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TIIVISTELMÄ 

Tutkimus ”Ura, lapset ja tavoiteltava perhekulttuuri – työn ja perheen jännitteitä kou-

lutettujen naisten puheessa” tarkastelee, miten korkeasti koulutetut, työssä käyvät, 

perheelliset naiset merkityksellistävät työn ja perheen yhdistämisen valintojaan eri 

puhekonteksteissa. Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että puhujat käyttävät 

omien valintojensa perusteluissa kulttuurin tarjoamia arviointiperusteita ja puheta-

poja. Tutkimalla sitä, mitä merkityksiä haastateltavat liittävät vapaa-aikaan ja van-

hemmuuteen sekä palkkatyöhön ja työuralla etenemiseen, tutkimus pyrkii tuotta-

maan lisää ymmärrystä kvantitatiivisen tutkimuksen tuottamaan kuvaan siitä, miten 

ihmiset yleensä järjestävät elämänsä ja mitä jännitteitä tai kiistoja siihen kytkeytyy 

yhteiskunnassa.  

Tutkimusaineiston muodostaa vuosina 2005-2008 tehdyt puolistrukturoidut 

haastattelut (N=18).  Haastattelujen runkona olivat työtä, perhearkea, vapaa-aikaa ja 

elämäntyylillisiä valintoja koskevat teemat. Aineiston analysoinnin metodina on so-

vellettu diskurssianalyysiä, jolloin analysointi kohdentuu haastateltavien kielenkäytön 

variaatioihin eri konteksteissa. 

Tutkimus etsii vastauksia kahteen kysymykseen: mitä ovat ne puhetavat, joita 

haastateltavat käyttävät pohtiessaan elämäänsä ja selostaessaan omia työn ja vanhem-

muuden yhdistämiseen liittyviä valintojaan ja miten haastateltavat nivovat kyseiset 

puhetavat toisiinsa punnitessaan ja perustellessaan omia valintojaan.  

Aineiston analysointi nosti esiin viisi vahvasti kulloiseenkin puhekontekstiin si-

doksissa olevaa puhetapaa: puhe perhearjen pyörittämisestä, kriittinen työelämä-

/urapuhe, lasten liikuntaharrastuspuhe, perhekulttuurisia ja elämäntyylillisiä erotte-

luja ja preferenssejä esiin tuova puhe sekä työ/ura–perhesuhteen kipupisteitä men-

neessä ajassa reflektoiva puhe. Tulkintani mukaan näistä analysoinnissa erottuneista 

tilannesidonnaisista puhetavoista voidaan tunnistaa kolme julkisesti käytettävää ylei-

sempää diskurssia: a) hyvän vanhemmuuden diskurssi, b) äitiysdiskurssi ja c) ura- ja 

työelämädiskurssi.  

Hyvän vanhemmuuden diskurssin käyttäminen rakentuu pitkälti sen vastinpariin, 

huonoon vanhemmuuteen liitettävistä yleisistä käsityksistä, mikä luo diskurssiin pe-

rustavanlaatuisen jännitteen. Vanhemmuusdiskurssissa ylläpidetään lukuisia erityyp-

pisiä vastakkainasetteluja ja kategorisointeja, ja kiistely vanhempien ja lasten yhteisen 
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ajanvieton erilaisista toteutustavoista on tulkittavissa diskurssin pysyväluonteiseksi ja 

siten perustavanlaatuiseksi jännitteeksi.  

Äitiysdiskurssi taipuu eri suuntiin rönsyileväksi naissukupuolta määrittäväksi dis-

kurssiksi. Se pitää sisällään muun muassa työn ja äitiyden yhdistämiseen liittyviä kiis-

toja ja merkityksenantoja sekä normatiivisia ja moraalisesti latautuneita käsityksiä hy-

västä äitiydestä. Äitiysdiskurssissa muotoillaan ja tarkennetaan perheellisten naisten 

vastuita ja asemaa lastenhoidossa ja esimerkiksi uramarkkinoilla. Äitiysdiskurssi juon-

taa juurensa perinteisen äidin roolista, jossa lasten- ja kodinhoito määrittyy koroste-

tusti äidin elämän keskiöön. Tässä ajassa diskurssille tyypillistä on sen pirstoutumi-

nen ja reagointi erilaisiin ajassa muuttuviin äitiyden ilmiöihin ja trendeihin.  

