtia nostaa esille, 

sillä ainoastaan kulttuurin ja asenteiden muuttamisella voidaan päästä kohti 

tasa-arvoisempaa työelämää. Tasa-arvoinen työelämä edellyttää tasa-arvoista 

rekrytointiprosessia, sillä rekrytointiprosessi on jokaisen työsuhteen lähtöpiste ja 

se jo omalta osaltaan määrittää tulevalle työntekijälle organisaation tasa-arvoisia 

käytänteitä. (Rötkin 2015, 44.) Rekrytointiprosessien keskiössä ovat henkilöt, 

jotka tekevät rekrytointiin liittyviä päätöksiä. Tasa-arvon toteutumisen 

näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että nämä päätöksentekijät ovat tietoisia 

omista, yhteiskunnan ja työnantajan luomista asenteista ja stereotypioista 

liittyen tiettyyn sukupuoleen.  

Suomessa tasa-arvopolitiikalla on pitkät juuret, mutta silti työmarkkinoilla 

sukupuolet ovat selvästi eriytyneet ja työelämän käytänteet vahvistavat 

eriarvoisia toimintamahdollisuuksia. Jotta tasa-arvo toteutuisi työelämässä, 

edellyttää se sukupuolten samanarvoisuuden hyväksymistä sekä asenteiden 

tiedostamista, sillä tasa-arvo voi tapahtua vasta kun ne tunnistetaan ja niitä 

vastaan voidaan tietoisesti toimia. (Huhta ym. 2005, 13.) Vuoden 2017 tasa-

arvobarometrissa lähes 60 prosenttia vastanneista miehistä arvioi naisten 

mahdollisuudet työelämässä yhtä hyviksi kuin miesten, mutta vastanneista 

naisista vain reilut 30 prosenttia arvioi samoin. Noin 70 prosenttia vastaajista 

arvioi Suomessa miesten aseman olevan työelämässä naisten asemaa 

parempi. (Nieminen & Attila 2018, 21.) 

Yksi työelämän tasa-arvon toteutumiseen vaikuttava tekijä on perhe-elämä 

ja oletus siitä, että nainen ottaa enemmän vastuuta lasten hoitamisesta (Savinko 

& Sahamies 2019). Jos rekrytointiprosessissa on mukana hedelmällisessä iässä 

oleva nainen sekä mies, valitaan avoimeen tehtävään helpommin mies, koska 
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hedelmällisessä iässä olevan naisen kohdalla nähdään enemmän riskejä sekä 

kustannuksia liittyen perhevelvollisuuksien hoitoon (Piha 2006; Turpeinen & 

Toivonen 2007). Kelan tilastojen mukaan, vuonna 2016 syntyneiden lapsien isät 

pitivät vanhempainvapaista vain 9 prosenttia ja siten äidit käyttivät vapaista 91 

prosenttia (Kela 2019). Vuoden 2017 tasa-arvobarometrissa 75 prosenttia 

vastaajista oli sitä mieltä, että miesten perhevapaiden käyttöä ei tueta riittävästi 

työpaikoilla (Nieminen & Attila 2018, 23). Vanhempainvapaiden tasaisempi 

jakautuminen omalta osaltaan tukisi työelämän tasa-arvoa.  

Aikuiskasvatustieteilijät työllistyvät usein erilaisiin rekrytoinnin ja 

henkilöstöhallinnon tehtäviin, joten he ovat juuri niitä henkilöitä, jotka tekevät 

päätöksiä tasa-arvoisemman työelämän puolesta. Erilaiset rekrytoinnin ja 

henkilöstöhallinnon tehtävät ovat olleet jo useamman vuoden ajan kilpailtuja 

työpaikkoja ja näihin tehtäviin hakee ihmisiä useilta eri aloilta. Kasvatustieteilijän 

etuna nähdään ihmisläheisyys sekä asioiden toteuttaminen inhimillisistä 

lähtökohdista ja näiden tekijöiden vuoksi aikuiskasvatustieteilijällä on jo 

ennestään hyvät lähtökohdat toteuttaa tasa-arvoista rekrytointia (Puska 2019, 

22). Tämän vuoksi aikuiskasvatustieteen opintojen tulisi tukea sukupuoliin 

liittyvien asenteiden ja stereotypioiden sisäistämistä osana tasa-arvoista 

rekrytointia ja työelämää.  

Tampereen yliopiston Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoina 

koemme erityisen merkityksellisiksi opintojen osaamistavoitteet, jotka liittyvät 

tasa-arvon toteutumiseen. Tutkinnon pohjalla on lähes kaikilla elämän alueilla 

hyödyllinen kasvatustiede ja vapaan sivuaineoikeuden avulla pääsee 

rakentamaan persoonallisen tutkinnon. Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen 

opintojen osaamistavoitteena on luoda pohja, jonka avulla 

aikuiskasvatustieteilijä pystyy tekemään perusteltuja eettisiä valintoja ja edistää 

yhdenvertaisuutta ammatillisessa toiminnassaan sekä erittelemään oppimiseen 

ja kasvatukseen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja globaalit ilmiöt. 

Aikuiskasvatustieteilijä kykenee kehittämään ja toimimaan moniammatillisissa 

työyhteisöissä sekä ymmärtää oman eettisen vastuunsa yhteiskunnallisena ja 

globaalina toimijana. (Tampereen yliopiston verkkosivut, 2020.) 

Aikuiskasvatuksen avulla on löydetty keinoja, joilla voidaan muuttaa rajoja 

esimerkiksi työelämän ja koulutuksen sekä formaalin ja non-formaalin oppimisen 

välillä (Normand & Pacheco 2014, 93). Näitä tavoitteita lukiessa huomaa, että 
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Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen tutkinto-ohjelma 

vastaa hyvin nyky-yhteiskunnan kasvaviin vaatimuksiin moniosaamisesta, sillä 

valmistuessaan kasvatustieteen maisteriksi, opiskelija on lukenut hyvin 

moninaisesti eri oppiaineita ja saanut hyvät valmiudet toimia monialaisissa 

yrityksissä sekä organisaatioissa. Tämän lisäksi yksi osaamistavoitteista on 

perusteltujen eettisten valintojen tekeminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen, 

jotka osoittavat sitä, että aikuiskasvatustieteilijä on kykeneväinen suorittamaan 

tasa-arvoisia rekrytointeja. 

Tulevina aikuiskasvatustieteen asiantuntijoina olemmekin kiinnostuneita 

sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta rekrytointiprosesseissa ja 

työelämässä. Koemme, että sukupuolten välinen tasa-arvo 

rekrytointiprosesseissa ja työelämässä on ajankohtainen sekä 

yhteiskunnallisesti merkittävä aihe. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 

korkeakoulutettujen henkilöiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta 

rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. Tarkoituksena on saada käsitys 

sukupuolten välisen tasa-arvon tilanteesta rekrytointiprosesseissa ja 

työelämässä, joten tutkimukseen osallistuneiden omilla kokemuksilla sekä 

niiden kautta muodostuneilla käsityksillä on merkittävä asema tässä 

tutkimuksessa.   Tutkimuksemme on kasvatustieteellinen tutkimus, joka sijoittuu 

aikuiskasvatuksen kenttään sekä saa vaikutteita yhteiskuntatieteistä ja 

työelämän tutkimuksesta. 

Tutkimuksen alussa luvussa kaksi määritellään sukupuolta ja pohditaan 

sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä eri näkökulmista. Kolmannessa 

luvussa rekrytointiprosessi pilkotaan osiin ja sitä tarkastellaan tasa-arvon 

näkökulmasta. Neljännessä luvussa kerrotaan tutkimuksen toteutuksesta ja 

metodologista valinnoista. Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset, 

jotka on jaettu kahteen pääluokkaan, sukupuolten välisen tasa-arvon 

toteutumiseen rekrytointiprosesseissa sekä sukupuolten välisen tasa-arvon 

toteutumiseen työelämässä. Viimeisessä luvussa pohditaan tutkimuksen 

tuloksia ja arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.   
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2 SUKUPUOLI JA TASA-ARVO 

TYÖELÄMÄSSÄ 

Tässä luvussa määrittelemme mitä sukupuolella tutkimuksessamme 

tarkoitetaan, käsittelemme sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä, 

kerromme sukupuolistereotypioista työelämässä sekä segregaatiosta ja 

käymme läpi vanhemmuutta työelämää epätasa-arvottavana tekijänä. Tasa-

arvo luo yhtäläisiä mahdollisuuksia ja kohtelua sukupuolesta riippumatta, yksilön 

ominaisuudet huomioon ottaen. Tasa-arvo nähdään usein laajempana 

kokonaisuutena, kun vain sukupuolten välisenä asiana, jolloin sen nähdään 

pitävän sisällään myös uskontoon, entiseen taustaan tai seksuaaliseen 

suuntautumiseen liittyviä tekijöitä. (Pulkkinen 2002, 21.)  

Tässä tutkimuksessa emme kuitenkaan tarkastele tasa-arvoa kaikista 

näkökulmista, vaan keskitymme sukupuolten väliseen tasa-arvoon 

työelämässä. Työelämän tasa-arvon tutkimus on hyvin pitkälti keskittynyt 

naisten syrjinnän ja sukupuolten eriarvoisuuden muodostumisen tutkimukseen. 

Työelämän tutkimukselle on tyypillistä puhe muutoksesta, muutoksen suunnista 

ja tulevaisuudesta. Kun työelämän tutkimuksen näkökulmaksi otetaan 

sukupuoli, voidaan edelleen puhua muuttumattomuudesta ja muutoksen 

suhteiden dynamiikasta. Suomessa työelämässä keskustelu sukupuolen 

sisällöstä ja sukupuolittuneiden suhteiden seurauksista on moninaista. 

Sukupuolten tasa-arvo on yksi tarkastelunäkökulma, joka voidaan tehdä 

numeerisesti näkyväksi. Kulttuurisesti yhteiset ymmärrykset sukupuolesta ja 

sukupuolen tasa-arvosta sekä näiden ymmärrysten toimivuudesta työelämässä, 

on numeroiden ohella toinen tärkeä tarkastelun tapa. (Korvajärvi & Heiskanen 

2019, 268.) 
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2.1 Sukupuoli tässä tutkimuksessa  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2019a) määrittelee sukupuolen moninaiseksi 

ilmiöksi, joka pitää sisällään erilaisia rakenteita sekä eroavaisuuksia 

yhteiskunnassa ja siihen liittyy myös paljon merkityksiä sekä arvoja. Sukupuoli 

ei ole yksiselitteinen ilmiö, sillä siinä yhdistyy kehon fysiologia, henkilön 

kokemus omasta sukupuolesta sekä kulttuurisesti rakennetut merkitykset. 

Naissukupuoli ja miessukupuoli ovat tunnetuimpia määritelmiä sukupuolesta. 

Nämä määritelmät eivät kuitenkaan sulje pois muita vaihtoehtoja sukupuolista 

tai ole toisistaan täysin erillään.  

Sukupuoli voidaan jaotella esimerkiksi biologiseen, sosiaaliseen ja 

juridiseen sukupuoleen sekä sukupuoli-identiteettiin. Biologinen sukupuoli 

tarkoittaa sitä, että sukupuoli määritellään anatomian, kromosomien tai 

hormonien mukaan. Tätä voidaan kutsua myös syntymässä määritellyksi 

sukupuoleksi. Sosiaalinen sukupuoli sisältää odotuksia, rooleja ja merkityksiä, 

joita tiettyyn sukupuoleen liitetään. Juridinen sukupuoli kuvastaa henkilön 

laillista sukupuolta, joka ilmenee henkilötunnuksesta. Tällä hetkellä Suomessa 

on kaksi juridista sukupuolta, nainen ja mies. Sukupuoli-identiteetti on myös yksi 

sukupuolen määritelmistä, jolla tarkoitetaan nimenomaa henkilön omaa 

kokemusta sukupuolesta. Se ei välttämättä vastaa syntymässä määriteltyä 

sukupuolta tai ole kumpikaan juridisen määritelmän sukupuoli, vaan jokainen voi 

itse määritellä oman sukupuoli-identiteettinsä. Itse määritelty sukupuoli-

identiteetti on yksilön kannalta suotuisin tapa ymmärtää sukupuoli. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2019a.)  

Länsimaissa on totuttu jakamaan henkilöt kahteen sukupuoliluokkaan; 

naisiin ja miehiin, vaikka hyvin harva ihminen edustaa yksiselitteisesti 

feminiinistä naista tai maskuliinista miestä. Sukupuoli on hyvin monimuotoinen 

ja monimerkityksinen sekä sillä on erilaisia ilmenemismuotoja. 

Yhteiskunnassamme sukupuolella on toimijan rooli ja usein sen perusteella 

luokittelemme toisia ja yritämme saada maailmaa käsitettävämmäksi. 

Sukupuolta pidetään esimerkiksi monissa tutkimuksissa taustamuuttujana, 

koska oletamme sukupuolen selittävän ihmisen toimintaa, mielipiteitä ja 

arvostuksia. Käytämme sukupuolta ihmisten arvioimiseen ja arvottamiseen sekä 

suuntaamme yhteiskunnallisia ratkaisuja ja päätöksentekoa. (Vilkka 2010, 17, 
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25.) Modernisaatio pitää kuitenkin sisällään idean yksilöstä, jota sukupuoli ei 

määrittele sekä idean sukupuolettomasta sosiaalisesta järjestyksestä. 

Teollisuusmaissa onkin siirrytty muodollisesti yhtäläiseen, sukupuolesta 

riippumattomaan kansalaisuuteen ja yksilöllisyyteen. (Julkunen 2010, 10.) 

Nykytutkimuksen valossa voidaan todeta, että sukupuoli on sekä 

sosiaalinen että biologinen eivätkä nämä muodosta minkäänlaista 

arvojärjestystä. Yksilö tekee sukupuolensa aina viime kädessä itse. Tasa-arvon 

ja sukupuolen yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että sukupuolen 

moninaisuus otetaan huomioon kaikissa tilanteissa. Yhteiskunnan näkökulma 

sukupuolen tekemisen arvioimiseen on objektiivinen, eikä se ota riittävästi 

huomioon subjektiivista yksilön kokemuksellista näkökulmaa tarkasteluun.  

Sukupuolten ja seksuaalisuuden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden yksi 

tärkeimmistä tehtävistä yhteiskunnassa on yhteiskuntajärjestelmän 

ylläpitäminen työelämässä, kuten naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu 

muun muassa palkkauksessa, rekrytoinnissa ja päätöksenteossa. (Vilkka 2010, 

22.)  

2.2 Sukupuolten välinen tasa-arvo työelämässä  

Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan naissukupuolten, 

miessukupuolten ja muiden sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä 

valintoja, kehittyä työssään ja tulla palkituksi ilman sukupuoleen liittyviä 

rajoituksia.  Tasa-arvo pitää myös sisällään sen, että naisten, miesten ja muiden 

sukupuolten toimintatavat, pyrkimykset ja tarpeet nähdään samanarvoisina, 

vaikka ne poikkeisivat toisistaan.  (Huhta ym. 2005, 31.) 

Suomen sanotaan olevan sukupuolten tasa-arvon edelläkävijä. Tätä 

väitettä tukee se fakta, että Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka antoi 

naisille täydet oikeudet toimia poliittisesti vuonna 1906. Naisten ja miesten 

välisen tasa-arvon parantaminen on siis ollut Suomessa tärkeää jo pitkään. 

Esimerkiksi ensimmäiset naisjärjestöt perustettiin jo 1880-luvulla. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2019.) Nykyajan Suomessa naisilla ja miehillä on yhtenevät 

oikeudet koulutukseen sekä työhön, yksilöllinen sosiaaliturva ja erillisverotus. 

Sosiaalipoliittiset etuudet ja palvelut mahdollistavat myös perheellisten naisten 

työssä käymisen. (Huhta ym. 2005, 17.) Suomi sijoittuu melko korkealle, kun 
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arvioidaan sukupuolten tasa-arvoa työelämässä kansainvälisesti. Hyvänä 

esimerkkinä toimii se, että naisten työssäkäynti on laajamittaista ja usein 

kokoaikaista, naisten koulutustaso on korkea, naisilla on yhtäläiset 

mahdollisuudet edetä uralla ja naisjohtajia on enemmän kuin monessa muussa 

maassa. Miehiin nähden naisjohtajien määrä on kuitenkin huomattavan pieni. 

(Koivunen, Ojala, Saari & Viitasalo 2017, 130.) Näistä tekijöistä huolimatta 

sukupuolten välinen tasa-arvo ei täysin toteudu suomalaisessa työelämässä 

(Huhta ym. 2005, 17). Suomalaista tasa-arvoa leimaakin juuri sukupuolikonfliktin 

vaimentaminen, sopuisuus ja tasapuolisuus. Tasa-arvoa ei tule esittää 

pelkästään naisten asiana vaan tulee muistaa miehiäkin. Ihmisten asenteista 

huokuu, että parasta olisi, jos koko tasa-arvosta ei puhuttaisi ollenkaan, kun 

“meillähän on jo tasa-arvo". (Julkunen 2010, 74.)  

Vuodesta 1995 lähtien tasa-arvolain mukaisesti organisaatioilta on 

edellytetty sukupuolten välisen tasa-arvon systemaattista toteuttamista (Huhta 

ym. 2005, 13). Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva 

syrjintä sekä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvolailla 

pyritään parantamaan naisten asemaa etenkin työelämässä. Työnantajan on 

laadittava vähintään joka toinen vuosi tasa-arvosuunnitelma, jos 

organisaatiossa työskentelee vähintään 30 työntekijää. Tasa-arvosuunnitelma 

sisältää muun muassa selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, kartoituksen 

naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista sekä palkkaeroista. (Laki 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986.) Vaikka tasa-arvopolitiikalla on 

pitkä historia Suomessa, työmarkkinoilla sukupuolet ovat vahvasti eriytyneet ja 

työelämän käytännöt vahvistavat eriarvoisia toimintamahdollisuuksia (Huhta ym. 

2005, 13). Kinnusen (2011, 9) mukaan useat naiset kokevat yhä syrjintää 

työelämässä.  

Sukupuolten tasa-arvoa pidetään organisaatioiden perusarvona, mutta sen 

toteutuminen ei ole organisaatioissa itsestään selvää. Tasa-arvon toteutuminen 

vaatii organisaatiolta toimia sekä jatkuvaa kehittymistä ja se vaatii kaikkien 

organisaation jäsenien sekä sidosryhmien sitoutumista toteutuakseen. Sen 

lisäksi, että sukupuolten tasa-arvo on perusarvo ja ihmisoikeus, sillä on selkeä 

vaikutus työelämän laatuun ja hyvinvointiin. Tasa-arvon toteutuessa 

työntekijöiden luottamus ja turvallisuudentunne kasvavat, joka puolestaan 

edistää työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista työhön. Tasa-arvon 
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toteutuminen työpaikalla voi parhaimmillaan olla yhteydessä organisaation 

kilpailukykyyn ja tuloksellisuuteen. (Huhta ym. 2005, 11–13.) 

2.3 Sukupuolistereotypiat työelämässä ja segregaatio 

Tasa-arvon näkökulmasta on tärkeää ymmärtää sukupuolen olevan 

kulttuurisesti ja sosiaalisesti tuotettu, ei pelkästään fyysinen tai biologinen 

ominaisuus. Sukupuolta vahvistetaan huomaamatta luomalla käsityksiä naisille 

ja miehille sopivista tehtävistä ja töistä. Sukupuoleen liittyykin paljon 

stereotypioita, jotka ovat yleistyksiä siitä, minkälaisiksi naiset ja miehet 

useimmiten koetaan ja miten heidän tulisi käyttäytyä. (Huhta ym. 2005, 29–32.) 

Sukupuolistereotypioita luodaan, ylläpidetään ja uusinnetaan kaikilla 

sosiokulttuurisilla tavoilla muun muassa perheessä, koulussa, koulutuksessa, 

televisiossa ja urheilussa. Stereotypiat voivat muodostua hyvinkin pienistä 

ryhmän sosiaalisista piirteistä ja ne ilmaisevat yksilöiden välille sosiaalisesti 

luotuja määrityksiä, käsityksiä ja arvostelmia. Stereotypioihin liittyy epävarmuus 

ja ne ovat aina kulttuurisia, suhteellisia ja muuttuvia. (Vilkka 2010, 112–113.) 

Tällaista sukupuolistereotyyppistä ajattelua tuo esiin ajatukset siitä, että 

miehiä pidetään usein loogisempina ja vahvemman auktoriteetin omaavina, kun 

taas naiset nähdään usein tunteellisimpina ja hoivaavampina yksilöinä. 

Virheellisesti useasti ajatellaan, että tasa-arvo toteutuu silloin, kun naiset ja 

miehet ovat samanlaisia. Tähän kuitenkaan tasa-arvo itsessään ei pyri, vaan 

sillä nimenomaa korostetaan naisten ja miesten omia yksilöllisiä piirteitä. Tällä 

tavalla tasa-arvo pyrkii purkamaan sukupuolistereotypioita. Työelämässä tasa-

arvon toteutuminen edellyttää miesten ja naisten samanarvoisuuden 

hyväksymistä ja molemmille sukupuolilla tasa-arvoisia mahdollisuuksia toimia 

työelämässä, sukupuolesta huolimatta. Näiden lisäksi tasa-arvon toteutuminen 

edellyttää sitä, että tiedostetaan sukupuoliin liittyvät asenteet sillä tasa-arvo voi 

tapahtua vasta kun ne tunnistetaan ja niitä vastaan voidaan tietoisesti toimia. 