Ura- ja työelämädiskurssia voitaneen pitää yhtenä ajassamme eniten käytettynä 

diskurssina. Tämä diskurssi sisältää etenkin uraan liittyviä merkityksiä ja oletuksen 

urastaan kiinnostuneista työntekijöistä, jotka ovat halukkaita omaksumaan uudenlai-

sia taitoja ja työelämärooleja jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Uradiskurssin ei 

kuitenkaan katsota viittaavan pelkästään näin rajalliseen näkökulmaan, vaan uradis-

kurssiin vedotaan myös puheessa, jossa yksilö perustelee työelämävalintojaan itsensä 

kehittämisen eetoksen ulkopuolelta. Silloin korostuu orientoitumistapa, jossa työ 

merkitsee elämässä vain tavallista työntekoa (vrt. engl. job) eikä esimerkiksi tavoit-

teellista ja kunnianhimoista uralla kehittymistä. Ura- ja työelämädiskurssiin ihmiset 

osallistuvat samassa puheavaruudessa, joskin he hyödyntävät sitä yksilöllisistä motii-

veistaan käsin.  

Näiden diskurssien esiin nousemisen katson ylittävän tutkimuskohtaiset sekä 

haastattelutilanteen ja haastateltavien elämäntilanteiden asettamat rajoitukset. Ole-

tan, että nämä kolme diskurssia tulisivat esille, vaikka haastatteluja olisi tehty merkit-

tävästi enemmän tai haastateltavina olisi ollut sosiaalisilta taustoiltaan kirjavampi 

joukko naisia. 

Tutkimustuloksia tarkastellaan tiivistettyinä diskursseina ja myös niiden erilaisina 

kombinaatioina. Tämä ilmenee sekä yksilökohtaisissa että yleisemmin käytetyissä eri-

laisissa tavoissa nivoa yhteen edellä kuvattuja diskursseja omaa elämää koskevien va-

lintojen perusteluissa. Yleisemmin tulokset kertovat myös siitä, kuinka itsensä ym-

märrettäväksi tekemisessä diskurssien eri ulottuvuuksia ja merkityssisältöjä nivotaan 

toisiinsa vaihtelevin tavoin erilaisissa puheyhteyksissä.  

 

Avainsanat: korkeakoulutetut, työ, ura, vanhemmuus, elämäntyylilliset valinnat, 

puhetapa, subjektipositio, diskurssi 
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ABSTRACT 

This study “Career, children and a desirable family culture – tensions between work 

and family in the discourses of educated women”, examines how highly educated 

working women with families afford meaning to the choices they have made related 

to work and family in various contexts of discourse. The research data comprises 

semi-structured interviews that have been conducted between 2005 and 2008 

(N=18). The key themes emerging in the interviews include work, daily life in a fam-

ily, leisure time and lifestyle choices. The method used in this study is discourse anal-

ysis, in which variation in language use in different contexts are objects of analysis.  

The premise of this study is an idea that, in justifying their choices, the speakers 

use the assessment criteria and discursive means available in their culture. By explor-

ing the meanings that the interviewees relate to leisure time and parenthood on one 

hand, and paid employment and career advancement on the other, the study aims to 

provide more understanding on the image produced by quantitative research on how 

individuals generally organise their lives and what sorts of tensions and conflicts are 

connected to this in society.  

The study seeks to answer two questions. First, what discursive means do the 

interviewees use when reflecting on their lives and explaining their choices related to 

combining work and parenthood? Second, how do the interviewees interweave these 

discursive means in weighing and justifying their choices?   

Five discursive means closely connected to the present context of discourse 

emerged from analysing the data comprising informal interviews: discourse related 

to running the family’s daily life, critical discourse concerning working life/career, 

discourse related to the children’s leisure time physical activities, discourse revealing 

divisions and preferences related to family culture and lifestyle, and discourse reflect-

ing on the sore points of the work/career–family relationship in the past tense. Ac-

cording to my interpretation, three publicly used, common discourses can be identi-

fied behind these situation-specific discursive means in the analysis: a) the discourse 

of good parenthood, b) the discourse of motherhood, and c) the discourse of career 

and working life.  

The discourse of good parenthood is largely built on general views related to its 

opposite, bad parenthood, which creates fundamental tension in the discourse.  The 
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discourse of parenthood involves maintaining a variety of oppositions and categori-

sations, of which the conflict regarding the different implementations of time spent 

together by parents and children can be interpreted as a permanent and therefore 

fundamental tension in the discourse.  

In turn, the discourse of motherhood emerges as a discourse that involves defin-

ing the female gender in complex ways: it includes conflicts and meanings perceived 

in the context of combining work and motherhood, and normative and morally 

loaded perceptions of good motherhood. In the discourse of motherhood, the in-

terviewees formulated and specified the responsibilities and status of women with a 

family in contexts such as child care and the labour market. The discourse of moth-

erhood has its foundations on the historically formed traditional role of mothers, 

which emphasises child and home care at the centre of the mother’s life. The dis-

course of the present era is characterised by fragmentation and response to various 

motherhood-related phenomena and trends changing in time.  

The discourse related to career and working life can be probably considered as 

one of the most prevalent discourses in the current era. Particularly when including 

meanings related to career, this discourse contains a presumption of employees in-

terested in their careers willing to adopt new skills and work-related roles in the con-

stantly transforming working life. However, the discourse on career is not considered 

to solely refer to this limited view: career discourse is also included in discourse used 

by individuals to justify their choices related to the working life beyond the ethos of 

personal development, emphasising an orientation in which work is merely a means 

to earn a living (a job) instead of goal-oriented and ambitious career advancement. 

While people participate in the discourse on career and working life in the same 

discursive space, they utilise this based on their individually oriented motives.  

I consider that the emergence of the previously mentioned discourses exceeds 

the study-specific limitations set by the interview situation and the interviewees’ life 

situations. I presume that these three discourses would emerge even if the number 

of interviews (especially women’s interviews) conducted had been considerably 

higher or if the interviewees had represented a wider range of social backgrounds. 

The research findings are reported not only in connection of the discourses sum-

marised above, but also in making visible their various combinations occurring 

whenever they are used. This is apparent in both individual and more generally used 

diverse approaches of individuals to interweave these discourses when referring to 

the choices they make related to their lives. Therefore, these results more generally 

also provide information about how individuals end up interweaving the different 
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dimensions and meanings contained by discourse in varying ways when trying to 

make themselves understood in different discourse contexts.  

 

Keywords: highly educated individuals, work, career, parenthood, lifestyle choices, 

discursive means, subject position, discourse 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Viimeisten vuosikymmenten aikana useissa tutkimuksissa on todettu työelämän vaa-

timusten ja edellytysten muuttuneen siten, että tiukka raja työajan ja oman ajan välillä 

on murenemassa ja työn ”pitkä käsivarsi” ulottuu nykyään kotiin saakka (esim. Jul-

kunen, Nätti & Anttila 2004). Etenkin asiantuntijatyötä esitetään voitavan tehdä ai-

kaisempaa runsaammin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Tämän, usein työn jous-

tavuudeksi tulkitun piirteen on katsottu tuovan mukanaan työn ja työn ulkopuolisen 

ajan rajan vetämisen problematiikan. (Ks. Julkunen ym. 2004; Kivimäki 2003, 186–

201; Niemistö, Karjalainen & Hearn 2017, 147–170.) Samanaikaisesti lapsiperhe-elä-

mää koskeva huoli on nostettu esiin aihepiirin tutkimuksessa: työssäkäyvien suoma-

laisäitien on perheenjäsenten tiukkojen aikataulujen vuoksi todettu kantavan toisi-

naan huolta perheen yhteisen ajan riittävyydestä (ks. esim. Rönkä & Sallinen 2008, 

58–61; Lammi–Taskula & Salmi 2008; 2009; Salmi & Lammi–Taskula 2014).  