(Huhta ym. 2005, 29–32.) 

Sukupuolistereotyyppinen ajattelu näkyy myös käytännössä, aiheuttaen 

työelämän segregaatiota eli työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten 

aloihin sekä ammatteihin. Työelämän segregaatiolla on Suomessa laajoja 

yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka näkyvät yksilöiden valintoja rajoittavana 
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tekijänä, työmarkkinoita jäykistävänä tekijänä sekä niiden nähdään estävän 

kykyjen tehokasta käyttöä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b.) 

Sukupuolten välinen ammatillinen segregaatio on Suomessa kansainvälisesti 

verrattuna hyvin voimakasta. Ammatillisessa segregaatiossa on kansallisia 

eroja, mutta niissä on kuitenkin tietty yhdenmukaisuus. Miesten alueita on 

yleistäen koneet, raha ja johto. Miesten ajatellaan edustavan auktoriteettia, 

menestystä, rahaa, teknologiaa, ja dynaamisuutta. Naisten työn ytimessä 

nähdään taas siivous, ruuan laitto ja hoiva. Yrittäjyydessä segregaatio näkyy 

kaikista selvimmin, sillä yrittäjänaisten aloja ovat henkilökohtaiset palvelut, kuten 

parturi-kampaamot ja kauneushoitolat. (Julkunen 2010, 134,136.) 

Talouden ja byrokratian laajentumisen myötä tähän perinteiseen jakoon on 

tullut muutosta, mutta samaan aikaan kuin toisaalla segregaatio purkautuu, 

toisissa tapahtuu päinvastaista liikettä. Sukupuolen mukaisia jakoja selitetään 

naisten suuremmalla kiinnittymisellä kotiin sekä lapsiin ja sillä pyritään 

selittämään työnantajienkin valinnat. Ammatit ovat olleet yksi selvimmistä 

sukupuolijakojen linnakkeista. Työelämän muutos ja uudet työvälineet ovat 

tuoneet uusia tehtäviä, joita ei yhdistetä suoraan tiettyyn sukupuoleen. 

Työelämän jälkiammatillistumisen myötä vahvat sukupuolijaot voisivat murtua, 

mutta työelämässä on jo merkkejä siitä, että sukupuolisesti neutraalit tehtävät 

saavat suhteellisen nopeasti sukupuolileiman. Vaikka naisten koulutustaso 

nousee ja työmarkkina-asema paranee, se ei suoraan tarkoita sukupuolijakojen 

poistumista, vaan jaot ja hierarkiat voivat syntyä myös akateemisesti 

koulutettujen keskuudessa. (Julkunen 2010, 131–132.)  

Ammatillisen segregaation lisäksi koulutusalat ja -linjat jakautuvat 

sukupuolen mukaan. Nykypäivänä työmarkkinoille tullaan useimmiten 

koulutuksen kautta ja ammatillisen koulutuksen sukupuolijaot ovat kasvaneet 

entisestään viime vuosikymmeninä. Tekniikka ja luonnontieteet mielletään 

miesten aloiksi ja kaikki muut ovat naisvaltaisia aloja, etenkin sosiaali- ja 

terveysala. Yliopistoissa sukupuolet ovat jakautuneet tasaisemmin, mutta 

selkeästi miesvaltainen ala on teknistieteellinen, jossa miehet suorittavat jopa 

kolme neljästä tutkinnosta. Koulutusvalinnat selittävät omalta osaltaan sitä, 

miksi psykologit, sosiaalityöntekijät, eläinlääkärit ja sairaanhoitajat ovat 

pääsääntöisesti naisia ja miksi enemmistö insinööreistä ja matemaatikoista ovat 

miehiä. Tästä huolimatta on huomattava, että vain osa sukupuolijaoista palautuu 
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koulutusvalintoihin. Ammattien ja alojen sisään syntyy sukupuolistavia 

rakenteita ja jotkut hierarkiat, kuten naisten asemointi “alemmiksi” 

toimihenkilöiksi tuotetaan organisaatioiden ja tilastokäytäntöjen yhteistyönä. 

(Julkunen 2010, 134–135.) 

Vuonna 2017 naisenemmistöisin ala oli terveys- ja sosiaalipalvelut, jossa 

naisten osuus oli 86,4 prosenttia. Samana vuonna vastaavasti 

miesenemmistöisin toimiala oli rakentaminen, jossa miesten osuus oli noin 92 

prosenttia. Viime vuosikymmeninä muutosta segregaatiossa on tapahtunut, kun 

naiset ovat kouluttautuneet enenevissä määrin lääkäreiksi ja juristeiksi, jotka 

ovat aiemmin mielletty perinteisiin miesten ammatteihin. Kuitenkin kun 

tarkastellaan työmarkkinoita kokonaisuudessaan, segregaatio ei ole 

olennaisesti muuttunut. Etenkin miesten kouluttautuminen naisenemmistöisille 

aloille on ollut huomattavan vähäistä. Työelämän segregaatiota pyritään 

lieventämään, jotta työllisyystilanne paranisi, sukupuoli syrjintä vähentyisi ja 

palkkatasa-arvo edistyisi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b.) Ajan myötä 

onkin muodostunut niin kutsuttuja tasa-aloja, joissa työskentelee lähes yhtä 

paljon miehiä ja naisia. Tasa-alat ovat kuitenkin harvinaisia. Yleisimpiä tasa-

ammatteja vuonna 2013 oli ammatillisen koulutuksen opettaja, mainonnan ja 

markkinoinnin erityisasiantuntija sekä elintarviketeollisuuden prosessityöntekijä. 

(Koivunen ym. 2017, 131.) Naiset ja miehet työskentelevät usein kuitenkin eri 

toimialoilla ja työnantajasektoreilla. Naiset työskentelevät enemmän julkisen 

alan työpaikoissa ja segregaation vuoksi miehet ja naiset kokevat työelämän 

mahdollisuudet sekä rajoitukset eri tavoin. Tämän lisäksi segregaatio vaikuttaa 

osaltaan naisten ja miesten keskimääräisten ansioiden eroon. (Koivunen ym. 

2017, 131.)  

Työelämän voimakas segregaatio asettaa kyseenalaiseksi Suomen 

aseman tasa-arvon mallimaana, sillä segregaatiota ei olla onnistuttu purkamaan 

yrityksistä huolimatta. Työelämän tasa-arvo on asia, johon pitää kiinnittää 

jatkuvasti huomiota ja on olennaista ymmärtää, että tasa-arvo on prosessi, joka 

ei tule koskaan täysin valmiiksi ja sitä on jatkuvasti pyrittävä parantamaan. 

Kokemus syrjinnästä näkyy subjektiivisessa tuntemuksessa arvostetuksi 

tulemisessa sekä myös työuran kannalta merkittävissä seikoissa, kuten 

palkkauksessa, työhönotossa sekä etenemismahdollisuuksissa. Etenkin 

miesenemmistöisillä aloilla naisten asema on vaikea ja työpaikoilla saattaa olla 
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niin sanottua vähättelyn kulttuuria, jolloin naisen työpanosta ei arvosteta ja 

tunnusteta yhtä paljon kuin miesten, mikä johtaa omalta osaltaan 

eriarvoisuuteen. Sukupuolijakauman ollessa työyhteisössä tasainen, 

työhönottoon, palkkaukseen, uralla etenemiseen ja koulutukseen pääsemiseen 

tai muuhun arvostukseen liittyviä kokemuksia syrjinnästä on kaikkein vähiten. 

Tämä toimii hyvänä esimerkkinä siitä, että voimakasta segregaatiota pitäisi 

vähentää, jotta suomalainen työelämä tasa-arvoistuisi. (Koivunen ym. 2017, 

132, 141–142.) 

2.4 Vanhemmuus työelämää epätasa-arvottavana tekijänä 

Perheellisten ihmisten työssä käymistä tuetaan yhteiskunnan toimesta. 

Suomessa on mahdollista jäädä tuetulle äitiyslomalle sekä 

vanhempainvapaalle, tämän lisäksi perheille tarjotaan kotihoidontukea sekä 

päivähoitoa. Nämä yhteiskunnan rakenteet mahdollistavat perheellisten 

kokopäiväisen työskentelyn jo lapsen varhaisesta iästä lähtien. (Piha 2006, 65.) 

Vaikka yhteiskunnan tuet mahdollistavat perheellisille työ- ja perhe-elämän 

yhteensovittamista, ne aiheuttavat organisaatioille kuluja ja uudelleen 

resursointia, joita on syytä tarkastella, kun puhutaan vanhemmuudesta 

työelämää epätasa-arvottavana tekijänä. 

Organisaation näkökulmasta työntekijöiden työn ja perheen 

yhteensovittaminen on sekä liiketalouteen että henkilöstöstrategiaan vaikuttava 

tekijä. Perhevelvollisuuksien hoitoon liittyvät poissaolot kuten äitiysloma, 

vanhempainvapaa ja lapsen sairastuminen ovat organisaatiolle 

epävarmuustekijöitä. Nämä aiheuttavat organisaatioille esimerkiksi lisääntyviä 

kustannuksia, ne vaikuttavat työprosessien sujumiseen ja tuloksellisuuteen sekä 

hankaloittavat tulevaisuuden ennakoimista. (Turpeinen & Toivonen 2007, 86–

87, 91.) Kun organisaatiossa rekrytoidaan henkilöstöä, väistämättä pohditaan 

sitä, että palkataanko avoimeen tehtävään hedelmällisessä iässä oleva mies- 

vai naistyöntekijä, helpommin päädytään mieheen. Hedelmällisessä iässä 

olevan naisen kohdalla nähdään enemmän riskejä näiden edellä mainittujen 

organisaatioiden epävarmuustekijöiden valossa. Jo biologisista syistä johtuen 

äidin on oltava synnytyksen jälkeen pidempään poissa töistä ja usein oletetaan, 

että äiti jää esimerkiksi sairaan lapsen kanssa kotiin. Nämä oletukset vaikuttavat 
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sellaisen äidin uraan, joka haluaa hoitaa lapsia pitkään kotona sekä sellaisen 

äidin uraan, joka haluaisi palata töihin nopeasti äitiyslomalta, mutta myös näiden 

lisäksi sellaisen naisen uraan, joka ei koskaan edes saa tai halua lapsia. (Piha 

2006, 65.) 

Naisten jäädessä useammin pidemmäksi ajaksi kotiin, erilaiset 

vanhemmuuteen liittyvät kustannukset, kuten äitiysloma ja vanhempainvapaa, 

koituvat sille organisaatioille, jossa nainen työskentelee. Tämä siis osaltaan 

kuormittaa naisvaltaisia aloja. Tästä herää kysymys, onko oikeudenmukaista, 

että kotiin jäävän vanhemman työnantaja kantaa koko vastuun vanhemmuuteen 

liittyvistä kustannuksista. Jos vanhemmuuden kustannukset jakautuisivat 

tasaisemmin molempien vanhempien työnantajien kesken, tällöin naisen 

palkkaaminen ei olisi sen suurempi taloudellinen riski kuin miehenkään 

palkkaaminen. (Piha 2006, 72.) Vaikka Suomessa yhteiskunta tarjoaa äideille 

mahdollisuuden jäädä kotihoidon tuen varassa jopa kolmeksi vuodeksi kotiin 

lapsen kanssa, harva kuitenkaan käyttää tätä mahdollisuutta kokonaan. 

Suomesta ei ole tullut näiden tukien kautta kotiäitiyhteiskuntaa, vaan useat 

pienten lasten äidit käyvät kokopäivätyössä. (Närvi 2017, 65.) 

Tasa-arvon näkökulmasta vanhempainvapaiden käytön jakautuminen 

tasaisemmin naisen ja miehen välille tukisi myös naisten mahdollisuutta tehdä 

uraa. On tärkeää pohtia, minkälaisia tekoja yhteiskunnassa tulisi tehdä, jotta 

vanhempainvapaita käytettäisiin tasaisemmin ja miesten kynnys jäädä kotiin 

madaltuisi. Asiantuntijoiden mukaan yhteiskuntaa tulisi muuttaa siihen 

suuntaan, että isejä kannustettaisiin aktiiviseen isyyteen, esimerkiksi 

kehittämällä perheneuvoloita siten, että isät otettaisiin siellä nykyistä paremmin 

huomioon. Asiantuntijat ovat ehdottaneet myös niin sanottua radikaalia 

perhevapaamallia, jossa molemmille vanhemmille on määritelty omat 

vanhempainvapaajaksot, jota toinen vanhempi ei voi käyttää. (Piha 2006, 68–

70.) Tällä hetkellä, eli keväällä 2020, perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi 

toimii oma työryhmä, joka on esitellyt uuden mallin perhevapaajärjestelmästä. 

Tässä mallissa äidille sekä isälle olisi käytössä omat kiintiöt, jotka sisältävät noin 

seitsemän kuukautta perhevapaata. Tästä omasta kiintiöstään voi luovuttaa 

toiselle vanhemmalle käyttöön 69 päivää ja tämän lisäksi raskaana olevalle 

vanhemmalle tulisi käyttöön oma noin kuukauden mittainen päivärahajakso 

ennen hänen omaa vanhempainvapaata. Tätä uutta perhevapaajärjestelmää on 
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perusteltu sillä, että se ottaa entistä paremmin huomioon vanhempien tasa-

arvon sekä helpottaa äitien nopeampaa siirtymistä takaisin työelämään. (Hakala 

2020.) 

Tilastojen mukaan akateeminen koulutus vaikuttaa vanhempainvapaiden 

pitoon siltä osin, että akateemisesti koulutetut äidit palaavat nopeammin työhön 

ja akateemisesti koulutetut isät pitävät useammin isyys- ja bonusvapaita 

(Julkunen 2010, 157). On myös tutkittu, että naisen korkeakoulutus saa miehen 

pitämään vanhempainvapaata herkemmin (Lammi-Taskula & Salmi 2014, 78–

80). Sosiaali- ja tasa-arvopolitiikka kannustaa perhemalliin, jossa kummankin 

puolison roolit ja tehtävät ovat mahdollisimman samanlaiset. Valitettavan usein 

joudutaan kuitenkin huomaamaan, että tällainen modernisaatioteorian lupaus ei 

toteudu. Äitien ja aviovaimojen taloudellinen itsenäisyys on lisääntynyt ja isät 

osallistuvat enemmän lasten hoitoon ja elämään, mutta silti edelleen perheiden 

sisäiset neuvottelut ja valinnat tapahtuvat sukupuolirutiinia toistaen. Isien 

perhevapaiden pitämisestä on toivottu sukupuolten suhteiden modernisoinnin 

avainkeksintöä. Isän pitämällä vapaalla on odotettu olevan paljon positiivisia 

vaikutuksia, kuten isän ja lapsen välisen suhteen vahvistuminen sekä 

sukupuolten suhteen tasapainottaminen niin kotona kuin työmarkkinoilla. 

(Julkunen 2010, 157, 165, 176.) 

 Asenteet eivät kuitenkaan ole muuttuneet isyysvapaita kohtaan, mikä käy 

ilmi Suomen Ekonomien tekemästä työelämän tasa-arvokyselystä vuonna 2018. 

Tämän kyselyn mukaan suurimpia syitä sille, että isät käyttävät vain vähän 

pidempiaikaisia isyysvapaitaan ovat taloudelliset vaikutukset eli isien ajatellaan 

tienaavan äitejä enemmän, isien työn luonne koettiin vaativammaksi, työstä on 

vaikeampi jäädä pidemmäksi aikaa pois sekä äitien kotiin jääminen koetaan 

luonnolliseksi ja perinteiseksi. Myös isien työnantajien asenteet koettiin joissakin 

tilanteissa hyvin negatiivisiksi ja vanhempainvapaiden pyytämiseen oli iso 

kynnys. (Suomen Ekonomit 2018, 21–22.) Suurin osa iseistä pitää kuitenkin 

lyhyen isyysvapaan eli he ovat 1–18 arkipäivää äidin kanssa samaan aikaan 

kotona. Tätä perusteltiin sillä, että isät haluavat myös tutustua vauvaan sekä 

vanhemmuus koettiin yhteisenä asiana. (Lammi-Taskula, Salmi & Närvi 2017, 

106.) Kelan tilastotiedoista selviää, että vuonna 2016 jopa neljännes eli 25 

prosenttia ei pitänyt mitään vanhempainvapaata lapsen synnyttyä ja noin 

kolmannes miehistä, piti vapaata vain lapsen äidin kanssa samaan aikaan. 
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Tämä tarkoittaa sitä, että reilu puolet vuonna 2016 iskiksi tulleista henkilöistä, ei 

pitänyt itsenäistä vanhempainvapaata lainkaan. (Kela 2019.) 

Suomalaiset naiset ja miehet käyvät tasavertaisesti palkkatöissä ja 

suomalaismiehet osallistuvat kotitöihin ja lasten hoitoon enemmän kuin monissa 

muissa maissa. Tästä huolimatta naisten ja miesten töissä on eroja ja naiset 

tekevät edelleen enemmän kotitöitä, vaikka käyvät samalla palkkatöissä. 

(Tammelin & Mustomäki 2017, 117.) Kotityöstä voi muodostua toinen työvuoro, 

joka on omalta osaltaan hyvin kuormittavaa ja väsyttävää. Koti- ja hoivatyö 

ansiotyön ohessa tehtynä rajoittaa naisten työmarkkinamahdollisuuksia ja 

muuta osallistumista. Tämän myötä kotityön tasaisemmasta jakautumisesta on 

tullut tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuuskysymys. Magnussonin tekemän 

haastattelututkimuksen mukaan Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa 

suurimassa osassa perheistä naisella on päävastuu kotityöstä, joissakin 

perheissä vastuu jakautuu melko tasaisesti, mutta miestä ei nimetty 

päävastuulliseksi yhdessäkään perheessä. Yhteiskunnallisella tasolla tästä 

muodostuu tasa-arvokysymys, mutta pareilla on monia kulttuurin mahdollistamia 

tapoja asettua sukupuolitapaisuuteen ja löytää sille oikeutukset. (Julkunen 

2010,160–163.) 
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3  REKRYTOINTIPROSESSI TASA-

ARVOISEN TYÖELÄMÄN 

LÄHTÖKOHTANA 

Tässä luvussa käsittelemme rekrytointiprosessia ja käymme läpi 

rekrytointiprosessin eri vaiheita tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta. Kun 

puhutaan tasa-arvoisesta työelämästä, on tärkeää tarkastella 

rekrytointiprosessia, sillä työntekijän palkkaaminen on työsuhteen elinkaaren 

lähtöpiste ja jo rekrytointiprosessista lähtien organisaatioiden tulee noudattaa 

tasa-arvoa tukevia käytänteitä. Rekrytointiprosessissa esimies ja tuleva alainen 

useimmiten kohtaavat ensimmäistä kertaa ja jo silloin luodaan pohjaa tulevalle 

esihenkilö-alaissuhteelle ja tasa-arvoiselle kohtelulle. (Rötkin 2015, 44.) 

Rekrytointiprosessin tulee olla tarkoin suunniteltu projekti, joka käynnistyy 

tarpeesta ja päätyy ratkaisuun. Rekrytointiprosessiin kuuluu suunnitteluvaihe, 

toteutusvaihe, päätöksentekovaihe sekä seurantavaihe työsuhteen alussa. 

(Markkanen 2002, 9.) Onnistuneet rekrytoinnit tukevat yrityksen menestymistä 

ja niiden avulla yritys säilyttää kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa. Tämän 

vuoksi on tärkeää panostaa rekrytointiin ja suunnitella sekä toteuttaa se 

huolellisesti. Huolellinen suunnittelu ja toteutus minimoivat epäonnistuneita 

rekrytointeja, jotka ovat kaikille osapuolille rahan sekä ajan tuhlausta ja voivat 

pahimmallaan aiheuttaa negatiivista työnantajakuvaa ja aiheuttaa epäilyksiä 

tasa-arvon toteutumisesta rekrytointiprosessissa. (Österberg 2005, 70.) 

3.1 Tasa-arvoinen rekrytointiprosessi  

Rekrytointiprosessin huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen kuuluu myös 

lainsäädännön huomioon ottaminen, sillä Suomen laista löytyy useampia kohtia, 

joita tulee ottaa huomioon rekrytoinnissa. Työsopimuslaki, laki miesten ja 

naisten välisestä tasa-arvosta, tietosuojalaki sekä laki yksityisyyden suojasta 
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työelämässä pitävät sisällään kohtia, jotka tulee huomioida rekrytoinnissa. 

Tutkimuksemme valossa tulemme ottamaan huomioon lain miesten ja naisten 

välisestä tasa-arvosta. Kyseisen lain tarkoituksena on estää sukupuoleen 

perustuvaa syrjintää ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä parantaa 

naisten asemaa työelämässä. Lain valossa työnantajan tulee toimia siten, että 

avoimiin tehtäviin hakisi sekä naisia että miehiä. Naisilla ja miehillä tulee olla 

yhtäläiset mahdollisuudet edetä uralla ja työnantajan tulee edistää naisten ja 

miesten tasapuolista sijoittamista erilaisiin tehtäviin. Työnantajan tehtävänä on 

tukea sukupuolesta riippumatta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista. 

Työnantajan velvollisuutena on myös huolehtia, ettei työpaikalla ilmene 

sukupuoleen perustuvaa häirintää tai ahdistelua. (Österberg 2005, 78–79.) 