Yhteiskunnallinen ja tutkimuksellinen keskustelu työn ja perheen suhteesta ja yh-

teen sovittamisesta on 2000-luvulla entisestään aktivoitunut ja terästäytynyt. Tätä 

suhdetta on yhä painokkaammin ryhdytty hahmottamaan paitsi tasa-arvokysy-

mykseksi ja esimerkiksi perheellisten naisten miehiä heikompien uramahdollisuuk-

sien kysymykseksi, myös globaalin tason problematiikaksi. Näin on muun muassa 

siksi, että uudeksi haasteeksi on nousemassa väestön ikääntymisen myötä vastuu 

ikääntyvistä työntekijöistä. (Moen 2011; vrt. Niemistö, Hearn & Jyrkinen 2016, 353–

374.) Samanaikaisesti on yhä enemmän kiinnitetty huomiota myös perhemyönteisten 

työpaikkojen kehittämisen tarpeeseen, jolloin työn ja perheen välinen suhde nähdään 

uudenlaisesta tulokulmasta, jossa sekä isät että äidit nähdään myös vanhempina, ei 

ainoastaan työntekijöinä (esim. Shaffer ym. 2011; WeAllFinland -hankeraportti 

2017).  

Se, miten helposti työ voi hiipiä ihmisten vapaa-aikaan tai miten tiukan rajan yk-

silöt vetävät työajan ja muun elämän välille, riippuu siitä, mitä merkityksiä nyky-yh-

teiskunnassa ja -kulttuurissa annetaan yhtäältä vapaa-ajalle, parisuhteelle ja vanhem-

muudelle, toisaalta taas palkkatyölle ja työuralla etenemiselle. Työhön liittyvien 
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tehtävien valuminen vapaa-ajalle voi olla pakon sanelemaa, mutta taustalla voi olla 

myös näkemys siitä, että työ on kutsumus ja elämäntehtävä, jonka parissa yksilö to-

teuttaa itseään. Samoin perheeseen ja parisuhteeseen käytetty aika ja energia riippuvat 

siitä, millaisia merkityksiä ne saavat ihmisten elämässä tai mitä pidetään hyväksyttä-

vänä tai tuomittavana. Yksilöiden tyytyväisyys omaan tilanteeseensa tai se, mitä he 

pitävät ongelmina, ei riipu mekaanisesti kuhunkin toimintoon käytetystä ajasta vaan 

siitä, millaisten tulkintakehysten puitteissa he elämäänsä järjestävät ja valintojaan 

punnitsevat. 

Tässä tutkimuksessa näitä teemoja lähestytään analysoimalla vapaamuotoista 

haastattelupuhetta. Laadullisten haastattelujen etuna on, että niiden erittelyn avulla 

tutkimuksessa voidaan kartoittaa niitä puhetapoja, joilla ihmiset käsittelevät työn ja 

perhe-elämän yhteen sovittamista ja vuorovaikutteisuutta sekä niihin liittyviä valin-

toja, mahdollisuuksia ja esteitä. Haastateltavien joukko on luonnollisesti rajallinen, 

mutta puhetavat eivät ole koskaan vain yhden yksilön käyttämiä. Kertoessaan itses-

tään ja perustellessaan valintojaan puhujat käyttävät vääjäämättä niitä arviointiperus-

teita ja puhetapoja, joita kulttuurissa on tarjolla, koska muuten selonteot omasta elä-

mästä eivät olisi muille ymmärrettäviä. Haastattelupuheen analysointi on siten aina 

puhujia ympäröivän kulttuurin tutkimista. 

Perheen erilaisten ”tekemisen tapojen” (Finch 2007; Morgan 2011) ja niihin liit-

tyvien kulttuuristen odotusten ja perhepoliittisten näkemysten tutkiminen on hyvin 

ajankohtainen aihe. Perheessä kohtaavat samanaikaisesti yksityiset selviytymisstrate-

giat sekä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset perhettä koskevat representaatiot tai mieli-

kuvat. Perhe ymmärretään tässä tutkimuksessa yksityisen elämän ja julkisen elämän 

leikkauspisteeksi. Se näkyy esimerkiksi siinä, kuinka yksityinen perhe-elämä ja julki-

nen työelämä muovaavat jatkuvasti toinen toistaan (ks. Repo 2005, 403–404). 

Kvantitatiivinen tutkimus on tuottanut tietoa siitä, miten perheelliset ihmiset 

käyttävät aikansa: miten aika esimerkiksi jakautuu työn, kotielämän ja harrastusten 

kesken tai miten ansio- ja kotityö ajan muodostama kokonaistyöpanos jakautuu puo-

lisoiden kesken työmarkkina-asemiltaan erilaisissa perheissä (esimerkiksi Pääkkönen 

2010: Perheiden aika ja ajankäyttö). Lomaketutkimusten avulla saadaan myös tietoa 

siitä, millaisia tilastollisia yhteyksiä on esimerkiksi yksilön työhön ja perhe-elämään 

liittyvien asenteiden, sukupuolen ja sosioekonomisen aseman välillä. Kvantitatiivisen 

tutkimuksen keinoin ei kuitenkaan kyetä selittämään sitä, mistä kyseiset käytännöt ja 

arvostukset tulevat: mitä ovat ne nykykulttuuriin kuuluvat tulkintakehykset, joiden 

puitteissa yksilöt pohtivat ja perustelevat valintojaan tai harjoittavat niihin liittyvää 

itsekritiikkiä. Siten tämä tutkimus täydentää sitä kuvaa, jonka kvantitatiivisella tutki-

muksella saa perheellisten ihmisten ajankäytöstä ja asenteista. Diskursiivinen 
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tutkimusote nostaa esiin, millaiset perhe-elämän eri ulottuvuuksien kuvaustavat ja 

tulokulmat ovat kulttuurisesti mahdollisia ja hyväksyttyjä: mitä ja miten ihmiset voi-

vat puhua perhe- ja arkielämästään ja millaiset puhe- ja jäsennystavat mahdollisesti 

tulevat ulosrajatuiksi tietyssä puhekontekstissa. 

Tässä työssä tutkimuksen kohteina eivät ole konkreettiset tavat sovittaa yhteen 

perhe ja työ vaan se, millaisin kielellisin keinoin erilaiset merkitykset, käytännöt ja 

elämäntyylilliset valinnat tehdään ymmärrettäviksi. Diskurssianalyyttinen näkökulma 

laajenee myös perhekulttuuristen ja elämäntyylillisten valintojen merkityksellistämi-

sen tasoille – tutkimusintressi on siten työ-perhe-dikotomiaa moniulotteisemmassa 

aihepiirin tarkastelutavassa. 

Puheen ja kulttuuristen jaettujen diskurssien tutkiminen on tärkeää myös siksi, 

että puheella voidaan paitsi vastustaa ja kyseenalaistaa yleisiä ja vakiintuneita ai-

kamme lapsiperhe-elämää määrittäviä puhetapoja, myös pyrkiä aktiivisesti rakenta-

maan uusia tapoja ymmärtää sosiaalista todellisuutta esimerkiksi paljastamalla, mil-

laisten arkisten ristiriitaisuuksien ja paineiden kanssa ihmiset ilmaisevat kamppaile-

vansa. Toisaalta diskurssianalyyttisesti suuntautunut tutkimus saattaa tehdä näky-

väksi heikosti tunnistettavia tarpeita ja ongelmia työn ja perheen yhteen sovittamisen 

alueella (vrt. Gergen 1999, 49).  