Rekrytointi eli ihmisten palkkaaminen on prosessi, joka pitää sisällään 

monia erilaisia elementtejä, joita on syytä tarkastella tasa-arvon näkökulmasta. 

Organisaatiot rekrytoivat, koska ne tarvitsevat lisää työvoimaa tai esimerkiksi 

jotain erityistä osaamista. Rekrytointi alkaakin tarpeen selkeyttämisestä ja on 

tärkeä pohtia, mihin rekrytoinnilla pyritään ja mihin tarpeeseen tarvitaan 

resursseja. (Rötkin 2015, 46.) Rekrytointi lähtee useimmiten liikkeelle 

henkilöstötarpeen suunnittelusta (Gilmore & Williams 2009, 96). Tilannetta on 

syytä pohtia huolella ja miettiä, mitä ja minkälaista osaamista tarvitaan. 

Vaihtoehdot tulee punnita huolellisesti ennen rekrytoinnin käynnistämistä ja 

miettiä työyhteisön kokonaisuutta ja sen toimivuutta. (Österberg 2005, 71.) 

Ennen kuin käynnistetään ulkoista hakua, on hyvä tarkastella olemassa 

olevaa henkilöstöä, ja selvittää löytyisikö osaajaa jo nykyisestä henkilöstöstä. 

Sisäisellä siirrolla tarkoitetaan henkilöstön hankintaa organisaation sisältä jo 

olemassa olevista työntekijöistä. Sisäisessä siirrossa on etunsa, sillä henkilö 

tuntee yrityksen jo entuudestaan, mikä puolestaan tehostaa perehdyttämistä. 

Sisäisen siirron tapauksessa henkilön osaaminen on tiedossa ja valinta 

pystytään usein tekemään nopeammin kuin ulkoisessa rekrytoinnissa. Sisäinen 

siirto voi myös kasvattaa henkilön sisäistä motivaatiota ja se voi toimia 

esimerkiksi palkintona oman osaamisen kehittämisestä. Sisäiseen rekrytointiin 

liittyy myös riskejä ja valintatilanteessa tulee olla yhtä kriittinen kuin, jos henkilö 

valittaisiin organisaation ulkopuolelta. (Österberg 2005, 71–72.) Ulkoinen 

rekrytointi on hyvin tyypillinen ja vakiintunut tapa täyttää avoimia tehtäviä. 

Ulkoinen rekrytointi tulee tarpeen etenkin silloin, jos tehtävään vaadittua 
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osaamista ei löydy talon sisältä tai jos organisaatio on vahvassa kasvussa ja 

työntekijöiden määrää halutaan kasvattaa. Ulkoisella rekrytoinnilla voidaan 

myös pyrkiä saamaan tuoreita ja uusia näkökulmia työyhteisöön. (Salmela 

2019.) 

3.1.1 Työpaikkailmoitukset ja hakukanavat tasa-arvon näkökulmasta 

Österbergin (2005, 72–75) mukaan ulkoisessa rekrytoinnissa olennaiseen 

osaan nousevat työpaikkailmoituksen ja hakukanavan valinta, joilla on 

vaikutusta rekrytoinnin tasa-arvon toteutumiseen. Työpaikkailmoitus ja 

hakukanava vaikuttavat myös yrityksen työnantajakuvaan, joten on tärkeää 

miettiä, millaista viestintää työpaikkailmoituksessa käytetään. Hyvin suunniteltu 

ja kirjoitettu työpaikkailmoitus voi vaikuttaa positiivisesti yrityksen 

tunnettavuuteen ja hakijoiden kiinnostukseen yritystä kohtaan. 

Työpaikkailmoituksen tehtävänä on tavoittaa henkilöt, jotka sopisivat avoimeen 

työtehtävään koulutuksen, osaamisen, työkokemuksen ja persoonansa puolesta 

yrityksen uudeksi työntekijäksi. Hakukanavan valintaan vaikuttaa erilaiset asiat, 

kuten se, minkälainen tehtävä on kyseessä, kuinka kokenutta tekijää haetaan, 

millä aikataululla ja minkälainen budjetti on käytössä. Oikeiden hakukanavien 

löytäminen sekä selkeän ja johdonmukaisen työpaikkailmoituksen 

kirjoittaminen, ovat avainasemassa onnistuneessa rekrytoinnissa.  

Useimpien rekrytointi- ja valintamenettelyjen ytimessä on 

työpaikkailmoitus, joka on johdettu perusteellisesta työanalyysistä. 

Työpaikkailmoituksessa tulee kertoa lyhyesti yrityksestä, siinä tulee tuoda 

selkeästi esille pääasialliset tehtävät ja vaatimukset, joita tehtävän hoitaminen 

vaatii sekä myös se, mitä yrityksellä on tarjota työnhakijalle. Työpaikkailmoitus 

toimii myös mainoksena avoimesta tehtävästä ja yrityksestä. (Recruitment and 

Selection 2009, 37.) Työpaikkailmoitus on tiivis, mutta kattava teksti, jossa 

tärkeässä osassa on haettavan henkilönmääritys. Henkilömääritys voi pitää 

sisällään muun muassa vaadittavan kompetenssin, luonteenpiirteet ja 

osaamistason. (Gilmore & Williams 2009, 98-99.) Työpaikkailmoituksen tulee 

antaa tarkka ja rehellinen kuva avoimesta tehtävästä, jotta hakijat voivat sen 

perusteella selvittää ovatko he kykeneväisiä tekemään työtä, jolloin 

sopimattomat hakijat sulkevat itsensä pois jo varhaisessa vaiheessa. Onnistunut 
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työpaikkailmoitus voi parhaimmillaan säästää kaikkien aikaa ja rahaa. 

Työpaikkailmoituksessa oleva henkilömääritys toimii valintaprosessin perustana 

ja se auttaa myös todistamaan, että valintaprosessi on oikeudenmukainen ja 

kaikki osapuolet tietävät, millaisia ominaisuuksia ja kykyjä etsitään. (Recruitment 

and Selection 2009, 37.)  

Työpaikkailmoituksia tulee arvioida myös syrjinnän kiellon näkökulmasta, 

sillä työnantaja ei saa edellyttää työnhakijalta sellaisia vaatimuksia, jotka eivät 

ole relevantteja työn hoitamisen kannalta. Tällaiset edellytykset voivat johtaa 

siihen, että työnhakijat kokevat syrjintää. Tämän lisäksi on mahdollista, että 

työnhakijat kokevat syrjintää, jos neutraalilta vaikuttavat vaatimukset rajaavat 

työnhakijoita epäasiallisilla perusteilla. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sellaista 

tilannetta, että työpaikkailmoituksessa vaaditaan täydellistä englannin kielen 

osaamista, vaikka työn suorittaminen ei tämän kriteerin täyttymistä edellytä. 

(Salli & Takatalo 2014.) 

Yleensä työpaikkailmoitukset ovat tietyn ajan jakson auki, jonka aikana ja 

sen jälkeen rekrytoijat tutustuvat työtä hakeneiden ansioluetteloihin ja 

hakemuksiin. Hakemusten läpikäymistä helpottaa, jos tehtävään on selvästi 

määritelty koulutus- ja työkokemusvaatimukset, joiden perusteella ensimmäinen 

karsinta suoritetaan. Hakemusten läpikäymisen jälkeen rekrytoija valitsee, ketä 

haluaa haastatella hakemusten ja ansioluettelon perusteella, ketkä voivat olla 

mahdollisia haastatteluun kutsuttavia ja ketkä ovat selkeästi hylättäviä 

ansioluettelon ja hakemuksen perusteella. (Österberg 2005, 75–76.) 

Työnhakijoiden esikarsinta vaiheessa, tulee noudattaa tasa-arvoisia 

käytänteitä. Kukaan hakija ei saa joutua epäedulliseen asemaan esimerkiksi 

sukupuolen ilmaisun vuoksi. Hakuprosessista karsiintuneilla on oikeus vaatia 

selvitystä sille, miksi he ovat jääneet esikarsintavaiheessa ulkopuolelle. 

Rekrytoijan tulee pystyä osoittamaan, että työnhakijoiden joukossa on ollut 

tehtävään pätevämpiä hakijoita, esimerkiksi työkokemuksen tai koulutuksen 

perusteella. Jos hakuprosessista syntyy syrjintäolettama, rekrytoijan tulee voida 

todistaa, että valintaan on vaikuttanut edellä mainitut hyväksyttävät syyt, eikä 

esimerkiksi sukupuoli. (Tasa-arvojulkaisuja 2019.) Työnantajamielikuvan ja 

hakijakokemuksen kannalta on tärkeää huolehtia hyvästä ja laadukkaasta 

viestinnästä hakijoiden suuntaan sekä toimia tasa-arvoisesti kaikkia hakijoita 

kohtaan rekrytointiprosessissa. Hakemusten läpikäymisen jälkeen 
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potentiaalisimmat hakijat kutsutaan haastatteluun, joka on tärkein menetelmä 

tiedon keräämiseen työnhakijalta. (Österberg 2005, 77, 79.) 

3.1.2 Työhaastattelu syrjinnän näkökulmasta 

Työhaastattelu on strukturoitu keskustelu ja sosiaalinen kohtaaminen 

työnhakijan sekä organisaation edustajan välillä. Työhaastattelu avaa 

mahdollisuuden kahdenväliseen näkemystenvaihtoon, keskinäiseen 

päätöksentekoon ja neuvotteluun. Haastattelussa pystyy myös välittämään 

lisätietoa työtehtävästä, yrityksestä ja se antaa niin työnhakijalle kuin myös 

rekrytoijalle mahdollisuuden tunnustella tilannetta ja ilmapiiriä. Haastattelut 

voivat vaihdella muodoltaan ja kysymyksiltään, mutta niiden pääasiallinen 

tehtävä on tiedon jakaminen ja saaminen. Hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun 

vuoksi kaikilta samaa tehtävää hakevilta tulisi kysyä samat kysymykset, mutta 

henkilöistä riippuen haastattelut voivat edetä eri tavoin. Rekrytointiprosessiin voi 

kuulua yksi tai useampi haastattelu ja myös haastattelijoita voi olla useampia. 

(Gilmore & Williams 2009, 106.)  

Työhaastattelussa erittäin tärkeää tasa-arvon kannalta on se, että 

työnhakijoille esitettävät kysymykset ovat haetun tehtävät kannalta tarpeellisia 

ja aiheellisia. Ei ole olemassa valmista luetteloa siitä, mitkä kysymykset ovat 

sallittuja ja mitkä kiellettyjä, mutta yksi selkeä ohje on se, että kaikkea tehtävään 

liittyvää saa kysyä. Kaikkien kysymysten tulisi liittyä siihen, kuinka soveltuva ja 

pätevä työnhakija on kyseiseen tehtävään. Tällaiset kysymykset liittyvät 

esimerkiksi koulutukseen, työhistoriaan, työnhakijan omiin vahvuuksiin ja 

yhteistyökykyyn. Samat kysymykset tulee olla esitettävissä sekä naisille että 

miehille. Jos haastattelussa kysytään tarpeettomia tai kiellettyjä kysymyksiä, ne 

voivat johtaa syrjintäolettaman syntymiseen. On olemassa tilanteita, joissa 

valintaperusteen katsotaan johtuneen kielletyistä syrjintäperusteista, esimerkiksi 

siitä, että työnhakija on kertonut olevansa raskaana ja tämän perusteella 

työnhakija on jätetty valitsematta. Täytyy siis huomioida se, että työnhakijalta 

kysytään haastattelussa vain tehtävän kannalta tarpeellisia kysymyksiä, 

päätöksenteko perustuu oikeisiin ja tarvittaviin tietoihin, eikä työnhakijoita syrjitä. 

Yksityisyyden piirin kuuluvien asioiden, kuten perhesuhteista kysymiseen täytyy 
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aina olla tehtävän kannalta perusteltu ja tarpeellinen syy. (Salli & Takatalo 

2014.) 

Soveltuvuusarvioinnit ja erityisesti kognitiiviset testit on havaittu 

tehokkaimmaksi ennakoijaksi työssä suoriutumiselle, tehtävien suorittamiselle ja 

akateemisille kyvyille sekä kehittymiskyvylle. Tämän vuoksi erilaiset 

soveltuvuusarvioinnit ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä henkilöstön 

valintamenettelyissä. (Salgado 2017, 115.) Soveltuvuusarvioiden tarkoituksena 

on analysoida hakijoiden persoonallisuutta ja soveltuvuutta tiettyyn tehtävään. 

On olemassa lukuisia erilaisia testejä ja testin tekijöitä, joten on aiheellista pohtia 

tarkkaan, mitä testeillä halutaan saavuttaa ja millaisia menetelmiä 

yhteistyökumppani käyttää ja miksi. Soveltuvuusarvioinneissa on myös otettava 

huomioon, että parhaatkin testit pitävät sisällään virhemarginaalin, koska 

ihminen on monimutkainen olento, jonka pään sisältöä ei voi mitata 

aukottomasti. Soveltuvuusarvioinnit toimivat kuitenkin hyvänä tukena 

rekrytointipäätöksissä täydentäen rekrytoijan näkemystä henkilön 

soveltuvuudesta tehtävään ja pienentävät virherekrytoinnin mahdollisuutta. 

Rekrytointipäätöksien tukena käytetään myös usein suosittelijoita, joilta 

halutaan saada vielä viimeinen varmistus henkilön sopivuudesta tehtävään. 

Suosittelijoille saa soittaa vain ja ainoastaan työnhakijan luvalla. Suosittelijalta 

saatuihin tietoihin tulee kuitenkin suhtautua kriittisesti ja arvioida arvion 

luotettavuutta. (Österberg 2005, 83–85.)  

3.2 Rekrytoinnin kohdistaminen tiettyyn sukupuoleen  

Rekrytoitaessa uutta työntekijää työnantaja ei saa käyttää valintaperusteena 

sukupuolta. Jos tiettyä sukupuolta vaaditaan tiettyyn tehtävään, tulee sille olla 

työn tai tehtävän laadusta johtuva painava ja hyväksyttävä syy. Tämän lisäksi 

tehtävään voidaan edellyttää tiettyä sukupuolta, kun tavoitteena on tasa-arvolain 

tavoitteiden toteuttaminen ja tosiasiallisen tasa-arvon edistäminen. (Salli & 

Takatalo 2014.) On siis perusteltua edellyttää hakijalta tiettyä sukupuolta, kun 

esimerkiksi haetaan miesnäyttelijää miesrooliin tai jos halutaan, että 

henkilökohtainen avustaja on samaa sukupuolta, kuin avustettava. Nämä ovat 

kuitenkin yksittäisiä tapauksia ja lähtökohtaisesti sukupuoli ei saa olla 

valintaperusteena. (Kavasto 2019.) On tärkeää ottaa huomioon, että missään 
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tapauksessa naisen syrjäyttäminen valintapäätöksessä ei saa perustua 

raskauteen eikä naiselle saa sukupuolensa takia tarjota pienempää palkkaa kuin 

yhtä pätevälle miehelle. (Österberg 2005, 78–79.) 

Tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseen pyrkivät toimet eivät siis ole 

sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Työpaikoilla voi esiintyä toista sukupuolta 

suosivaa menettelyä työhönotossa, jotta työpaikan sukupuolierot tasoittuisivat. 

Tällöin puhutaan positiivisesta erityiskohtelusta. (Yhdenvertaisuuslaki 2014.) 

Positiivinen erityskohtelu edellyttää sitä, että nais- ja mieshakijat ovat yhtä 

päteviä, sillä esimerkiksi naisten valitseminen pelkän sukupuolen perusteella 

olisi mieshakijoiden syrjintää. Positiivisen erityskohtelunkaan valossa ei siis saa 

valita työntekijää pelkän sukupuolen perusteella, vaan pätevin hakija tulee aina 

valita, vaikka se edustaisi jo työpaikalla enemmistössä olevaa sukupuolta. 

Yhdenvertainen kohtelu samanlaisissa tilanteissa on työnhakijan perusoikeus. 

Tilanteessa, jossa hakuprosessissa on yhtä pätevät molempien sukupuolten 

edustajat, voi positiivisen erityiskohtelun valossa sukupuolen perusteella tehdä 

valintapäätöksen. Erityiskohtelu ei voi olla luonteeltaan pysyvää, vaan se on 

sallittua, niin kauan kuin tosiasiallinen eriarvoisuus vallitsee työpaikalla. 

Positiivinen erityiskohtelu on hyväksyttävää, kun se on suunnitelmallista ja 

soveltaminen johdonmukaista. Työnantajan tulee pystyä osoittamaan, että 

erityiskohtelu on osa tasa-arvon edistämistä työpaikalla. (Rask 2009, 80–84.) 

Positiivisessa erityiskohtelussa tulee ottaa huomioon myös se, että työpaikkoja 

ei saa ilmoittaa vain toisen sukupuolen haettavaksi ja molemmat sukupuolet 

tulee ottaa rekrytointiprosessissa yhtä lailla huomioon. Rekrytointitoimia voi 

kuitenkin kohdistaa toiseen sukupuoleen esimerkiksi julkaisemalla 

työpaikkailmoituksen sellaisissa kanavissa, jossa on oletettavasti enemmän 

toisen sukupuolen edustajia lukemassa. (Kavasto 2019.)  

3.3 Onnistunut rekrytointi ja tasa-arvo  

Rekrytointi on prosessi, joka pitää sisällään erilaisia vaiheita ja monesti matkan 

varrella tulee esiin erilaisia muuttujia. Rekrytointiprosesseja toteutetaan eri 

organisaatiossa monin eri tavoin, mutta edellä mainitut vaiheet kuuluvat 

useimmiten olennaisesti rekrytointiprosesseihin ja -päätöksiin. Onnistunut 

rekrytointi vaatii huolellista suunnittelua ja selkeää vastuunjakoa eri 
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rekrytointivaiheiden osalta. Rekrytoinnin lopullisen onnistumisen näkee vasta 

kuukausien kuluttua, kun henkilö on aloittanut tehtävässä. Rekrytoinnin 

onnistumista tukee se, kun pidetään selkeänä mielessä avoimen tehtävän 

toimenkuva, arvioidaan hakijan persoonallisuutta sekä työskentelytapaa 

suhteutettuna olemassa olevan työyhteisöön. Rekrytoinnin onnistumisen 

mittareina voidaan muun muassa pitää hakemusten määrää ja laatua, 

hakijoiden palautteita, yrityksen työnantajamielikuvan parantumista sekä 

rekrytoidun henkilön menestymistä. (Österberg 2005, 85.) Tasa-arvon 

näkökulmasta rekrytointia voidaan pitää onnistuneena, kun työnantaja on 

prosessin eri vaiheissa noudattanut tasa-arvoisia käytänteitä ja pystyy nämä 

käytänteet jälkikäteen tarvittaessa kirjallisena todistamaan. Jos kirjallinen 

selvitys rekrytointiprosessista vaaditaan, tulee siitä käydä ilmi työnantajan 

noudattamat valintaperusteet, työhön valitun koulutus-, työ- ja muu kokemus 

sekä muut ansiot ja seikat, jotka ovat selkeästi vaikuttaneet päätökseen. (Salli & 

Takatalo 2014.) 

Jos rekrytointi epäonnistuu, on usein syytä tarkastella lähtötilannetta. 

Usein rekrytointitarve ja -tavoite on huolimattomasti määritelty ja silloin on 

vaikeaa löytää oikeanlaista osaajaa, kun ei olla selkeästi määritelty, millaista 

osaajaa tarvitaan. Tällaisissa tilanteissa hakijalle usein luvataan liikoja ja hänen 

odotuksensa eivät toteudu. Epäonnistuneeseen rekrytointiin voi syynä myös olla 

perehdyttämisen laiminlyönti, jolloin työntekijän on vaikea saada tehtävästä 

kiinni ja sitoutuminen yritykseen voi kärsiä heti alkumetreillä. Hyvä perehdytys 

on avain tehtävässä menestymiseen. (Österberg 2005, 85.) Näiden tekijöiden 

lisäksi rekrytointia voidaan pitää epäonnistuneena, jos rekrytointiprosessissa ei 

ole noudatettu tasa-arvoisia käytänteitä ja joku hakuprosessiin osallistuneista 

kokee tulleensa syrjityksi esimerkiksi sukupuolen, raskauden tai erilaisten 

perhesyiden vuoksi. Tasa-arvolain mukaan, jos joku työnhakijoista joutuu 

hakuprosessissa näiden syiden vuoksi epäedulliseen asemaan, voidaan 

työnantajaa syyttää syrjinnästä. Mikäli työnantaja todetaan syyllistyneen 

syrjintään, voi työnantaja joutua korvaamaan työnhakijalle rahallista hyvitystä 

jopa monia tuhansia euroja. Tämän lisäksi syrjintään syyllistyneen organisaation 

työnantajamielikuva kärsii ja se voi ajautua epäedulliseen asemaan 

työnhakijoiden keskuudessa. (Salli & Takatalo 2014.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA 

METODOLOGIA 

Tässä luvussa käsittelemme tutkimuksen toteutusta ja metodologisia valintoja. 

Käymme läpi tutkimuksen tavoitteen ja esittelemme tutkimuskysymykset. 

Kuvailemme metodologisia ratkaisuja, jotka pohjautuvat fenomenologisen 

tieteenfilosofian lähtökohdille. Tutkimuksen aineistoa käsittelevässä osuudessa 

pyrimme antamaan selkeän kuvan tutkimuksen aineistosta, aineiston 

keruutavasta ja analyysistä. 

4.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia korkeakoulutettujen henkilöiden 

kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. 

Tavoitteena on saada käsitys sukupuolten välisen tasa-arvon tilanteesta 

rekrytointiprosesseissa ja työelämässä, joten tutkimukseen osallistuneiden 

omilla kokemuksilla sekä niiden kautta muodostuneilla käsityksillä on merkittävä 

asema tässä tutkimuksessa. Tutkimusongelmana on, miten sukupuolten välinen 

tasa-arvo toteutuu rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. Tätä ongelmaa 

tulemme lähestymään seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 

 

1. Millaisia kokemuksia korkeakoulutetuilla henkilöillä on sukupuolten 

välisen tasa-arvon toteutumisesta rekrytointiprosesseissa?  

2. Millaisia kokemuksia korkeakoulutetuilla henkilöillä on sukupuolten 

välisen tasa-arvon toteutumisesta työelämässä? 

4.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat  

Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus, jonka taustalla on fenomenologinen 

tieteenfilosofia. Tieteenfilosofiset suuntaukset toimivat perustana tutkimuksen 
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menetelmällisille valinnoille ja niillä tarkoitetaan tiedon sekä todellisuuden 

luonteeseen liittyviä tieteellisiä ajattelutapoja sekä maailmankatsomuksia 

(Raatikainen 2005, 2). Laadullinen tutkimusote tuntui luonnolliselta valinnalta, 

sillä tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ihmisiä sekä heidän kokemuksiaan 

tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana ja tutkimuskohteena 

on ihminen ja ihmisen elämismaailma, sillä laadullisen tutkimuksen perinteessä 

katsotaan, että merkitykset voivat syntyä vain ihmisen kautta. 

Elämäismaailmalla tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä yleistä kokonaisuutta, 

jossa ihmistä tarkastellaan. Tutkija on myös osa sitä merkitysyhteyttä, jota hän 

tutkii eikä näin ollen voi toimia ulkoisena tarkkailijana. (Varto 2005, 28–29, 34.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii löytämään tutkittavien henkilöiden 

näkemystä tutkittavasta ilmiöstä tai ymmärtämään ihmisten toimintaa 

elämismaailmassa (Kiviniemi 2007, 70). Kokemus tasa-arvon toteutumisesta 

nähdään rakentuneen tutkimukseen osallistuneiden omassa 

elämäntodellisuudessa ja sen vuoksi oli mielenkiintoista tutkia, mitä merkityksiä 

tutkittavat antoivat tutkittavalle ilmiölle. 

Fenomenologiassa lähtökohtana on kokemusmaailma sekä sen 

ymmärtäminen ja juuri tämän kokemuksien tutkimisen vuoksi fenomenologia 

tuntui oikealta lähestymistavalta tutkimuksellemme. Fenomenologisen 

tutkimuksen perustana olevia filosofisia kysymyksiä ovat ennen kaikkea 

ihmiskäsitys ja kysymys kokemusta koskevan tiedon luonteesta.  Kokemukset 

rakentuvat olennaisesti merkityksistä ja kun tutkitaan kokemuksia, tutkitaan 

kokemusten merkityssisältöä ja sen rakennetta. Fenomenologiassa korostetaan 

yksilön omaa perspektiiviä ja erilaisuutta, mutta ihmisyksilö nähdään 

pohjimmiltaan yhteisöllisenä. Ihminen on kulttuuriolento ja merkitykset avautuvat 

yhteisössä, johon jokainen syntyy ja kasvaa. Fenomenologinen tutkimus ei pyri 

yleistettävyyteen, vaan yksilöiden erilaisuus nähdään merkityksellisenä ja sitä 

kautta ollaan kiinnostuneita kokemusten ainutkertaisuudesta ja 

ainutlaatuisuudesta. (Laine 2018, 25–26, 28.) Tutkimuksessamme halusimme 

tuoda esiin yksittäisiä kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä, joten tutkimuksen 

tarkoituksena ei ollut tuottaa yleistettävää tietoa. Tutkittavien kokemukset 

tutkittavasta ilmiöstä olivat ainutkertaisia ja tiedostamme, että kokemuksia ei voi 

tyhjentävästi ymmärtää, sillä jokaisen ihmisen kokemusten taustalla vaikuttaa 

elämismaailma, joka näyttäytyy yksilöille erilaisena. Tutkijoina koemme, että 
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sosiaaliset suhteet, yhteiskunnalliset rakenteet, kokemukset ja tunteet ovat 

todellisia ja ne ovat myös tutkimuksen kannalta merkittäviä sekä tärkeitä 

elementtejä. 

  Tutkimuskohdetta ei koskaan voi pitää esineenä ja tutkimusta tehdessä 

tulee ottaa huomioon se, ettei ole lupaa tehdä mitään sellaisia toimia, jotka 

esineellistävät tai ohentavat tutkimuskohdetta siten, että tutkimuskohteeseen 

kuuluva merkitysten kokonaisuus tuhoutuu. Tämä onkin yksi syy, miksi ihmisiä 

tutkivissa tieteissä käytetään laadullisia menetelmiä, sillä tutkittavat merkitykset 

ja merkityksiin kietoutuneisuus ilmenevät laatuina, joita ihmisten toimilla ja 

kulttuurin ilmiöillä on. (Varto 2005, 13–15.) Laadullinen tutkimus tarjoaa 

syvällisen, perusteellisen ja yksityiskohtaisen ymmärryksen merkityksistä, 

toiminnoista, erilaisista ilmiöistä, asenteista, aikomuksista ja käyttäytymisistä 

sekä se antaa tutkimukseen osallistujille äänen (Cohen, Manion & Morrison 

2018, 287–288). 

Laadullinen tutkimus vaikuttaa usein hyvin laajalta ja tämän vuoksi 

laadullisessa tutkimuksessa tulee tutkimusaihetta ja -ongelmaa rajata niin, ettei 

tutkimus ole liian hajanainen tai rönsyilevä. Tutkimuksen rajaaminen on aina 

tutkijan itsensä päätettävissä, joten aineisto ei sellaisenaan täysin kuvaa 

todellisuutta, vaan se välittyy ulospäin tutkijan näkökulmasta. (Kiviniemi 2007, 

73.) Tutkimuksessamme käsitellään sukupuolta ja tasa-arvoa, jotka ovat laajoja 

sekä moniulotteisia käsitteitä. Niitä voisi tutkia monissa eri konteksteissa sekä 

monista eri näkökulmista ja tämän vuoksi aiheen selkeä rajaus oli tutkimuksen 

toteutuksen kannalta tärkeää. Päädyimme rajaamaan aiheen mies- ja 

naissukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisen kokemuksiin 

rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. Tämä rajaus jätti ulkopuolelle muut 

sukupuolet, mutta koimme, että tutkimuksesta olisi tullut liian laaja ja 

monisyinen, jos olisimme huomioineet kaikkien sukupuolten kokemukset.  

4.3 Aineiston keruu ja aineiston kuvaus  

Laadullisessa tutkimuksessa on tyypillistä kerätä aineistoa, jota on mahdollista 

tarkastella monelta eri kantilta, sillä sille on luonteenomaista problematisoida 

jokaista jopa itsestään selvää näkökulmaa (Alasuutari 2011, 64). Ihmisten 

kokemusten ja merkitysten tarkastelussa haastatteluilla on suuri merkitys 



   
 

29 

tällaisen tiedon tuottamisessa. Laadullisessa tutkimuksessa haastattelut ovatkin 

yleinen tapa kerätä tietoa. Haastatteluilla on mahdollista päästä lähelle 

tutkittavia henkilöitä, heidän kokemuksiaan, ajatuksiaan sekä on mahdollista 

saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja. (Cohen, Manion & Morrison 

2018, 506.) Fenomenologiselle haastattelulle ominaista on mahdollisimman 

avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma, jossa haastateltavalle 

annetaan riittävästi tilaa (Laine 2018, 34).  

Tämän tutkimuksen tavoitteiden kannalta paras haastattelumuoto oli 

teemahaastattelut, jotka asettuvat strukturoidun ja avoimen haastattelun väliin.  

Rakensimme haastatteluille etukäteen kolme pääteemaa, joiden alle 

hahmottelimme apukysymyksiä (ks. Liite 1). Nämä kolme teemaa muodostuivat 

tutkimuksemme teorian pohjalta ja koimme, että nämä teemat auttoivat 

lähestymään tätä laajaa ilmiötä. Haastattelijan vastuulla on, että etukäteen 

päätetyt teemat käydään kaikkien kanssa läpi ja tässä apuna toimii esimerkiksi 

tukilista käsiteltävistä asioista (Eskola & Vastamäki 2010, 28). Teemahaastattelu 

ottaa oivallisesti huomioon ihmisten tulkinnat asioista ja heidän antamansa 

merkityksen sekä sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 

Haastatteluissa vuorovaikutus rakentuu ihmisten sanoista ja haastateltava on 

se, jonka avulla voidaan rakentaa tutkittavaan ilmiöön liittyviä merkityksiä. 

(Hirsjärvi & Hurme 2014, 35, 48–49.) Teemahaastattelun tuoma vapaus oli 

tärkeää aiheemme kannalta, sillä se mahdollisti sen, että haastattelut muovattiin 

jokaiselle haastateltavalle sopivaksi ja näin haastateltavat saivat tuoda itselleen 

merkittäviä kokemuksia esille.  

 Kokemus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta on täysin 

subjektiivinen, joten loimme mahdollisimman rennon ja avoimen 

haastattelutilanteen, jossa haastateltava saivat vapaasti puhua aiheesta ja 

kertoa kokemuksistaan. Rentoutta haastatteluille loimme myös sillä, että 

haastateltavat saivat itse valita heille mieluisan haastattelupaikan. Tämän vuoksi 

päädyimme tekemään haastatteluja haastateltavien kotona, tutkijan kotona, 

haastateltavan työpaikalla, tutkijan työpaikalla sekä kahvilassa. Haastattelut 

olivat yksilöhaastatteluita, jotka kestivät 29–54 minuuttia. Haastatteluissa oli 

mukana aina vain yksi tutkija, jotta kahden tutkijan asetelma ei luo 

haastateltavalle turhia paineita. Laadullisen tutkimuksen aineisto voi olla 

moniulotteista, vaikka aineiston tuottamisen tilanteet olisivat tutkimusta varten 
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järjestettyjä (Alasuutari 2011, 65). Haastattelut lähtivät liikkeelle siitä, että 

kerroimme tutkimuksemme taustoja sekä painotimme vastausten 

vapaaehtoisuutta. Tämän jälkeen lähdimme etenemään haastatteluissa 

teemojen mukaisesti, mutta annoimme keskustelun edetä luonnollisesti.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin helmikuussa 2020. Aineistoa varten 

haastateltiin kymmentä henkilöä, jotka olivat iältään 23–30-vuotiaita. Tässä 

tutkimuksessa haastateltavien kriteerinä oli, että he ovat käyneet korkeakoulun, 

ovat tällä hetkellä työelämässä ja ovat iältään noin 25–35-vuotiaita, jolloin 

tyypillisesti perustetaan perhe, sillä Suomessa ensisynnyttäjän keski-ikä on 29,1 

vuotta (Tilastokeskus 2018). Haastattelimme henkilöitä, jotka itse määrittelivät 

edustavansa joko miessukupuolta tai naissukupuolta. Haastateltavista kuusi 

edusti naissukupuolta ja neljä miessukupuolta. Tutkimuksen kannalta oli 

merkittävää haastatella sekä miehiä että naisia, jotta saimme molempien 

sukupuolien kokemuksia ja näkemyksiä esille.  

Haastattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin sanatarkasti 

haastateltavien osalta. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä noin 60 sivua. 

Anonymiteetin takaamiseksi haastateltavat koodattiin sukupuolen perusteella 

N1, N2, N3, N4, N5, N6 sekä M1, M2, M3 ja M4. Varmistaaksemme 

haastateltavien anonymiteetin, poistimme sitaateista kohtia, joissa on mainittu 

yrityksen tai kollegan nimi. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt työskentelevät 

eri aloilla ja erilaisissa tehtävissä, kuten palveluneuvojana pankkialalla, 

myyntipäällikkönä, liikkeenjohdon konsulttina teknisellä alalla, hankinta-

asiantuntijana, yritysliiketoiminnan asiakkuuspäällikkönä vakuutusalalla, 

projektipäällikkönä IT-alalla, tiimiesimiehenä rekrytoinnin parissa, 

konsulttipäällikkönä sekä kaksi toimi rekrytoijana henkilöstöpalvelualalla. 

Kaikkia yhdistää korkeakoulutausta, sillä osa on suorittanut yliopistotasoisen 

tutkinnon ja osa on valmistunut ammattikorkeakoulusta. Haastateltavista neljä 

on tradenomeja, kaksi kauppatieteiden maisteria, yksi tekniikan kandidaatti, yksi 

tietojohtamisen diplomi-insinööri, yksi hallintotieteiden maisteri ja yksi 

hallintotieteiden kandidaatti.  
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4.4 Sisällönanalyysi aineiston analyysimenetelmänä  

Haastattelun toimiessa aineiston tuottamisen tapana, yleensä tuloksena on laaja 

ja moniaineksinen tekstimassa, jota voi lähestyä useilla erilaisilla tavoilla. 

Aineistonkeruuvaiheesta siirtyminen analyysiin voi olla haastavaa ja tämän 

vuoksi aineistoon tutustuminen ja alustavan analyysin tekeminen on hyvä 

aloittaa mahdollisimman varhain. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010.)  

Mitä syvempi dialogi haastateltavan ja haastattelijan välillä on ollut, sitä 

rikkaampi on myös kertynyt aineisto. Juuri tämä aineiston rikkaus ja 

elämänläheisyys tekee analyysivaiheen mielenkiintoiseksi, mutta samalla hyvin 

haastavaksi, sillä merkityksien etsiminen ja haastateltavien vastausten tulkinta 

on aikaa vievää ja välillä jopa tuskallista. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 135.)   

Analyysimenetelmänä käytimme sisällönanalyysiä, joka on laadulliselle 

tutkimukselle tyypillistä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa kerätty 

aineisto on kirjallisessa muodossa ja sillä pyritään saamaan tutkittavasta 

ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Sisällönanalyysissä tulee 

kuitenkin ottaa huomioon, että sen avulla kerätty aineisto saadaan vain 

järjestetyksi johtopäätösten tekoa varten, eikä niitä voi esittää suoraan 

tutkimuksen tuloksina. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117.) Sisällönanalyysin avulla 

aineistoa käydään järjestelmällisesti läpi ja se toimii ikään kuin analyysin 

alustavana apuvälineenä ja raaka-analyysinä, sillä hienosyisen analyysin 

tekemiseen se on liian yleinen ja esiteoreettinen. (Ruusuvuori ym. 2010). 

Sisällönanalyysiä pidetään väljänä teoreettisena kehyksenä ja onkin syytä 

tarkastella, kuinka paljon teoria ohjaa tutkimuksen tekoa (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 103). Fenomenologisessa tutkimuksessa teoreettista viitekehystä ei 

käytetä valmiina mallina, mutta hyväksytään kuitenkin se, että tutkimuksella on 

teoreettisia lähtökohtia, joihin tutkija joutuu ottamaan kantaa voidakseen tehdä 

tutkimusta (Laine 2018, 31). Puhdas aineistolähtöisyys laadullisessa 

tutkimuksessa on lähes mahdotonta, sillä kaikki tutkijan tekemät kuvaukset ja 

jäsennykset ovat jollain tavalla teoreettisten käsitteiden kautta muodostuneita 

(Ruusuvuori ym. 2010).   

Pyrimme ratkaisemaan aineistolähtöisen analyysin ongelmia käyttämällä 

teoriaohjaavaa analyysiä, jossa on teoreettisia kytkentöjä ja teoria toimii 

analyysin apuna. Analyysi ei kuitenkaan pohjaudu suoraan teoriaan, vaan 
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ennemminkin avaa uusia ajatuksia. Kun puhutaan teoriaohjaavan analyysin 

päättelyn logiikasta, on useimmiten kyseessä abduktiivinen päättely. 

Abduktiiviselle päättelylle on ominaista tutkijan ajatteluprosessissa vaihtelevat 

aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Tutkija yhdistelee aineistoa ja aikaisempaa 

teoriaa välillä pakolla ja välillä hyvinkin luovasti, jolloin yhdistelyn tuloksena voi 

syntyä aivan uutta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 109.) Teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin mukaisesti aluksi etenimme analyysivaiheessa aineiston 

ehdoilla, mutta aineistoa käsitteellistettäessä liitimme sen osaksi teoreettisia 

käsitteitä. Fenomenologisessa tutkimuksessa on tärkeää oman aineiston 

tulkinnan jälkeen keskustella aiempien tutkimusten ja teorian kanssa saaduista 

tuloksista (Laine 2018, 31). 

4.5 Analyysin kulku 

Ensimmäinen lähestymisvaiheemme aineistoon oli litterointi, sillä olimme 

tallentaneet haastattelut ääninauhoituksin. Litteroinnin avulla aineistomassa 

muuntuu hallittavampaan muotoon ja se on olennainen osa aineistoon 

tutustumista. Kun aloitimme litteroinnin, teimme valintoja aineiston rajaamiseen 

liittyen, sillä aineistoa ei ole välttämättä järkeä litteroida kokonaan, jos se on 

laaja. (ks. Ruusuvuori ym. 2010.) Päädyimme litteroimaan haastattelut 

sanatarkasti haastateltavien osalta. Haastattelijan kommentit jätettiin 

litteroimatta muuten, mutta lisä- ja tarkentavat kysymykset otettiin litteroinnissa 

huomioon. Nämä valinnat teimme sillä perustein, että saimme 

tutkimusongelman kannalta tärkeimmät kohdat litteroitua ja aineistoa oli 

helpompi käsitellä, kun haastattelijan ylimääräiset kommentit jätettiin pois. 

Aineistoa litteroitaessa kävimme monenlaisia ajatuksia läpi, sillä litteroinnin 

perusteella meistä tuntui, että haastateltavien kokemukset aiheesta olivat 

neutraaleja. Pohdimme myös aineiston riittävyyttä, mutta analyysin edetessä 

huomasimme näiden huolien olevan turhia.  

Aineiston litteroinnin jälkeen siirryimme analyysin pariin ja pyrimme 

tiedostamaan sen, että aineistosta ei itsessään nouse mitään esiin eikä se puhu 

meille, vaan tutkimuskysymykset ja meidän tapamme lukea sekä tulkita 

aineistoa ohjaa aineiston jäsentelyä (Ruusuvuori ym. 2010). Sisällönanalyysiä 

hyödyntäen lähdimme purkamaan aineistoa, sillä tutkittava ilmiö hahmottuu 
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selkeämmin, jos sen pystyy jäsentämään ilmiön eri osa-alueiksi, joita kutsutaan 

tässä tutkimuksessa luokiksi. Fenomenologisessa tutkimuksessa näitä luokkia 

tavallisesti kutsutaan merkityskokonaisuuksiksi ja ne muodostuvat aineiston 

pohjalta samankaltaisista merkityksistä (Laine 2018, 37.) Varsinaista 

sisällönanalyysiä lähdimme toteuttamaan Milesin ja Hubermanin (1994) 

kolmivaiheisen prosessin mukaisesti, jonka Tuomi ja Sarajärvi (2018, 91–94) 

esittävät teoksessaan. Prosessiin kuuluu aineiston pelkistäminen, aineiston 

ryhmittely ja aineiston käsitteellistäminen.  

Ensimmäisenä lähdimme etsimään ja alleviivaamaan aineistostamme 

kaikkia sellaisia ajatuskokonaisuuksia, jotka liittyivät tasa-arvoon 

rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. Alkuperäiset litteroinnit pelkistimme 

lyhyiksi ilmaisuiksi, jotka listasimme ylös. Tämän jälkeen siirryimme aineiston 

ryhmittelyyn etsimällä näistä pelkistetyistä ilmaisuista sekä samankaltaisuuksia 

että eroavaisuuksia, jotka koodasimme eri väreillä aineistosta. Aineistoa 

käsitteellistimme tuloksia kirjoittaessa, kun yhdistimme aiempaa teoriaa 

tutkimuksemme tuloksiin.  

 Tutkimuskysymysten perusteella jaoimme ilmaisut kahteen pääluokkaan, 

rekrytointiprosessiin ja työelämään. Näiden pääluokkien alle aloimme 

hahmottelemaan alaluokkia, jotka nimettiin alaluokkaan sopivan sisällön 

perusteella. Tämän jälkeen alaluokat yhdistettiin kuudeksi eri yläluokaksi ja ne 

nimettiin sen mukaan, miten ne vaikuttivat tasa-arvon toteutumiseen. Taulukko 

1 ja 2 havainnollistaa tutkimuskysymyksiemme ylä- ja alaluokkia.  Yläluokat 

muodostivat tulosluvun alaotsikot ja alaluokat on perusteellisesti avattu näiden 

alaotsikoiden alla. 