Diskurssien keskinäiset järjestykset, yhteenliittymiset ja poissulkemiset vaikutta-

vat siihen, millaiset diskurssit hiljennetään, unohdetaan tai marginalisoidaan, ja il-

mentävät siten diskursseihin sisään rakentuneen vaikutusvalta-aspektin. Toisaalta 

merkillepantavaa on, että tässä tutkimuksessa tarkasteltava hegemoninen uradis-

kurssi on yksi aikamme vaikutusvaltaisimmista työelämää käsittelevistä puhetavoista, 

joka näkyy ja toistuu yhteiskunnassamme niin mikro- kuin makrotasollakin (vrt. Pie-

tikäinen & Mäntynen 2009, 58). Mary Sue Richardson (2012, 89) tarjoaa uradiskurs-

siin liittyen esimerkin uravalinta -käsitteeseen (career choice) liittyvästä kielenkäy-

töstä: hyvin urallaan edennyt yksilö voi kokea ja ilmaista uramenestyksen johtuvan 

hänen itsensä tekemistä hyvistä uravalinnoista vaikka on mahdollista, että myös suo-

tuisat tai onnekkaat olosuhteet, tai jopa sattuma (oikeassa paikassa oikeana aikana) 

ovat myös saattaneet edistää uralla etenemistä. Toisena esimerkkinä otan esiin ym-

märryksemme urasuunnittelusta. Ajattelemme lähes automaattisesti tämän termin 

liittyvän askel askeleelta eteneviin päämääräsuuntautuneisiin ponnisteluihin ja urae-

tappeihin. Huomion arvoista on, että urasuunnittelun termi on ymmärretty myös toi-

sesta tulokulmasta. Urasuunnittelulla voidaan esimerkiksi viitata tilanteeseen, jossa 

jätetään tarttumatta sellaisiin ylennysmahdollisuuksiin, joiden katsotaan vievän kau-

emmas omista elämäntavoitteista tai jollakin tavoin väärään suuntaan omassa elä-

mässä (vrt. Richardson 2012, 97–101).  
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Se, miten yksittäiset ihmiset omin sanoin tuottavat ja merkityksellistävät uraintres-

sejään tai uramotivaation puuttumista sekä työn ja perheen yhteen sovittamiseen liit-

tyviä valintojaan haastattelupuheessa, ei ole ”vain yksityistä puhetta”. Tämä puhe 

raottaa ovea myös laajempaan kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Kie-

lenkäytön makrotaso, kuten kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti, ovat eri ta-

voin läsnä myös yksittäisissä pienissä tilanteissa, joissa kieltä käytetään (Pietikäinen 

& Mäntynen 2009, 34; Richardson 2012, 88–91).  

Sosiaalisen konstruktionismin traditiosta kumpuavassa tutkimustavassa oleellista 

on näkemys siitä, että ihmiset eivät kohtaa todellisuutta ”puhtaana” vaan aina jostain 

näkökulmasta merkityksellistettynä. Siksi tutkimus huomioi myös sen, miten ja missä 

konteksteissa yksilöpuhe kiinnittyy ja tulee hyödyntäneeksi yhteisesti jaettuja kulttuu-

risia diskursseja, niin sanottuja valtavirtadiskursseja. Tällöin diskurssin katsotaan viit-

taavan yhteisesti jaettuun tietoon tai ajattelutapaan, joka kyseisenä aikana ja tietyssä 

yhteiskunnassa on valta-asemassa suhteessa toisenlaisiin mahdollisiin diskursseihin.  

Jokapäiväiseen perhe-elämään kietoutuvia tapoja ja ilmiöitä voidaan näin ajatellen 

lähestyä haastattelun kaltaisessa puhetilanteessa vain kulttuurisesti mahdollisten ja 

tunnistettavien merkitysten kautta. On siis kysyttävä, miten puheessa esitetyt seikat 

saavat merkityksensä kussakin tarkasteltavassa asiayhteydessä (Lehtonen 1996; Vuori 

2001, 93), ja tämä edellytys koskee myös puheesta tehtyjä tulkintoja.  