 

TAULUKKO 1. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen 

rekrytointiprosesseissa 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

Rekrytointiprosessi Työpaikkailmoitukset 
mielikuvan rakentajina 

Sukupuolineutraalit 
työpaikkailmoitukset 
  
Mielikuva miesten ja 
naisten aloista 

Rekrytointiprosessi Työpaikkahaastattelut 
tasa-arvoa tukevina ja 
heikentävinä 
elementteinä 

Haastattelijan halu 
tutustua hakijaan 
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Hakijan henkilökohtaiset 
rajat (perhe, parisuhde, 
vapaa-aika) 
  
Työhön liittymättömien 
asioiden kysyminen tai 
kertomatta jättäminen 
  
Haastattelu luo 
mielikuvaa yrityksen 
tasa-arvoisista 
toimintatavoista  

Rekrytointiprosessi Rekrytointiprosessi ja  
-päätökset tasa-arvon 
tukijoina 

Päätösten kattava 
perustelu 
  
Henkilökohtaisesta 
elämästä kertominen tai 
kertomatta jättäminen 
  
Rekrytoijan omien 
suhteiden vaikutus 
(tuttavat, ystävät) 
  
Sosiaalisen median 
vaikutus mielikuvaan 
yrityksestä  

 

 

TAULUKKO 2. Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen työelämässä 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka 

Työelämä Mielikuvat miesten ja 
naisten aloista tasa-
arvon horjuttajina  

Sukupuolittuneet alat 
 
Sukupuoleen liittyvät 
stereotypiat  
 
Oman osaamisen 
todistaminen 

Työelämä Ura- ja palkkakehitys 
tasa-arvon 
mahdollistajina  

Palkkausmuodon 
vaikutus 
  
Oman halun ja 
osaamisen vaikutus 
  
Perheen vaikutus 

Työelämä Vanhemmuus 
työelämän tasa-arvon 
epävarmuustekijänä 

Lasten saamisen 
ajankohta 
 
Työnhaku 
lapsihaaveiden aikaan 
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Luokkien muodostaminen selkeytti aineiston analysointia ja auttoi merkittävien 

tulosten löytämisessä. Luokittelussa haastavinta oli muodostaa isoista 

kokonaisuuksista yksityiskohtaiset luokat. Välillä oli hieman haastavaa 

hahmottaa, mikä kuuluu minkä luokan alle, sillä joitakin päällekkäisyyksiä löytyi. 

Haasteita asetti myös se, että jotkut tekijät toisaalta tukivat tasa-arvoa, mutta 

toisaalta heikensivät tasa-arvoa. Luokittelu kuitenkin selkeytti tätä 

kaksijakoisuutta ja toi näkyvämmäksi sen, kuinka subjektiivinen kokemus tasa-

arvo on. Luokittelu oli ensiarvoisen tärkeää tuloksien muodostamisessa.   
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelemme analyysin keskeiset tulokset ja vastaamme 

tutkimuskysymyksiin. Ennen tulosten esittelyä haluamme avata haastateltavien 

ajatuksia sukupuolen ja tasa-arvon määrittelystä, jotta lukija ymmärtää mistä 

lähtökohdista tutkimukseen osallistuneet käsittelevät näitä monitulkintaisia 

käsitteitä. Tutkimukseen osallistuneet määrittelivät sukupuolen pitkälti biologian 

kautta mies- ja naissukupuoliksi, sillä se koettiin luonnollisena tapana määrittää 

sukupuoli. He myös korostivat yksilön omaa kokemusta sukupuolesta ja sitä, 

että jokaisella on oikeus määritellä oma sukupuoli. Tasa-arvon määrittelyssä 

korostui kaikkien yksilöiden samanlaiset mahdollisuudet toimia työelämässä ja 

kaikkien yhdenvertainen kohtelu riippumatta esimerkiksi iästä, sukupuolesta tai 

etnisestä taustasta. 

5.1 Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen 
rekrytointiprosesseissa 

Tutkimukseen osallistuneiden kokemukset sukupuolten välisen tasa-arvon 

toteutumisesta rekrytointiprosessissa olivat pääasiallisesti positiivisia, mutta 

kaikista näistä osa-alueista nousi yksittäisiä merkittäviä tekijöitä, jotka 

heikensivät kokemusta tasa-arvon toteutumisesta. Tuomme kaikissa 

alaluvuissa esille tasa-arvoa tukevia sekä heikentäviä piirteitä sen mukaan, mitä 

aineistosta havaitsimme.  

5.1.1 Työpaikkailmoitukset mielikuvan rakentajina 

Työpaikkailmoitukset koettiin sukupuolineutraaleiksi eikä tutkimukseen 

osallistuneet olleet lukeneet työpaikkailmoituksia, jotka olisi selkeästi osoitettu 

mies- tai naissukupuolelle. He kokivat, että työpaikkailmoitukset eivät ole 

selkeästi syrjineet nais- tai miessukupuolista työnhakijaa. 
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“Ei ole tullut vastaan niissä ilmoituksissa mihin olen törmännyt tai en 

ainakaan ole kiinnittänyt sillä tavalla huomiota, että muistaisin. Varsinkin, kun 

miettii kahta-kolmea viime vuotta, niin kyllä ne työpaikkailmoitukset on ollut 

todella neutraaleja.” (N3) 

Työpaikkailmoituksessa oleva avoin tehtävä herätti mielikuvia miesten ja naisten 

aloista perustuen tehtävänimikkeeseen ja tehtävän kuvailuun. Henkilön omat 

käsitykset tietyistä rooleista tietylle sukupuolelle sopivaksi vaikuttivat 

työpaikkailmoitusten tulkintaan.  

“Kun lukee työpaikkailmoituksia niin toki se herättää tietyn mielikuvan, jos 

puhutaan, että haetaan meikkiesittelijää niin ajattelen, että tämä positio on 

naiselle ja, jos haetaan kirvesmiestä niin ajattelen, että se positio on 

miehelle. Vaikka eihän sitä siinä ilmoituksessa sanota, mutta se on ehkä siitä 

alasta, että on naisaloja ja miesaloja ja se siksi herättää itsessä tunteita.” 

(M1) 

Joen (2018, 96-97) mukaan työpaikkailmoitukset saattavat herättää mielikuvia 

miehille tai naisille suunnatuista tehtävistä yksittäisten sanavalintojen takia. 

Työnantajat voivat tietämättään työpaikkailmoituksissa luoda tietynlaista 

mielikuvaa haettavasta henkilöstä pelkkien sanavalintojen pohjalta. 

Tutkimukseen osallistunut henkilö toi esille, että työpaikkailmoituksissa olevat 

vertauskuvat herättivät hänessä mielikuvia tehtävästä joko miehelle tai naiselle 

sopivaksi.  

“Kyllähän aika paljon näkee urheiluvertauskuvia työpaikkailmoituksissa, että 

haetaan joukkueeseen tai johonkin jääkiekko kentälliseen vahvistuksia tai 

jotain vähän miespainotteisia.” (M2) 

Haastateltavan oma käsitys miesten ja naisten harrastuksista vaikutti siihen, 

miten hän tulkitsee työpaikkailmoituksen urheiluvertauskuvia. Haastateltava 

mieltää jääkiekon miesten harrastukseksi ja tämän myötä tulkitsee myös, että 

työpaikkailmoituksessa avoinna olevaan tehtävään haetaan maskuliinista 

henkilöä. 

5.1.2 Työpaikkahaastattelut tasa-arvoa tukevina ja heikentävinä 
elementteinä  

Kokemukset työpaikkahaastatteluista vaihtelivat melko paljon tutkimukseen 

osallistuneiden kesken. Osalla kokemukset olivat hyvinkin positiivisia ja koettiin, 
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että työpaikkahaastattelussa voi avoimesti kertoa myös työtehtävään 

liittymättömistä asioista.  

“On pyydetty kertomaan taustoista ja sitten olen oma-aloitteisesti kertonut, 

että asun poikaystävän kanssa, mutta ei sitä ole kukaan kysynyt suoraan.” 

(N1) 

Kun työpaikkahaastattelussa pyydetään kertomaan omasta taustasta, hakija 

saa itse valita, mitä itsestään kertoo ja joillekin on hyvin luontevaa mainita 

esimerkiksi omasta parisuhteestaan, sillä se koetaan vahvasti osaksi omaa 

taustaa. Hyvien rekrytointikäytäntöjen mukaan mitään kysymystä, mikä ei liity 

suoraan työtehtävän suorittamiseen, ei saisi kysyä (Salli & Takatalo 2014), 

mutta jos työnhakija itse kertoo työhön liittymättömistä asioista haastattelusta, 

on niistä sallittua keskustella.  

 Tutkimukseen osallistuneet eivät kokeneet haastattelijoiden kysymyksiä 

vapaa-aikaan liittyen liian utelevina, vaan enemminkin kysymykset nähtiin 

tapana syvemmin tutustua työnhakijaan ja uskottiin, että kaikkien kysymysten 

taustalla oli puhtaat motiivit.  

“On kysytty, että mitä teet vapaa-aikana ja muuta sellaista, mutta ajattelen, 

että ne on sellaisia normaaleja kysymyksiä, millä halutaan saada kuvaa siitä 

millainen tyyppi on ja mitä harrastuksia on.” (M1) 

“Ei saisi kysyä mitä harrastat tai mitä teet vapaa-ajalla, niin niitä on kyllä 

kysytty. En itse koe sitä henkilökohtaisesti kovin pahaksi, mutta jos mennään 

kaikkien normien mukaan niin mitään ylimäärästä mikä ei ole siihen työhön 

liittyvää ei saisi kysyä. Ymmärrän myös sen haastattelijan puolen, että 

haluaa tutustua henkilöön ja minkälainen persoona on. (N5)” 

Vapaa-ajan viettämiseen liittyvät kysymykset nähtiin sopivina, sillä niiden 

taustalla nähtiin olevan kiinnostus hakijan persoonaan liittyen. Työnhakijoita 

tulee kohdella kunnioittavasti ja kohteliaasti työpaikkahaastattelussa eikä heitä 

saa altistaa epäsopiville kysymyksille (Rebelo dos Santos, Pais, Cabo‐Leitão & 

Passmore, 2017, 95). Tämän vuoksi onkin rekrytoijan vastuulla tulkita 

haastattelutilannetta sekä työnhakijaa ja tietää millaisia kysymyksiä voi esittää, 

ettei kysymyksiä voi tulkita väärin.  

Osa tutkimukseen osallistuneista koki, että heidän mielestänsä 

työpaikkahaastatteluissa kysymykset ovat olleet hyväksyttäviä, mutta joku 

toinen henkilö olisi voinut kokea kysymykset liian henkilökohtaisina. Koettiin, että 
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se on hyvin paljon henkilöstä itsestä kiinni, miten kysymyksiin suhtautuu ja 

menevätkö ne henkilökohtaisen rajan yli.  

“Ainakin mun osalta kysymykset on ollut ok. En tiedä onko siellä ollut 

kysymyksiä mitkä joku muu voi kokea, että ei ole soveliaita mutta ainakaan 

mun kohdalla ei ole ollut.” (M2) 

Ajateltiin myös, että vastaamatta jättäminen johonkin kysymykseen voi asettaa 

työnhakijan huonoon valoon muihin hakijoihin nähden.  Tämä tunne saattaa 

aiheuttaa sen, että työnhakija vastaa haastattelussa omasta mielestään 

epäsopiviin kysymyksiin, koska haluaa sillä turvata omaa asemaansa 

rekrytointiprosessissa.  

“Aina saa olla vastaamatta henkilökohtaisiin kysymyksiin, koska eihän niitä 

kuuluis kysyäkään. Mutta se on aina vähän harmi, koska sitten siinä antaa 

itsestään ehkä vähän semmoisen kuvan, että haastateltava ei halua kertoo 

ja haastattelija ei pääse tutustumaan häneen samalla tavalla, kuin ehkä 

muihin hakijoihin.” (N5) 

Pitämällä huolen siitä, että työpaikkahaastattelun kysymykset ovat 

oikeudenmukaisia ja reiluja kaikille, rekrytoiva yritys varmistuu siitä, että hakijat 

pitävät rekrytointiprosessia kokonaisuudessaan oikeudenmukaisena ja 

tasavertaisena (Rebelo dos Santos ym. 2017, 95).  

Aineistosta kävi ilmi, että jotkut henkilöt ovat selvästi tarkempia siitä mitä 

haluaa itsestään haastattelussa tuoda ilmi ja kysymykset, jotka ei liity 

työtehtävästä suoriutumiseen koettiin helposti liian henkilökohtaiseksi. 

Tietoisesti myös jätettiin kertomatta esimerkiksi omasta perhetilanteesta, jotta 

siihen liittyvät asiat eivät edes tiedostamatta vaikuttaisi rekrytointiprosessissa 

etenemiseen.  

"Mulla on toi pieni lapsi niin en itse tuo sitä esille rekrytointiprosesseissa ja 

kun eräs prosessi meni pidemmälle niin sitten oli ihan psykologin haastattelu. 

Siellä kaiveltiin oikein syvältä ja siinä ehkä sitten koin, että meni oman rajan 

yli ja en kokenut, että olisi oleellista kertoa siitä omasta perhetilanteesta, 

koska itse en koe, että se vaikuttaa mitenkään prosessiin. Mutta siitä ehkä 

jäi vähän sellainen olo, että miksi sitä kyseltiin.” (N2) 

“Koska tiedän, että lapsi on sellainen asia, mikä ei saa vaikuttaa eikä sitä saa 

kysyä niin se tulee varmasti sitäkin kautta, että on itsekin tosi tarkka, ettei 

siitä lapsesta kerro. Mutta toki siinä nyt on ihan rehellisesti sekin, että ei 

halua, että se vaikuttaa siihen - - päätökseen edes epätietoisesti.” (N2) 
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Jos haastattelussa kysytään jotain esimerkiksi yksityiselämään liittyen, se tulee 

perustella hyvin työnhakijalle (Salli & Takatalo 2014), jotta työnhakijalle ei pääse 

syntymään sellaista tunnetta, että mennään omien rajojen yli ja ei ymmärretä, 

miksi henkilökohtaisesta elämästä kysellään. Se, että mennään omien rajojen 

yli ja joutuu kertomaan asioita, mitä ei olisi halunnut aiheuttaa pelkoa siitä, että 

rekrytointipäätöksiin vaikuttaa muutkin kuin tehtävän suorittamiseen liittyvät 

tekijät.  

Tutkimukseemme osallistuneelta kahdelta naiselta oli kysytty 

työpaikkahaastattelussa täysin asiattomia kysymyksiä ja ne haastattelutilanteet 

koettiin hyvin vaivaannuttaviksi. Heiltä oli kysytty perheeseen, lapsihaaveisiin ja 

etnisiin taustoihin liittyviä kysymyksiä.  

"Joo on aika paljonkin kysytty epäsopivia kysymyksiä. Ihan perheasioista on 

kysytty ja silloin olen vastannutkin ja se on ollut ennen mun rekrytointiuraa. 

Mutta joo just perheestä on kysytty, ja että onko lapsihaaveita ja sen 

tyyppisiä.” (N6) 

“Olin haastattelussa missä kysyttiin, että onko sinulla etnistä taustaa oleva 

useampikin mies kotona ja mitä olet mieltä eri maan kansalaisista.” (N2) 

Tutkimukseen osallistuneet olivat myös esimerkiksi lukeneet netistä tapauksia, 

jossa työnhakijalta oli kysytty epäsopivia kysymyksiä ja se herätti suuria 

negatiivisia tunteita. Henkilökohtaiseen elämään liittyvät kysymykset 

työpaikkahaastattelussa nähtiin täysin epäsopivina, vaikka niitä ei olisi itseltä 

kysytty.  

“Olen lukenut netistä erilaisia kirjotuksia ja siellä tuli vastaan kirjoitus, missä 

rekrytointiprosessissa oli kysytty tältä henkilöltä perhestatusta ja sitä, että 

miten lapset ja miten hän näkee työn ja perheen yhdistämisen. Luettuani sen 

näin punasta, koska se on mielestäni aika iso henkilökohtainen asia eikä se 

kuulu siihen työpaikkahaastatteluun.” (M3) 

Koettiin myös, että jos työpaikkahaastattelussa kysyttäisiin asioita, jotka ei liity 

työtehtävän suorittamiseen, niin vastattaisiin suoraan, mutta se vaikuttaisi 

negatiivisesti mielikuvaan yrityksestä ja se vähentäisi kiinnostusta työpaikkaa 

kohtaan. Näissä tapauksissa ei enää haluttaisi kyseiseen yritykseen töihin vaan 

rekrytointiprosessi voitaisiin keskeyttää työnhakijan puolelta.  

“Jos multa kysyttäisi jotain epäsopivaa, niin en säikähdä kauhean helposti, 

joten vastaisin siihen kysymykseen todella suoraan ja nopeasti sitä asiaa sen 
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enempää ajattelematta. En usko, että välttämättä edes siinä tilanteessa 

kokisin sitä kysymystä [parisuhteesta tai perheestä] itse millään tavalla 

hämäräksi. Se voi olla että, jos se olisi luonteva osa sitä keskustelua niin 

vaan vastaisin siihen, mutta jälkeenpäin voi olla, että miettisin sitä ja se 

saattaisi jälkeenpäin aiheuttaa sitä tunnetta, että onkohan tässä firmassa nyt 

kaikki ihan hyvin.” (M3) 

“Mutta toisaalta olen miettinyt sitä, että jos kertoisin [perheestä 

työpaikkahaastattelussa] ja se olisi sitten se asia minkä takia en saa sitä 

paikkaa niin en kyllä sinne edes haluaisi töihin. Kyllä ehkä haluaisin kertoa 

perheestä, koska haluan uskoa, että se firma ei ole semmoinen, että välittäisi 

siitä.” (N5) 

Rekrytoivan henkilön toiminta vaikuttaa työnhakijoiden kiinnostukseen 

avoimesta työpaikasta ja hakuprosessiin sitoutumiseen (Breaugh 2013, 405), 

joten on tärkeää, ettei rekrytoija omalla toiminnallaan karkota potentiaalisia 

hakijoita. Toisaalta yksi tutkimukseen osallistuneista toi esiin sitä näkökulmaa, 

että hän ei itse haluaisi uskoa, että tällaisia kysymyksiä enää nykyään edes 

kysyttäisi, koska aihe on ollut paljon esillä julkisuudessakin. 

”Haluaisin uskoa, että nyt jo tällä vuosikymmenellä ja kun asioita on pidetty 

näin paljon pinnalla ja yritetään lisää edistää ja niistä puhutaan tosi paljon, 

ettei asiattomia enää kysyttäisi. Yksikin huono kokemus niin se on lehdissä 

ja mediassa ja kuka työnantaja tai yritys haluaa sellaisen maineriskin.” (N3) 

Näissä sitaateissa hyvin kiteytyy ajatus siitä, että myös työnhakijalla on valtaa ja 

tämän myötä työnantajien tulee miettiä, millaista kuvaa yrityksestä ja sen 

edustajista antaa työnhakijoille työpaikkahaastattelussa. Tämä kuvastaa myös 

sitä, että työnhakijat eivät halua yritykseen töihin, jonka arvojen takana ei voi 

seistä. Parhaimmillaan työpaikkahaastattelut luovat positiivista mielikuvaa 

yrityksestä ja sen toiminnasta sekä luo luottamuksen tunnetta siitä, että kaikkia 

kohdellaan tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta. Pahimmissa tapauksissa 

työpaikkahaastattelut taas saavat aikaan erittäin negatiivisen kuvan työpaikasta 

ja heidän toiminnastaan sekä alentavat uskoa yrityksen tasa-arvoisista 

toimintatavoista. 

5.1.3 Rekrytointiprosessi ja -päätökset tasa-arvon tukijoina 

Tutkimukseen osallistuneilla oli pääsääntöisesti omalta osaltaan positiivisia 

kokemuksia rekrytointiprosesseista ja rekrytointipäätöksistä. He kokivat, että 
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rekrytointiprosessit ovat sujuneet hyvin ja sukupuolten välistä tasa-arvoa on 

prosessien aikana noudatettu. Haastateltavat olivat saaneet hyviä ja kattavia 

perusteluja miksi eivät tulleet valituksi tehtävään, joka lisäsi luottamusta 

rekrytointiprosessin oikeudenmukaisuudesta. Perustelut liittyivät esimerkiksi 

kompetensseihin ja henkilökemioihin, jotka koettiin ymmärrettäviksi syiksi. 

Rekrytoijan ja hakijan välille syntynyt luottamus ja yhteys myös lisäsi tunnetta 

siitä, että päätökseen vaikuttavat tekijät ovat olleet hyväksyttäviä. 

“Molemmissa se perusteltiin todella hyvin ja toisessa sanottiin ihan suoraan, 

että tämä tehtävä mihin haet niin ei heidän mielestään olisi paras seuraava 

vaihe uralleni ja se oli tosi herättelevä kokemus - - rakensin sen henkilön 

kanssa tosi nopeasti siinä rekrytointiprosessissa luottamuksen.” (M3) 

“Niihin mihin olen saanut perustelut niin on ollut ihan hyvät. Ne on yleensä 

liittynyt vaikka kokemukseen, että toisella ollut enemmän kokemusta niin ne 

on ollut tosi hyväksyttäviä ja ymmärrettäviä päätöksiä.” (N6) 

Hakijoiden hylkäämispäätösten perusteellinen selittäminen tuo hakijalle tunnetta 

tasa-arvoisesta kohtelusta rekrytointiprosessissa (Rebelo dos Santos ym. 2017, 

98). Hyvät ja kattavat perustelut voivat myös auttaa hakijoita reflektoimaan omaa 

toimintaa ja kannustaa hakemaan erilaisia tehtäviä. Hakijoiden yhdenvertainen 

kohtelu rekrytointiprosessissa on jokaisen työnhakijan perusoikeus ja 

työnantajan tulee pystyä perustelemaan rekrytointipäätökset (Rask 2009, 80–

84).   

Tutkimukseen osallistuneilla oli hieman eriäviä ajatuksia siitä, mitä he 

haluavat kertoa itsestään ja omasta taustastaan rekrytointiprosessin aikana. 

Osa oli hyvin vahvasti sitä mieltä, että eivät kertoisi vielä rekrytointiprosessissa 

mitään esimerkiksi omasta perheestä. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että 

pelkäävät tiedon pienestä lapsesta vaikuttavan rekrytointipäätökseen sekä sillä, 

että haluavat vain kertoa ammatillisesta osaamisestaan, eivätkä kokisi 

luonnolliseksi puhua perheestä rekrytointiprosessin aikana.  

”En varmaan kertoisi perheestä. Tiedän, että jotkut saattaisivat ajatella sen 

niin, että okei no tällä on jo kaksi lasta niin se on paljon poissa töistä, kun ne 

lapset sairastuvat koulussa tai tarhassa. En varta vasten kertoisi siitä, jos se 

ei tulisi mitenkään luonnollisesti ilmi. Kyllä koen, että sillä on oikeasti 

merkitystä.” (N4) 

”Jos olisin rekrytointiprosessissa, niin toisin esille niitä asioita, millä on 

merkitystä sen työpaikan saamisen kannalta tai koen, että jos rupean siellä 
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puhumaan, että olen just saanut lapsen niin ei se ainakaan edes auta [sen 

paikan saamista].” (M2) 

Kuitenkin muutama tutkimukseen osallistuneista henkilöistä toi ilmi, että voisivat 

hyvin kertoa jo rekrytointiprosessissa perheestään, sillä haluavat olla ylpeitä 

siitä. Yksi tärkeä pointti oli se, että ei haluaisi jättää kertomatta mahdollisesta 

perheestä, jotta tuleva työnantaja ei saisi hänestä niin sanottua uraohjuksen 

kuvaa ja palkkaisi häntä vain tämän vuoksi.  

”Voisin kertoa perheestä, ehdottomasti. Olisin ylpeä siitä.” (N3) 

”No en ensisijaisesti haluaisi myöskään olla kertomatta [perheestä], koska 

en haluisi olla töissä semmoisessa paikassa mihin palkataan sen takia, että 

olisin joku uraohjus. ” (N6) 

Rekrytointiprosessin jälkeen oli osalle tutkimukseen osallistuneelle jäänyt 

sellainen olo, että rekrytointipäätöstä ei ollut tehty kokemukseen ja osaamiseen 

perustuen vaan esimerkiksi suhteet mahdollisesti vaikuttivat päätöksen tekoon.  

“On mulla välillä tullut vähän semmoinen fiilis, että en osaa ihan täysin 

selittää. Jos myöhemmin olen sitten saanut selville, kuka siihen tehtävään 

on palkattu, niin hänellä ei ole ollut vaikka samanlaista kokemusta, kun mulla, 

että joko siinä on ollut joku persoona kysymys taustalla tai sitten siihen on 

haluttu just joku tietty tyyppi. Että onko ollut sitten joku jonkun rekrytoijan 

kaveri tai jotain.” (N7) 

“Mitä olen sivusta seurannut niin just se ehkä, että kaverisuhteet on 

vaikuttanut enemmän, kun se osaaminen. Mihinkään sukupuoleen tai ikään 

liittyvää syrjintää ei ole ollut vaan enemmän niistä omista rekrytoijan 

sosiaalisista suhteista kiinni, mitkä on sitten vaikuttanut.” (N6) 

Tunne siitä, että rekrytointipäätökseen on vaikuttanut muutkin tekijät kuin 

kokemus ja osaaminen voi johtua juuri siitä, ettei esimerkiksi rekrytointipäätöstä 

ole perusteltu riittävän kattavasti tai rekrytointiprosessissa jokin muukin tekijä on 

aiheuttanut tunnetta siitä, että päätöksentekijä ei suhtaudu kaikkiin hakijoihin 

täysin objektiivisesti ja tasapuolisesti. 

Tutkimukseen osallistuneilla ei ollut henkilökohtaista kokemusta 

sukupuoleen liittyvästä epätasa-arvoisesta kohtelusta rekrytointiprosesseissa ja 

-päätöksissä. He kuitenkin korostivat sitä, että ovat esimerkiksi lukeneet netistä, 

kuten LinkedInistä tai Twitteristä tapauksia, joissa rekrytointiprosessissa on 

toimittu epätasa-arvoisesti sukupuoleen perustuen. Tieto siitä, että 
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rekrytointiprosesseissa toimitaan epätasa-arvoisesti, synnytti haastateltaville 

tunnetta siitä, että heillä on käynyt hyvä tuuri, kun omalle kohdalle ei ole sattunut 

epätasa-arvoista kohtelua.  

"Mielestäni ne kaikki on liittynyt johonkin, että hakija on ollut nainen. En ole 

törmännyt sellaiseen, että mies kokisi, että häntä on kohdeltu epätasa-

arvoisesti. Enemmän on tullut vastaan tapauksia, että on valittu mieshenkilö 

eikä naista, vaikka nainen olisi ollut pätevä ja sitten siitä on tullut joku juttu, 

että miksi sitä naista ei ole valittu. Tällaisia olen lukenut joskus.” (M2) 

“Ei ole mitään sellaista minkä olisin kokenut epätasa-arvoseksi. Kaikki 

rekrytointiprosessit missä olen ollut mukana, niin mulla on käynyt hyvä tuuri 

siinä, että ne on hoidettu asiallisesti ja siinä on keskitytty siihen asiaan ja 

jollain tavalla ne kysymykset on aina liittynyt siihen mitä olen tehnyt.”(M3) 

Sitaatit kuvastavat sitä, kuinka suuri vaikutus sosiaalisella medialla on omaan 

ajatteluun ja käsitykseen tietystä ilmiöstä. Sosiaalisen median kautta ollaan 

enemmän tietoisia kaikesta ja sen myötä myös omia hyviä kokemuksia osataan 

arvostaa, sillä tiedetään että kaikki eivät ole saaneet tasavertaista kohtelua.  

5.2 Sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuminen työelämässä 

Haastateltavien kokemus sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta 

työelämässä oli pääasiallisesti positiivinen, mutta huomattavaa oli, että perhe-

elämän ja työelämän yhdistämisessä etenkin esiintyi epätasa-arvoisia 

kokemuksia sukupuolten kesken. Tuomme kaikissa alaluvuissa esille tasa-

arvoa tukevia sekä heikentäviä piirteitä sen mukaan, mitä aineistosta 

havaitsimme.  

5.2.1 Mielikuvat miesten ja naisten aloista tasa-arvon horjuttajina 

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt yleisesti kokivat, että työtehtävät saman 

ammatin sisällä jakautuvat hyvin tasaisesti sukupuolten välillä, eikä tehtävien 

jako liity siihen kumpaa sukupuolta edustaa. Haastateltavat kuitenkin toivat esille 

sitä, kuinka heidän mielestään tietyt alat sekä tietynlaiset ammatit ovat hyvin 

sukupuolittuneita eli niissä työskentelee huomattavasti enemmän joko naisia tai 

miehiä. 30-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa naisten ja miesten 

eriytyminen ei ole tasaantunut, vaan päinvastoin sukupuolen ammatillinen 
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eriytyminen on nuorilla työntekijöillä kaikkein selvintä. Etenkin yksityisen sektorin 

tehtävissä nuoret naiset ja miehet tekevät sellaisia valintoja, jotka vahvistavat ja 

toistavat sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä. (Korvajärvi & Heiskanen 

2019, 272–273.) 

“Kyllä meillä ehkä kuitenkin sellainen jako on, että kaikissa tällaisissa back 

office ja asiakaspalvelutehtävissä on enemmän ehkä naisia ja sitten myynnin 

puolella on enemmän miehiä.” (M1) 

”Palkkistiimi on melkein kokonaan naisia, mutta tuntuu että he haluavatkin 

olla siellä. Talouden konsulteista kaikki on naisia. Kaikki naiset ovat vaan 

lähtökohtaisesti kiinnostuneempia siitä.” (M4) 

Naisten työksi mielletään helposti erilaiset asiakaspalvelu- ja tukitehtävät, kun 

taas miehet nähdään enemmän esimerkiksi myynnillisissä tehtävissä. Syitä 

näille eroille selitettiin sillä, että naiset ovat kiinnostuneimpia näistä aloista ja sitä 

myötä hakeutuvat enemmän työskentelemään niiden pariin. Myös 

tutkimuskirjallisuudessa ammatit jakoivat miehiä ja naisia eri aloille sekä 

erilaisiin työtehtäviin. Segregaatio onkin edelleen yksi suurimmista työelämän 

tasa-arvoon vaikuttavista tekijöistä.  (Julkunen 2010, 131.)  

Näiden erojen lisäksi huomattavaa oli se, että henkilöt, jotka työskentelevät 

teknisellä alalla kokivat hieman eroja siinä, minkälaisia tehtäviä naiset ja miehet 

saavat. Teknisellä alalla työskentelevä mies koki, että miehet saavat isompia 

projekteja kuin tiimissä työskentelevä nainen.  

“Mulle ja mun miespuoliselle kollegalle annettiin isot vastuut isoista 

projekteista ja me on oltu tässä työssä vasta vähän aikaa. Ja esimerkiksi 

meidän naispuolinen kollegamme, en tiedä voiko tämmöinen yksi tapaus 

liittyä sukupuoleen, mutta se tekee kyllä aina sellaisia pienempiä projekteja. 

Siinä voi olla, että kukaan ei huomaa, eikä hän huomaa itsekään, mutta siinä 

epäsuorasti oletetaan, että jompikumpi meistä [miehistä] ottaa sen [ison 

projektin]. Ja voi olla, että tämä naispuolinen kollega myös itse haluaa, että 

tehdään näin.” (M4) 

Työtehtävien jaon taustalla piilevät tekijät olivat epäselviä eikä tutkimukseen 

osallistunut kokenut, että olisi välttämättä kyse tarkoituksenmukaisesta 

syrjimisestä työtehtävien jaossa. Taustalla saattaa hyvin olla esimiesten 

tiedostamaton oletus siitä, että miehet pystyvät hoitamaan isompia projekteja tai 

sitten puhtaasti miesten osaaminen isoihin projekteihin liittyen on ollut 

parempaa. Hän myös pohti sitä, että voi olla, että naispuolinen kollega on itse 
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kertonut halustaan tehdä pienempiä projekteja, mutta jos asioista ei puhuta 

tiimissä avoimesti niin se voi näyttäytyä syrjimisenä työtehtävien jaossa.  

Tutkimukseen osallistunut nainen, joka työskentelee teknisellä alalla toi 

esille sen, kuinka nuorena naisena joutuu todistamaan omaa osaamistaan 

miesvaltaisella alalla. Tämän lisäksi hän kertoi myös, kuinka hänen 

työpaikallaan pyritään saamaan naisia johtotehtäviin, mutta toi esille myös 

tärkeän näkökulman siihen liittyen, että haluaako kukaan nousta johtotehtäviin 

pelkästään oman sukupuolensa takia, eikä niinkään omien taitojensa vuoksi.  

”Ajatellaan jotenkin lähtökohtaisesti, ettei se nainen ole yhtä pätevä 

tekemään kuin se mies niin joutuu vähän enemmän todistelemaan omaa 

osaamista ja ikä myös vaikuttaa paljon, ettei pelkästään se sukupuoli. Jos on 

nuori nainen, niin se on aina vaikeampaa.” (N1) 

"Tavoitteena on just saada enemmän naisia johtopositioihin - - meillä oli joku 

firman tapahtuma, missä siitä puhuttiin ja siellä vähän väläyteltiin näitä 

kiintiönaiskortteja, niin siitä käytiin keskustelua puolin ja toisin ja osa koki sen 

hyväksi ja osa koki sen vääränä. Kuka nyt haluaisi olla se kiintiönainen?” 

(N1) 

Muiden työntekijöiden stereotypiat sukupuoleen ja ikään liittyen asettaa omia 

haasteita etenkin, jos työskentelee alalla, jossa valtaosa edustaa vastakkaista 

sukupuolta. Näillä aloilla on tärkeää saada myös naisia johtotehtäviin, mutta 

kuten tutkimukseenkin osallistunut toi esille, niin harva haluaa myöskään 

positiivisen syrjinnän näkökulmasta tulla valituksi tehtävään vain sukupuolensa 

takia. Yhdenvertaisuuslain mukaan positiivisen erityskohtelunkaan valossa ei 

siis saa valita työntekijää tehtävään pelkän sukupuolen perusteella, vaan 

pätevin hakija tulee aina valita, vaikka se edustaisi jo työpaikalla enemmistössä 

olevaa sukupuolta. 

Yksi tutkimukseen osallistuneista kertoi työskennelleensä muutamalla eri 

naisvaltaisella alalla ja kertoi, kuinka sielläkin naisena on enemmän todisteltava 

omaa osaamistaan, sillä miehiä nostetaan herkemmin jalustalle. Hän koki, että 

miehet saivat hyväksynnän nopeammin, kun taas naisten oli näytettävä oma 

osaamistaan ennen kaikkien hyväksyntää.  

“On joutunut oikeasti näyttämään kyntensä, kun se miespuolinen on voinut 

heti saada paremman suhtautumisen ilman, että on näyttänyt mitään taitoja 

yms. Se on ollut semmoista herkemmin miespuolisten nostamista jalustalle 

verrattuna naispuolisiin kollegoihin. Varsinkin, kun niistä miehistä on ollut 
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aina aikamoinen pula ja niistä on sitten haluttu pitää kiinni, niin niille on 

annettu vielä ekstra huomioita.” (N6) 

On mielenkiintoista huomata, että silloin kun mies työskentelee naisvaltaisella 

alalla, hän saa positiivista erityiskohtelua eikä joudu todistelemaan omaa 

osaamistaan. Mutta jos nainen työskentelee miesvaltaisella alalla, on hänen 

tuotavaa omaa osaamistaan erityisen paljon esille.  

Tutkimuksemme tulokset olivat yhteneväisiä tilastollisten analyysien 

kanssa, jotka osoittavat, että ammatit ja tehtävät ovat jakautuneet Suomessa 

naisten ja miesten ammatteihin sekä tehtäviin (Korvajärvi & Heiskanen 2019, 

271). Työelämän jälkiammatillistumisen myötä on ajateltu, että sukupuolijaot 

voisivat murtua, mutta jakojen ja hierarkioiden syntyvät myös akateemisesti 

koulutettujen keskuudessa (Julkunen 2010, 132). 

5.2.2 Ura- ja palkkakehitys tasa-arvon mahdollistajina 

Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että ura- ja palkkakehitys ovat heidän 

kohdallaan olleet aina hyvin tasavertaista sukupuolen kannalta, mutta pieniä 

eroja nousi esille. Tulos on yhteneväinen vuoden 2017 tasa-arvobarometrin 

mukaan, josta kävi ilmi, että naisia ja miehiä kannustetaan lähes yhtä lailla 

etenemään urallaan (Pietiläinen 2018, 76). Erona nähtiin nimenomaa palkkaan 

liittyvät tekijät, sillä tutkimuksen aineistosta huomattiin, että naiset eivät 

ainakaan näissä tapauksissa olleet pyytäneet palkankorostusta yhtä herkästi 

kuin miehet, mikäli se oli mahdollista. Vastaava tulos oli näkyvillä myös vuoden 

2017 tasa-arvobarometrista, josta ilmeni, että miehet olivat ehdottaneet 

palkankorotusta naisia useammin (Pietiläinen 2018, 73). Muutamassa 

haastattelussa tuli esille se, että provisiopalkkaus, jonka muodostuminen on 

kaikkien nähtävillä, koettiin hyvin tasa-arvoiseksi, koska silloin palkka perustuu 

varmasti vain oman työn suorittamiseen eikä sukupuoleen.  

”Kun alettiin puhumaan avoimesti palkasta työpaikalla, joillakin naisista oli 

esimerkiksi 700e alempi palkka, koska he eivät olleet koskaan käynyt 

juttelemassa siitä esimiehen tai toimitusjohtajan kanssa, että he haluavat 

korkeamman palkan. Kellään miehistä se palkka ei kuitenkaan ollut jäänyt 

semmoiselle tasolle.” (M4) 

”Mutta se [palkoista avoimesti puhuminen] johtuu vaan täysin siitä, että meillä 

on provisiopalkkaus. - - Tämä on hyvä palkkamalli siitä, että sukupuolella ei 
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ole mitään vaikutusta siihen vaan pelkästään se merkitsee miten teet työsi.” 

(N5) 

Palkoista avoimesti puhuminen nähtiin tasa-arvon kannalta hyvänä asiana ja 

sen kautta oli helppo huomata, jos sukupuolten välillä oli merkittäviä 

erovaisuuksia. Provisiopalkka myös kannusti puhumaan palkoista avoimesti 

työyhteisössä.  

Urakehityksessä koettiin, että etenemiseen vaikuttaa selkeästi enemmän 

oma osaaminen, taidot sekä halu päästä työuralla eteenpäin kuin sukupuoli. 

Haastateltavat kokivat, että eroavuudet urakehityksissä nousee nimenomaa 

esille omista haluista sekä muista tekijöistä, kuten omista näytöistä uralla sekä 

siitä kuka on oikeasti soveltuva tehtävään. Esille nostettiin myös ulkopuolisia 

tekijöitä, kuten muut hakijat sekä päätöksentekijät.  

”Se on aika pitkälti siitä kiinni, että mitkä sun näytöt ovat ja kyllä totta kai 

sekin vaikuttaa, että kuinka tykätty olet. Se on ehkä enemmän henkilöstä, 

kun sukupuolesta kiinni.” (M1) 

”Valmiudet kyllä annetaan kaikille [edetä uralla], mutta se on eri asia, kuka 

sitten haluaa edetä. Ja myös kuka vaan on soveltuva siihen, että ei sillä ole 

väliä kumpaa sukupuolta edustaa.” (N3) 

”Koen, että siihen vaikuttaa tosi paljon olosuhteet ja ketkä lopulliset 

päätöksentekijät ovat ja ketä muita hakee siihen samaan paikkaan.” (N4) 

Haastateltavat mielsivät miehet kunnianhimoisemmiksi kuin naiset ja toivat esiin, 

kuinka miehet useammin lähtevät tavoittelemaan korkeampia tehtäviä kuin 

naiset. Naisilla nähtiin olevan muitakin tärkeitä elementtejä elämässä kuin 

työuralla eteneminen. 

”Ehkä toisaalta myös se, että monessa suhteessa miehet ovat 

kunnianhimoisempia, kun naiset. Naiset ehkä tällein yleistäen näkevät, että 

elämässä on aika paljon muutakin, kun pelkästään työ eikä välttämättä 

haluakkaan sitä valtaa tai vastuuta.” (N1) 

”Veikkaan, että se riippuu työn haastavuudesta. Miehillä on tapana lähteä 

urallaan eteenpäin enemmän ehkä jopa, kun naisilla.” (N3) 

Yksi isoimmaksi tekijäksi ura- ja palkkakehityksessä koettiin kuitenkin perhe ja 

sen perustaminen. Aineistosta selkeästi nousi esille se, että perhe ja sen 

perustaminen vaikuttavat enemmän naisen kuin miehen ura- ja 

palkkakehitykseen. Tämä koettiin luonnolliseksi, sillä nainen pääsääntöisesti on 
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pidemmän aikaa lapsen kanssa kotona mieheen verrattuna ja näin ollen myös 

poissa työelämästä.  

”Varmaan vuoden olisin [lapsen kanssa kotona]. - - Oma ammattitaito voisi 

vähän jotenkin ruostua, jos olisi paljon pidempään kotona.” (N5) 

”Ideaali olisi se, että vois olla jonkun vuoden verran kotona.” (N1) 

Tutkimukseen osallistuneet naiset kokivat, että noin vuoden mittainen äitiysloma 

olisi hyvä aika olla poissa töistä. Naiset kokivat, että oma ammattitaito jo tämän 

vuodenkin aikana voi hieman ruostua ja se olisikin syy sille, miksi työelämään 

haluttaisiin palata silloin kun lapsi olisi noin vuoden ikäinen. Aikaisempi tutkimus 

myös osoittaa, että korkeasti koulutetut äidit palaavat nopeammin töihin 

(Julkunen 2010, 157). Ammattitaidon ruostumisen lisäksi koettiin painetta siitä, 

että mitä aikaisemmin pystyisi palaamaan työelämään sitä parempi, sillä silloin 

oman aseman saaminen takaisin työyhteisössä olisi helpompaa. 

”Sitten just on se paine tavallaan palata nopeammin töihin, jos haluaa saman 

aseman takasin.” (N4) 

Tämä tutkimustulos tuo hyvin esille sukupuolien eroja, sillä isien perhevapaiden 

ollessa yleisesti melko lyhyitä, niillä ei nähdä olevan merkitystä heidän 

asemalleen tai työnteolleen. Lammi-Taskula & Salmen (2014, 82) tekemän 

perhevapaatutkimuksen kyselyyn vastanneista iseistä useampi kuin neljä 

viidestä oli sitä mieltä, ettei perhevapaalla ole ollut minkäänlaista vaikutusta 

ammattitaitoon. Myös neljä viidestä isästä arvioi, ettei perhevapaalla ole ollut 

vaikutusta hänen asemaansa ja etenemismahdollisuuksiin työelämässä.  

Tutkimukseen osallistuneet toivat esille myös sen, että jos henkilö, nainen 

tai mies on ollut työelämästä pois, vaikka perheen takia, ei heidän mielestään 

voida olettaa, että ura- ja palkkakehitykset olisivat samalla viivalla heidän 

kanssaan, jotka ovat olleet työelämässä ilman katkoja. Perheeseen liittyvät 

poissaolot koettiin henkilöiden omiksi valinnoiksi, jotka täytyy hyväksyä. 

”Totta kai ne [vanhempainvapaat] samassa suhteessa vaikuttaa uraan ja 

palkkakehitykseen. Mielestäni se on ihan oikeinkin, että jos olet kaksi vuotta 

pois töistä niin eihän sitten kuulukaan olla kokemuksen suhteen samalla 

viivalla sellaisen kollegan kanssa, oli se sitten nainen tai mies, joka on ollut 

sen kaksi vuotta töissä. Ne ovat niitä omia valintoja, että mitä siinä elämässä 

haluaa. Mielestäni ei voi olettaa, että jos vaikka on kotona, että kehittyisi siinä 
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työssä samassa suhteessa, kun ei sitä työtä tee. Se on ajatuksena vähän 

absurdi.” (N1) 

”Varmasti ehkä riippuu kuinka kauan olisi pois, jos olet monta vuotta poissa 

työelämästä niin totta kai se vaikuttaa siihen urakehitykseen, olit sitten mies 

tai nainen.” (N2) 

Tutkimukseen osallistuneilta miehiltä kysyttäessä, että kuinka pitkän aikaa he 

kokisivat, että voisivat olla kotona lapsen kanssa, vastaukset hieman poikkesivat 

toisistaan. Osa koki, että pitkää, noin puolen vuoden pätkää ei pystyisi olemaan 

tai välttämättä edes haluaisi olla poissa työelämästä. Tätä perusteltiin paljolti 

sillä, että tulotaso ei olisi enää samanlainen ja koettiin, että tulotason tippuminen 

ei olisi hyväksi.  

”Puoli vuotta kuulostaa kyllä sitten jo aika pitkältä. Mutta sanotaan, että olisin 

varmaan kolme kuukautta. Voisin sellaisen pätkän olla ja haluaisin olla 

kotona. Rehellisesti sanottuna, niin se kuusi kuukautta on puolet vuodesta ja 

se on puolet siitä ajasta missä pitää hoitaa se vuoden tulos.” (M3) 

”Ehkä joku kuusi kuukautta palkatta on sinänsä aika pitkä aika olla tekemättä 

mitään. Kuukausi tai kaksi voisi olla ihan mukavaa olla poissa töistä, mutta 

veikkaan, että tylsistyisin aika nopeasti ja ehkä tulisi sellainen fiilis, että jää 

jostain paitsi kun ei ole töissä.” (M1) 

Tulotason lisäksi miehiä huoletti myös oma tylsistyminen ja se, että kokee 

jäävänsä työelämässä jostain paitsi, jos on pidemmän aikaa kotona. Lammi-

Taskula & Salmen (2014, 82) tekemän perhevapaatutkimuksen mukaan isän 

vanhempainvapaan käyttöä ennustaa hänen ikänsä ja suhtautuminen 

sukupuolten väliseen työnjakoon. Isät, joiden mielestä mies on ensisijaisesti 

vastuussa perheen toimeentulosta, pitävät muita isiä vähemmän 

vanhempainvapaata riippumatta iästä, koulutustasosta, asemasta tai tuloista.  

Kaksi muuta miestä taas toivat esille sen, että voisivat ehdottomasti olla 

pidemmänkin ajan, esimerkiksi puoli vuotta lapsen kanssa kotona ja näin ollen 

poissa työelämästä. Nämä vastaukset olivat hyvin selkeitä, eivätkä he nähneet 

pidempää poissaoloa työelämästä negatiivisena asiana. Aikaisemman 

tutkimuksen mukaan korkeasti koulutetut isät pitävät useammin pidempiä 

isyysvapaita (Julkunen 2010, 157). 

”En näkisi sitä mahdottomana, että olisin itse vaikka sen 7kk kotona ja poissa 

töistä.” (M4) 
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”Juu voisin ehdottomasti [olla enemmän kuin 3vko kotona lapsen synnyttä] 

ja haluankin varmasti.” (M2) 

Tutkimukseen osallistuneet kaikki miehet halusivat pitää ainakin jonkun verran 

isyyslomaa, mutta isyysloman sopivasta pituudesta oltiin eri mieltä. Lammi-

Taskula (2012, 197) mukaan pidempi isyysloma tekisi isän hoivavastuun 

näkyvämmäksi työpaikalla ja viestittäisi esimiehille ja työtovereille, että vastuu 

lapsista kuuluu myös miehille ja heidän työyhteisöilleen.  

5.2.3 Vanhemmuus työelämän tasa-arvon epävarmuustekijänä  

Perhe ja sen perustaminen oli yksi suurimmista tekijöistä, joka vaikutti 

tutkimukseemme osallistuneiden henkilöiden työelämän tasa-arvoon. Perheen 

ja työelämän yhdistämiseen liittyvät kokemukset myös erosivat selkeästi 

tutkimukseen osallistuneiden naisten ja miesten välillä. Tutkimukseemme 

osallistuneet naiset painottivat sitä, että jos he saisivat itse päättää lapsen 

saamisen ajankohdan, he haluaisivat ensiksi edetä urallaan, jotta heidän oma 

asemansa töissä olisi vakiintunut.  

“Olen aina ajatellut, että haluan edetä uralla jonkun verran ennen kuin 

perustaisin perhettä. Olen ollut sen reilu neljä vuotta samassa yrityksessä 

töissä, että nyt koen, ettei sillä lasten saamisen ajankohdalla ole enää niin 

merkitystä uran kannalta.” (N1) 

”Haluaisin, että olisi tietty tulotaso saavutettuna ja vakaa tilanne 

työelämässä, että sinne olisi sitten helppo palata. Ei välttämättä niin, että olet 

ollut vaan vuoden jossain töissä, vaan mieluummin niin, että olisi ollut pari-

kolme vuotta jo töissä, jotta olisi helppo palata siihen työyhteisöön.” (N4) 

Uralla eteneminen koettiin tärkeäksi, jotta töihin olisi helpompi palata takaisin 

äitiysloman jälkeen. Koettiin, että samassa työpaikassa olisi hyvä olla ainakin 

kahdesta neljään vuotta, jonka jälkeen lapsen saamisen ajankohdalla ei olisi 

uran kannalta enää niin paljon väliä. Tämän lisäksi myös alku-uran aikana 

saadut lapset koettiin uran kannalta hieman riskeiksi, koska silloin töihin 

palaaminen voisi tuntua vaikeammalta, kun ei olisi ehtinyt olemaan työelämässä 

vielä kauaa. 

”Turhaan en ole korkeasti koulutettu eli haluan rakentaa uraa ja tiedostan 

sen, että ihan siinä uran alkuvaiheessa olisi riski jäädä töistä pois hetkeksi 
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aikaa, koska se takaisin palaaminen on sitten vaikeampaa ja palkkataso voi 

olla huonompi.” (N3) 

Koettiin myös, että on korkeasti kouluttautunut sen takia, että haluaa luoda uraa 

ja tämän vuoksi ei halua heti alku-urasta jäädä pois työelämästä. Työelämästä 

pois jääminen heti alku-urasta koettiin myös riskiksi palkkatason takia, sillä alku-

urasta palkka ei olisi välttämättä ehtinyt kehittyä halutulle tasolle.  

Tutkimukseen osallistuneet miehet toivat esiin sitä näkökulmaa, että he 

eivät usko, että lasten saamiselle olisi ikinä niin sanottua täydellistä hetkeä. Tätä 

perusteltiin työelämän kiireydellä ja sillä, että aina tulisi jotain, joka menisi lasten 

saamisen edelle. Tutkimuksen osallistuneet miehet korostivat myös tulotason 

tärkeyttä ja sitä, että oma talous olisi tarpeeksi vakaa ja hyvä, jotta lapsen 

saamista kannattaisi alkaa suunnittelemaan. 

”Ei kai lasten saamiselle voi olla mitään oikeasti sopivaa aikaa. Aina 

elämässä tapahtuu jotain semmoista, mikä menee lasten saamisen edelle. 

Koska aina tulee uusia projekteja ja aina tulee uutta tekemistä, niin jos lapsia 

haluaa niin ei sitä pysty mitenkään täydellisesti ajottaan.” (M4) 

”Täydelliset olosuhteet lapsen saamiselle olisi sellaiset, että on taloudellisesti 

vakavarainen tilanne ja pystyisi ensinnäkin tarjoamaan mahdollisuuksia sille 

lapselle. Olisi vakaa työpaikka missä viihtyy, että ei tarvitsisi olla työttömänä 

tai muuten vaihdella työpaikkaa ja ylipäänsä olisi tyytyväinen elämän 

peruskiviin, kuten asuinpaikkaan, työhön ja taloudelliseen tilanteeseen. 

Kaikki kolme on saavutettavissa, mutta täydellisiä hetkiä ei tietenkään oikein 

koskaan ole.” (M1) 

Miesten ja naisten ajatukset lapsen saamisen ajankohdasta uran näkökulmasta 

olivat selkeästi erilaiset. Miehille tietty tulotaso oli tärkeintä, kun taas naiset 

ajattelivat asiaa ennemmin siitä näkökulmasta, että pitäisi olla vakiintunut asema 

omassa työpaikassa. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että naiset joutuvat miettimään 

lasten saamista uran näkökulmasta tarkemmin kuin miehet, koska se vaikuttaa 

heidän työuraansa enemmän.  

Sellaiset tutkimukseen osallistuneet henkilöt, joilla on jo lapsia tai ovat 

kertoneet avioliitosta töissä, kokivat painetta perheen lisäykseen liittyen. He 

kokivat, että heidän kohdallaan monet työyhteisössä odottavat joko ensimmäistä 

tai toista lasta, ja tämä on yksi syy siihen, miksi omista lapsista ei esimerkiksi 

kauheasti halua puhua töissä. 
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”Yksi syy miksi ei vaikka puhu perheestä on se, että monesti ajatellaan, että 

jos on jo yksi lapsi, niin varmaan kohta haluat toista, kun se ensimmäinen 

lapsi on tietyn ikäinen.” (N2) 

”Kyllä koen, että tämän ikäisenä ja just naimisiin menneenä niin kaikki 

odottaa, että me saadaan kohta lapsia. Jos me ei vaikka saataisi tai haluttaisi 

edes lapsia, niin tiedän, että aika moni luulee, että se lasten hankkiminen on 

se mihin me päädyttäisi.” (N6) 

Tutkimukseen osallistunut koki myös, että vaikka lapsia ei haluaisi, siitäkin olisi 

paine kertoa, koska kaikki olettavat, että juuri naimisiin menneenä seuraavana 

askeleena henkilökohtaisessa elämässä luonnollisesti olisivat lapset. Muiden 

tekemät oletukset lasten saamisesta vaikuttaa omaan haluun puhua ylipäänsä 

perheestä tai lapsista töissä.  

Työnhaku samaan aikaan perheen perustamishaaveiden kanssa koettiin 

eri tavalla miesten ja naisten kesken. Miehet kertoivat, etteivät lähtökohtaisesti 

hakisi uutta työpaikkaa, jos lasten saaminen olisi ajankohtaista, koska eivät 

haluaisi lisästressiä uudesta työstä. He perustelivat tätä sillä, että haluavat antaa 

kaikkensa töissä ja pelkäävät että se ei onnistuisi, jos kotona odottaisi uusi 

perheenjäsen.  

”Joo en kyllä varmaan hakisi töitä. Ellei olisi niin, että olisin saanut potkut. En 

väkisin hankkisi lisäongelmia, että alkaisin vielä hakemaan uutta työtä. 

Lähinnä siksi, että kyllä se vaikuttaisi molempien arkeen tosi paljon niin ei 

tarvis ottaa siihen vielä lisää stressin aiheita.” (M4) 

”Ei nyt ehkä heti ensimmäisenä tulisi mieleen, että vaihdan työpaikkaa 

samalla kun on lapsihaaveita. Ehkä ajattelee enemmän myös lomien 

kannalta, että olisi sitten kiva olla siellä kotona pienen lapsen kanssa.” (M2) 

Päätöstä uuden työpaikan hakemisesta ei siis tehtäisi ainakaan kovin herkästi, 

vaan sitä pohdittaisiin pitkään varsinkin, jos uusi työtehtävä olisi täysin erilainen 

kuin aikaisemmat työt, joita on tehnyt. Haastateltavat toivat esiin, että jos 

työpaikka veisi häntä omalla urapolulla eteenpäin ja työtehtävä olisi erittäin 

mielenkiintoinen, ei sitä välttämättä haluttaisi jättää hakematta perheen 

perustamisen takia, mutta sitä harkittaisiin pitkään. 

”Uskon, että miettisin tosi pitkään. Miettisin tosi vahvasti sitä, että 

minkälainen se rooli olisi. Sanotaan näin, että hyppy ihan tuntemattomaan 

sellaiseen alaan, joka on ihan tuntematon ja missä pitäisi suoriutua tosi 

hyvin, jotta koko paletti toimii ja asiat kotona rullaa niin sitä varmaan miettisin 

tosi tarkkaan.” (M3) 
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”Jos ei ole mitään syytä vaihtaa, että muuten vaan vaihtaisi niin en siinä 

tapauksessa vaihtaisi, mutta jos haluaa edetä urallaan ja tulee 

mielenkiintoinen työpaikka, niin ehdottomasti hakisin, että ei se nyt mikään 

este ole. Ehkä vähän kauemmin harkitsee sitä, että tarvitseeko ja 

kannattaako vaihtaa.” (M2) 

Tammelinin ja Mustomäen (2017, 101) tekemästä tutkimuksesta tulee ilmi se, 

että miehet ajattelevat enemmän töitä kotona kuin naiset. Naisten nähdään 

edelleen ottavan enemmän vastuuta kotitöistä ja lasten hoitamisesta, joten heille 

ei luonnollisesti jää aikaa miettiä töitä samalla tavalla kotona kuin miehillä. Tämä 

miesten haluttomuus vaihtaa työpaikkaa samaan aikaa lastentekohaaveiden 

kanssa voi johtua siitä, että uuden työpaikan vuoksi stressitaso voi herkästi 

nousta ja tätä myöten myös ajatukset kotona voivat olla vielä enenevässä määrin 

työasioissa. 

Tutkimukseemme osallistuneet naiset kokivat työnhaun samaan aikaan 

lapsihaaveiden kanssa eri tavalla. He eivät yleisesti ottaen haluaisi jättää hyvää 

työpaikkaa hakematta lapsen takia varsinkaan, jos ei vielä olisi raskaana. 

Ideaalitilanteessa ei jäätäisi heti uudesta työstä äitiyslomalle, mutta se ei silti 

olisi täysin mahdoton ajatus, jos työ on oikeasti sellainen, joka vie eteenpäin ja 

se olisi hyvä oman uran kannalta.  

”Kyllä hakisin töitä. Ei se olisi kovin ideaalia jäädä sitten tosi nopeasti 

äitiyslomalle uudessa työpaikassa, mutta jos olisi semmoinen tilanne, että en 

vaikka viihtyisi työssä niin hakisin töitä. Eihän sitä voi koskaan tietää, että 

koska se lapsi oikeasti tulisi, jos ei olisi vielä edes raskaana. Jos ei vaikka 

voisikaan saada lasta niin en haluaisi jäädä sen takia vaan turvallisesti 

huonoon työpaikkaan.” (N5) 

”Joo kyllä uskaltaisin hakea, en haluaisi jättää niin isoa asiaa kuitenkaan 

lapsihaaveiden takia tekemättä.” (N6) 

Yksi tutkimukseen osallistuneista naisista toi kuitenkin esiin myös sen 

näkökulman, että ei välttämättä hakisi töitä samaan aikaan, kun haaveilee 

perheen perustamisesta. Hän perusteli sitä sillä, että vanhassa työpaikassa olisi 

taloudellisesti järkevämpää olla.  

”En varmaan hakisi töitä, pakko myöntää. Ihan vaan jo sen takia, että se on 

taloudellisesti kannattavampaa olla siinä samassa työpaikassa ja sitten 

äitiysloman aikana voisi katsoa uutta paikkaa.” (N4) 

Lapsihaaveilla oli vaikutusta molempien sukupuolten työnhakuun, mutta miehet 

ja naiset näkevät asian eri tavalla. Miehet olivat selkeästi varovaisempia 
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työnhaun suhteen, kun naiset taas kokivat, että uskaltaisivat hakea töitä, vaikka 

haaveilisikin perheen perustamisesta. Tulos oli hieman yllättävä, sillä olisi voinut 

kuvitella, että naiset ovat varovaisempia työnhaun suhteen. Hedelmällisessä 

iässä olevan naisen kohdalla nähdään lähtökohtaisesti enemmän riskejä kuin 

samassa iässä olevan miehen kohdalla, sillä naisen on biologisista syistä 

johtuen oltava synnytyksen jälkeen pidempään poissa töistä ja näillä oletuksilla 

nähdään olevan vaikutusta naisen uraan (Piha 2006, 65). Tulosta kuitenkin 

hieman selittää se, että naiset kokivat lapsihaaveet pidempikestoisena 

ajanjaksona, kun taas miehet yhdistivät ajatuksen lapsihaaveesta siihen, että 

lapsi olisi jo tuloillaan.  
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6 POHDINTA 

Tässä luvussa pohdimme tutkimuksen tuloksia, esittelemme johtopäätöksiä ja 

tuomme esiin jatkotutkimusehdotuksia. Luvun lopussa tarkastelemme 

tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.  

Yleensä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on yhteiskunnallinen 

merkitys ja tutkimuksen tulosten hyödyntäminen on isossa roolissa. 

Tutkimuksemme tulokset tarjoavat tärkeitä havaintoja sukupuolten välisen tasa-

arvon tilanteesta muun muassa aikuiskasvatustieteilijöille, jotka työskentelevät 

rekrytoinnin tai henkilöstöhallinnon parissa ja näin ollen antaa keinoja 

työskennellä tasa-arvoisemman rekrytoinnin ja työelämän puolesta. 

Tutkimuksemme ollessa kvalitatiivinen ja aineistomme koostuessa 

haastatteluista, ei voida tehdä suoria syy-seuraussuhteita eikä laajoja 

yleistyksiä. Tutkimuksemme myös rajautuu suomalaiseen kontekstiin, joten 

tuloksia ei voida suoraan siirtää jonkin toisen kulttuurin kontekstiin. 

6.1 Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa korkeakoulutettujen henkilöiden 

kokemuksia sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta 

rekrytointiprosesseissa ja työelämässä. Tutkimuksesta ilmeni, että 

korkeakoulutettujen henkilöiden kokemukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta 

rekrytointiprosesseissa ja työelämässä olivat pääsääntöisesti positiivisia. 

Rekrytointiprosesseissa työpaikkailmoitukset rakensivat mielikuvaa tehtävään 

haetusta henkilöstä, työpaikkahaastattelut toimivat tasa-arvoa tukevina ja 

heikentävinä elementteinä sekä rekrytointiprosessi ja -päätökset tukivat tasa-

arvon toteutumista. Mielikuvat miesten ja naisten aloista horjuttivat työelämän 

tasa-arvon toteutumista, ura- ja palkkakehitys koettiin työelämän tasa-arvon 

mahdollistajina sekä vanhemmuus koettiin työelämän tasa-arvon 

epävarmuustekijänä. Tutkimustulosten valossa rekrytointiprosessit ja työelämä 
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näyttävät valoisalta sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta. 

Tutkimukseen osallistuneiden miesten ja naisten kokemuksissa ei tullut suuria 

eroja esille, mutta joitakin eroavaisuuksia kuitenkin löytyi. Erityisesti 

työpaikkahaastatteluja sekä vanhemmuuden ja työelämän yhdistämistä 

tarkastellessa sukupuolten välisiä kokemuseroja nousi esille.  

Tutkimukseen osallistuneiden naisten kokemusten perusteella 

työpaikkahaastattelua voidaan tarkastella sukupuolten välisen tasa-arvon 

heikentäjänä. Naisilla oli kokemuksia työpaikkahaastatteluista, joissa oli kysytty 

perhesuhteisiin liittyviä asioita, kun taas miehillä ei ollut vastaavanlaisia 

kokemuksia. Tätä tulosta on mielenkiintoista verrata siihen, että tutkimukseen 

osallistuneet naiset olivat miehiä varautuneempia sen suhteen, mitä haluavat 

kertoa itsestään ja taustastaan työpaikkahaastattelussa. Onkin syytä pohtia, 

johtuuko naisten korkeampi varautuneisuus juuri siitä, että heiltä herkemmin 

kysytään työn suorittamiseen liittymättömiä asioita. Tämän tuloksen perusteella 

emme voi vetää suoraa johtopäätöstä siitä, että työpaikkahaastattelut olisivat 

epätasa-arvoisia sukupuolten välillä. Pidämme kuitenkin huomionarvoisena sitä, 

että tutkimuksessamme vain naisilta oli kysytty epäasiallisia kysymyksiä ja se 

antaa viitteitä siitä, että naisten ja miesten kohtelu työpaikkahaastatteluissa 

eroaa toisistaan. 

Tämä tulos tarjoaa mielenkiintoisen jatkotutkimusaiheen liittyen rekrytoijan 

käsityksiin omasta toiminnastaan työpaikkahaastattelussa. Olisi mielenkiintoista 

tutkia rekrytoijan ennakkokäsityksiä ja oletuksia tietylle sukupuolelle tyypillisistä 

ominaispiirteistä sekä sitä, kuinka paljon nämä käsitykset vaikuttavat 

päätöksentekoon. Tutkimuksen voisi toteuttaa esimerkiksi tapaustutkimuksena 

tietyn organisaation sisällä, jossa tutkija pääsisi mukaan rekrytoijien pitämiin 

haastatteluihin seuraamaan heidän toimintaansa. Tämän avulla tutkija pystyisi 

tuomaan näkyväksi tilanteita, joissa ei huomata, että omaa toimintaa ohjaa 

ennakkokäsitykset ja olettamukset. Tiedostamme tämän 

jatkotutkimusehdotuksen käytännön toteutuksen haasteen, mutta tämän myötä 

päästäisiin lähemmäksi ongelman ydintä ja sukupuolten välisen todellisen tasa-

arvon toteutumista.  

Tutkimuksen perusteella miehet käsittelivät vanhemmuuden ja työelämän 

yhdistämistä lähtökohtaisesti taloudellisesta näkökulmasta. Miehille oli tärkeää, 

että oli tietynlainen tulotaso saavutettuna ennen perheen perustamista, mutta 
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muuten he eivät kokeneet vanhemmuudella juurikaan olevan vaikutusta heidän 

työelämäänsä. Tätä tulosta oli kiinnostavaa verrata naisten kokemukseen 

vanhemmuuden ja työelämän yhdistämisestä, joka oli huomattavasti 

moniulotteisempi. Naiset kokivat vanhemmuudella olevan enemmän vaikutusta 

heidän uraansa ja tästä johtuen suunnittelivat tarkemmin perheen perustamisen 

ajankohtaa. Tutkimukseen osallistuneille naisille oli tärkeää, että oma asema 

työpaikalla olisi vakiintunut ennen lasten saamista ja he kokivat, että voisivat olla 

äitiyslomalla noin vuoden verran ennen kuin se alkaisi vaikuttamaan omaan 

ammattitaitoon ja sitä kautta urakehitykseen. Näiden sukupuolten välisten 

eroavaisuuksien valossa on syytä tarkastella kriittisesti työelämän tasa-arvon 

toteutumista ja pohtia sitä, miten vanhemmuudesta koituvat vaikutukset 

saataisiin jaettua tasaisemmin molempien vanhempien kesken. On luonnollista, 

että vanhemmuus vaikuttaa enemmän synnyttäneeseen vanhempaan, mutta 

eroja tulisi pystyä tasaamaan, jos sille vanhempien kesken nähdään tarvetta. 

Tätä erojen tasaamista voi osaltaan auttaa tällä hetkellä eduskunnan 

perhevapaauudistusta valmisteleva työryhmä, jonka tavoitteena on saada 

perhevapaat jaettua tasaisemmin äitien ja isien kesken sekä äitien nykyistä 

nopeampi palaaminen työmarkkinoille (Hakala 2020). 

Toinen merkittävä tulos vanhemmuuden ja työelämään yhdistämisessä 

näkyi naisten ja miesten valmiudessa hakea uusia töitä samaan aikaan 

lapsihaaveiden kanssa. Aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen verrattuna 

tutkimustuloksemme naisten osalta oli yllättävä, sillä naiset olivat valmiita 

hakemaan töitä samaan aikaan lapsihaaveiden kanssa, kunhan ei olisi vielä 

raskaana. Näemme tämän johtuvan siitä, kun tietty piste uralla oli saavutettu, ei 

lasten saamisella enää koettu olevan vaikutusta uraan. Miehet olivat 

varovaisempia uusien töiden hakemisessa, koska kokivat etteivät he pystyisi 

antamaan itsestään kaikkea uudessa työssä, jos myös kotona tapahtuisi suuria 

muutoksia. Tämä tulos kuvastaa naisten ja miesten ajattelueroja, joka näyttäytyy 

erilaisina toimina työelämässä.  

Jatkotutkimusaiheena olisi tärkeää tutkia syvällisemmin isien 

suhtautumista vanhempainvapaisiin. Paneutumalla siihen miksi isät käyttävät tai 

jättävät käyttämättä heille kuuluvia vanhempainvapaita, voitaisiin ymmärtää 

syitä, jotka vaikuttavat vanhempainvapaiden käyttöön.  Tätä kautta päästäisiin 

ratkaisemaan syitä sille, miksi isät ei käytä kaikkia heille tarkoitettuja 
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vanhempainvapaita. Näiden ratkaisujen kautta olisi mahdollista saada 

tasapuolistettua vanhempainvapaiden käyttöä molempien vanhempien kesken. 

Tämä tukisi myös äitien työmarkkina-asemaa sekä pienentäisi heidän pitkistä 

vanhempainvapaista johtuvia negatiivia vaikutuksia uralle. Mielenkiintoista on, 

jos vanhempainvapaauudistus menee tällaisenaan läpi (ks. Hakala 2020), miten 

todellisuudessa vapaat vanhempien kesken jakautuvat. Käyttävätkö molemmat 

vanhemmat heille kuuluvat vanhempainvapaansa itse, vai siirtävätkö isät 

herkästi äitien käytettäväksi ne vanhempainvapaat, jotka lakiuudistus 

mahdollistaa vanhempien keskenään sopia. Tätä aihetta voisi lähteä tutkimaan 

monimenetelmätutkimuksen avulla, jossa käytettäisiin kvantitatiivisia sekä 

kvalitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiivisilla menetelmillä saataisiin esiin, kuinka 

paljon isät käyttävät tai jättävät käyttämättä vanhempainvapaita. Kvalitatiivisilla 

menetelmillä, etenkin haastatteluja hyödyntäen voitaisiin saada esiin syitä isien 

vanhempainvapaiden vähäiseen käyttöön ja tämän taustalla oleviin ajatuksiin.  

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että suomalaisessa 

työelämässä, johon rekrytointiprosessit kuuluvat, on vielä varaa kehittää 

sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tärkeää olisi myös kehittää niiden sukupuolten 

tasa-arvoa, joita emme ole tässä tutkimuksessa huomioineet. 

Tutkimuksessamme nousi esille yksittäisiä, mutta merkittäviä epätasa-arvoisia 

kokemuksia ja koemme nämä yksittäisetkin kokemukset huomionarvoisina. 

Yksittäisten kokemusten lisäksi isommassa kuvassa tutkimukseen osallistuneet 

edelleen kokivat, että tasa-arvo sukupuolten välillä ei täysin toteudu 

työelämässä. Tasa-arvoinen työelämä on jokaisen yksilön perusoikeus ja tämän 

vuoksi jokainen yksittäinenkin epätasa-arvoinen kokemus olisi tärkeää saada 

poistettua.  

6.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Olemme sitoutuneet tutkimuksessamme eettisiin toimintatapoihin ja hyvään 

tieteelliseen käytäntöön. Tutkimuksen teossa eettisyys ja luotettavuus kulkevat 

käsi kädessä ja molempia on mahdollista tarkastella läpi koko 

tutkimusprosessin. Jo itsessään tutkimusaiheen valintaan ja tutkimuksen 

raportointiin liittyy monia eettisiä kysymyksiä, ja tutkijalla on paljon toimintaan 

sekä ajatteluun liittyviä vastuita. Tutkimuksen yksi isoimmista eettisistä 
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kysymyksistä on tutkimuksen lähtökohta eli voiko aihetta ylipäänsä tutkia ja 

tutkijan tuleekin pystyä perustelemaan tutkimuksessaan selkeästi se, miksi 

aihetta voi tutkia ja miten hän on ratkaissut tutkimukseen liittyvät eettiset 

kysymykset. (Kuula 2011, 12.) Tässä tutkimuksessa olemme pyrkineet 

säilyttämään kriittisen ajattelun läpi koko prosessin. Jokaista päätöstä on mietitty 

huolellisesti ja luotettavuutta on tuotu esiin kirjoittamalla tutkijoiden tekemiä 

valintoja raporttiin mahdollisimman tarkasti. Olemme toimineet mahdollisimman 

läpinäkyvästi ja avoimesti, jotta lukijalla itsellään on mahdollisuus tarkastella 

tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta.  

Tutkijoina olemme joutuneet tapauskohtaisesti etsimään eri tilanteisiin 

sopivia ratkaisuja, sillä kaikkiin ongelmiin ei ole etukäteen laadittuja eettisiä 

sääntöjä ja toimintaohjeita, vaikkakin monet lait jo pelkästään voivat auttaa 

ongelmien ratkomisessa (Kuula 2011, 12). Tutkimustyössä tutkijalla onkin 

oleellinen rooli erilaisten merkitysten tuottamisessa ja tutkija aina itse vaikuttaa 

siihen, miten tutkimusta tuotetaan. Jo pelkästään tutkimusaihe valikoituu tutkijan 

omien maailmankäsitysten mukaan ja nämä maailmankäsitykset kulkevat 

mukana läpi tutkimuksen. Tutkimuksellinen intressi ohjaa tutkijan tapaa, jolla 

hän asennoituu tutkijana tutkimukseensa, sen aiheeseen, kohteeseen ja 

metodologiaan. Tutkijaprofiili kuvastaa tutkijan mielenkiintoa ja siitä voidaan 

erottaa tutkijan oma tiedekäsitys, tutkimuksellinen viitekehys, tietoinen 

maailmankäsitys, tutkijan omaksuma teoreettinen käsitys tutkimustyöstä sekä 

käsitys tiedon luonteesta. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat tutkijan omaan 

ajattelutapaan ja käsityksiin, joilla hän jäsentää tutkimustyötä sen eri vaiheissa. 

(Varto 2005, 36–37.) Tämän tutkimuksen aihe kumpusi tutkijoiden arkipäivän 

havainnoista ja henkilökohtaisesta kiinnostuksesta aiheeseen, joten tutkimusta 

tehdessä on ollut erityisen tärkeää tiedostaa, millainen vaikutus tällä intressillä 

on ollut tutkimukseen. Aito kiinnostus tutkimusaiheeseen on toiminut tärkeänä 

motivaattorina, mutta on tehnyt myös haasteelliseksi omien mielipiteiden ja 

kokemusten syrjään asettamisen.  

 Olemme tässä tutkimuksessa pyrkineet jäsentämään tutkijaprofiiliamme ja 

tekemään näkyväksi valintoja, jotka ovat muodostuneet tiedekäsityksistämme ja 

maailmankäsityksistämme. Tutkimuksessamme olemme pyrkineet 

tiedostamaan positiomme tutkijoina ja sitä kautta minimoimaan henkilökohtaiset 

ja subjektiiviset tulkintamme. Pyrimme raportoimaan tutkittavien näkemykset 
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sellaisenaan lisäämättä sitaatteihin omaa tulkintaa joukkoon. Ymmärrämme ja 

tiedostamme kuitenkin myös sen, ettei ihmisten kohtaamisessa täydellinen 

objektiivisuus ole mitenkään mahdollista, vaan tutkija voi tahattomastikin 

vaikuttaa vuorovaikutuksessa suuntaan tai toiseen (Kuula 2011, 141). Tutkija 

tulkitsee aina tutkittavaa sen hetkisessä ajassa ja myös osana hänen omaa 

elämäänsä. Tämän takia tutkijan tulee pystyä erottamaan tutkimuskohde sekä 

hänen omat ajattelutapansa ja täten myös raportoida niistä. Tämä tuo esille sen, 

että tutkija tiedostaa sen, että hänen oma ajattelutapa ja kulttuurinen tausta 

vaikuttavat myös jollakin tapaa aina tutkimustuloksiin. (Varto 2005, 96–98.)  

 Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa on myös aiheellista tarkastella sitä, 

että tämä tutkimus tehtiin parityönä. Olemme alusta asti sitoutuneet tutkimuksen 

teossa siihen, että otamme tutkimuksen teossa huomioon molempien 

näkemykset ja käsitykset siitä, kuinka tutkimusta tulisi edistää. Koimme 

tutkimuksen tekemisen parityönä rikkautena ja sen ansiosta pystyimme 

esimerkiksi viemään aineiston analyysiä syvemmälle ja pitämään tulkinnat 

mahdollisimman puolueettomina. Tällainen tutkijatriangulaatio lisää tutkimuksen 

luotettavuutta, sillä kaikkia ratkaisuja on yhdessä pohdittu ja prosessia 

reflektoitu. Tämä on myös mahdollistanut tutkimuksen kriittisen tarkastelun, sillä 

omia näkemyksiä on pitänyt perustella tutkijakollegalle. (Newton Suter 2012, 

12.) 

Ihmistieteiden eettiset normit noudattavat neljää periaatetta: hyötyperiaate, 

vahingon välttämisen periaate, autonomin kunnioituksen periaate ja 

oikeudenmukaisuuden periaate. Näiden neljän tärkeän periaatteen lisäksi 

mukana on tavallisesti myös tieteen sisäisen etiikan periaatteita, kuten 

kehotuksia noudattaa tieteellisiä menettelytapoja avoimesti ja rehellisesti. 

Normeihin sisältyy myös aina tutkittavia koskevien tietojen luottamuksellisuuden 

turvaamisen periaate. Aineiston hankintaa ja tutkimusaineistoja määrittävät 

sekä tutkimuksen luotettavuutta että ihmisarvon suojelua koskevat normit. 

Eettisesti kestävien tutkimustapojen yhteinen lähtökohta onkin ihmisarvon 

kunnioittaminen. (Kuula 2011, 59–60.)  

Tässä tutkimuksessa ihmisten itsemääräämisoikeutta on pyritty 

kunnioittamaan siten, että tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta on 

kerrottu. Tutkimukseen osallistuneita informoitiin suullisesti ja huolehdimme 

annettavan informaation riittävyydestä, sillä sen perusteella tutkittavat tekivät 
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päätöksen siitä haluavatko he ylipäänsä osallistua tutkimukseen. Kerroimme 

tutkittaville tutkimuksen tavoitteen, tutkimuksen aineistonkeruun totutustavan, 

tutkittavilta kerättävien tietojen käyttötarkoituksen, käyttäjät ja käyttöiän. 

Tutkimuksen riittävä ja oikea informointi muodosti käytännössä sopimuksen 

sisällön, johon nojautuen tutkittavat antoivat tietojaan, kertoivat kokemuksiaan 

sekä ajatuksiaan ja mielipiteitään. Näiden lisäksi tutkijoina vältimme 

aiheuttamasta vahinkoa tutkittaville huolehtimalla asianmukaisesti 

luottamuksellisten tietojen tietosuojasta sekä tulosten tunnistettavuuden 

vähentämisestä. Tutkittavien yksityisyys tulee suojata tietosuojan periaattein ja 

jokaisen tutkijan velvollisuutena on noudattaa tietosuojalainsäädäntöä. (Kuula 

2011, 61–62.) 

Itsemääräämisoikeutta kunnioitimme myös haastattelutilanteissa, sillä 

haastatteluiden alussa korostimme sitä, että haastateltava saa kertoa ne 

kokemukset, jotka haluavat ja jos mikään kysymys tuntuu liian henkilökohtaiselta 

tai muuten vaikealta aiheelta niin haastateltavalla on oikeus olla vastaamatta. 

Annoimme myös haastattelun lopussa haastateltaville mahdollisuuden 

täydentää vastauksia. Haastattelut sujuivat ongelmitta ja pystyimme luomaan 

rennon ja miellyttävän ilmapiirin, jossa oli mukava kertoa omista 

kokemuksistaan, minkä koimme tärkeänä myös luotettavuuden näkökulmasta. 

Aineiston keruuvaiheessa rakensimme luottamusta haastateltaviin kertomalla, 

että aineistoa käytetään vain meidän tutkimukseemme ja kukaan muu ei pääse 

aineistoon käsiksi ja tähän lupaukseen nojaten päädyimme hävittämään 

aineiston tutkimuksen valmistuessa. Koimme myös, että tutkimusaihe oli melko 

arkaluontoinen ja kokemukset hyvin henkilökohtaisia, joten aineistoon oli 

viisainta suhtautua kertaluonteisena. Aineiston keräämisen jälkeen tutkijan tulee 

miettiä aineiston jatkokäyttöä ja pohtia, voisiko aineistoa mahdollisesti käyttää 

saman aihepiirin tutkimusten lisäaineistona (Kuula 2011, 102). 

Tässä tutkimuksessa koimme haasteelliseksi tutkijoiden omat mielipiteet ja 

ennakko-oletukset tätä tutkimusaihetta kohtaan. Ennen tutkimukseen ryhtymistä 

olimme lukeneet sosiaalisesta mediasta paljon erilaisia kokemuksia tähän 

aihepiiriin liittyen ja sitä kautta muodostaneet tietynlaisen näkemyksen aiheesta. 

Sosiaalisessa mediassa olevat kirjoitukset olivat hyvin kärkkäitä ja sen myötä 

oletimme, että jos lähdemme tutkimaan aihetta, niin pääsemme tuomaan 

näkyväksi näitä ongelmakohtia sukupuolten tasa-arvon välillä. Kun lähdimme 
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toteuttamaan tutkimusta, pyrimme pitämään nämä ajatukset taka-alalla, mutta 

huomasimme aineiston analyysivaiheessa vertailevamme saamiamme tuloksia 

näihin sosiaalisen median kärjistettyihin kirjoituksiin. Tämän vuoksi olimme 

aluksi jopa hieman pettyneitä tutkimuksen tuloksiin, kun emme kohdanneet yhtä 

vahvoja kokemuksia epätasa-arvosta. Ymmärsimme kuitenkin nopeasti, että 

tutkimuksen onnistumisesta ei kerro ääripään tulokset vaan se, että miten 

olemme saaneet haastateltavien oman äänen esille ja heidän kokemuksensa 

kerrotuksi.  Loppujen lopuksi onnistuimme asettamaan omat käsitykset syrjään 

tulosten tarkastelun ajaksi, tiedostaen kuitenkin niiden vaikutuksen ja sitä 

myöden ymmärsimme tulostemme merkittävyyden.  

Tämän tutkimuksen suurin eettinen haaste oli kuitenkin edessämme heti 

tutkimuksen aihetta rajatessa. Pohdimme pitkään, onko eettisesti oikein tutkia 

vain mies- ja naissukupuolten kokemuksia tasa-arvosta rekrytointiprosesseissa 

sekä työelämässä ja tällä valinnalla jättää tietoisesti muiden sukupuolten 

kokemukset tutkimuksen ulkopuolelle. Päädyimme tutkimaan vain mies- ja 

naissukupuolten kokemuksia tutkijoiden oman kiinnostuksen pohjalta ja tätä 

valintaa tuki tieto siitä, että tällä hetkellä Suomessa on kaksi juridista sukupuolta, 

mies ja nainen. Tiedostamme, että tämän valinnan kautta todensimme 

heteronormatiivista sukupuolikäsitystä ja esimerkiksi teoriaosuudessa 

käsittelimme vanhemmuutta vain heteroperheiden näkökulmasta. 

Tutkimuksemme sai vaikutteita yhteiskuntatieteistä sekä työelämän 

tutkimuksesta, jossa sukupuolen kaksijakoisuuden ja heterokeskeisyyden 

perinne on ollut vahva ja nojasimme tähän perinteeseen. Käsitys sukupuolesta 

edustaa tutkimuksessa siis myös paradigmaattista valintaa tiedon luonteesta. 

Toisin sanoen kaikki teoriat ja siten myös käsitykset ovat ihmisten luomia 

kuvauksia maailmasta ja näin ollen niiden totuusarvo on kiistanalainen 

(Jurvakainen 2020). On kiinnostava kysymys, olisivatko tutkimuksen tulokset 

olleet erilaisia, mikäli käsitys sukupuolesta olisi tutkimuksen lähtökohdissa ollut 

muu kuin juridinen ja se jää nähtäväksi tulevissa työelämän ja sukupuolen 

yhdistävissä tutkimuksissa.  
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LIITTEET 

Liite 1(1) 

 

Teemahaastattelujen runko 
Alkuun: Miten itse määrittelet/koet sukupuolen? 
             Mitä sinulle tarkoittaa tasa-arvo työelämässä? 

Rekrytointi 

• työpaikkailmoitus  

• hakuprosessi  
• työpaikkahaastattelu  

• rekrytointipäätökset  
Työelämä 

• sukupuoleen liittyvää syrjintä 

• urakehitys  

• palkkakehitys  

• esihenkilön toiminta 
• työpaikan tasa-arvosuunnitelma --> tietääkö onko työpaikalla tehty?   

Perhe-elämän yhdistäminen työelämään 

• perheestä kertominen työyhteisössä 

• raskaudesta kertominen työyhteisössä 

• lasten saamiselle ideaali ajankohta uran kannalta 

• lapsettomuus --> ei ole lapsia, ei ehkä edes voi saada/halua saada? Kokeeko 
painetta?  

• perheeseen liittyvistä asioista kertominen    
• töiden hakeminen lapsihaaveiden aikaan 

• vanhempainvapaa --> onko helppo kertoa haluavansa jäädä 
vanhempainvapaalle, mitä ajatuksia isyys/äitiysloma herättää 

• lapsen sairastuminen --> hoitovastuun jakautuminen   

• perhevapaiden vaikutus uraan ja palkkaan   
Loppuun: Koetko, että työelämä Suomessa on tasa-arvoista sukupuolten välillä?  

 