Tämän johdantoluvun loppuosa jäsentyy siten, että seuraavaksi esittelen aiheesta 

tehtyä aikaisempaa tutkimusta ja sitä, millaista tutkimustraditiota tämä tutkimus jat-

kaa ja mitä uutta se siihen tuo.  

1.2 Aikaisempi tutkimus 

Työn ja perheen yhteen sovittamista on aikaisemmin tarkasteltu varsin runsaasti kon-

fliktinäkökulman kehyksessä (ks. esim. Björnberg 2002; 2004; Voydanoff  2005; 

Tammelin 2009; Ruppanner 2013; Ojanen 2017; Nomaguchi & Fettro 2019). Lisäksi 

useissa tutkimuksissa on ansiokkaasti nostettu esiin työhön liittyviä terveys- ja hyvin-

vointiongelmia, muun muassa psyykkistä oireilua, ja siihen liittyviä lisääntyviä sai-

rauspoissaoloja (ks. esim. Bakker ym. 2003; Bellavia & Frone 2004; Väänänen ym. 

2008). Toisaalta työn ja perheen yhteen sovittamista ongelmalähtöisesti on sivuttu 

myös toisin tavoin lukuisissa työelämän muutospiirteitä käsittelevissä tutkimuksissa. 

Niiden yhteisenä piirteenä näyttäisi karkeasti arvioiden olevan ”huoli” siitä, kuinka 

työ ja perhe-elämä limittyvät ja sekoittuvat toisiinsa. (Ks. esim. Kaaja 2007, 6–11; 

Rönkä & Sallinen 2008, 58–61.) 
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Suurin osa niin Suomessa kuin muuallakin tehdystä työn ja perheen yhteen sovit-

tamisen tutkimuksesta on toteutettu kvantitatiivisia ja tilastollisia menetelmiä käyt-

täen. Erityisesti Minna Salmi (1991; 1996; 2004a; 2004b; 2005; Salmi & Kivimäki 

1997, 83–87) on tilastollisia aineistoja hyödyntävissä tutkimuksissaan suomalaisen ar-

jen mikro- ja makrotason tutkimuksen yhdistämisen edelläkävijänä osoittanut, 

kuinka arkitutkimus luo mahdollisuuden ylittää jaot työelämän ja perhe-elämän vä-

lillä, työn ja vapaa-ajan välillä tai julkisen ja yksityisen välillä.  Siten perinteinen ym-

märrys arjen pirstaloitumisesta on osoittautunut virheelliseksi, ja arjen tutkimus vuo-

rovaikutteisena kokonaisuutena osoittautuu hedelmälliseksi lähtöajatukseksi. (Ks. 

Eräranta & Känsälä 2007, 184–199; Lammi–Taskula & Salmi 2008; 2009; Salmi & 

Lammi–Taskula 2014, vrt. Repo 2009, 27–28) 

Työn ja perheen yhteen sovittamista tarkastelevaa tutkimusta, jossa lähtökohdat 

eivät ole sosiaalisessa konstruktionismissa, on Suomessa tehty runsaasti. Elämänko-

konaisuuden näkökulmasta lähtevä tutkimus, jossa toimijoiden ja rakenteiden väliset 

suhteet ovat keskiössä, on ollut uraauurtavaa (ks. Lammi–Taskula, Suhonen & Salmi 

2004, 97–113).  

Kvantitatiivisissa tutkimuksissa pääpaino asettuu eri väestöryhmien välisten ero-

jen ja niitä selittävien muuttujien erittelyyn. Vuosien mittaan on myös tehty paljon 

sitä täydentävää laadullista tutkimusta, jonka avulla kuva ihmisten arjesta tarkentuu. 

Koska käsillä oleva tutkimus jatkaa aihetta koskevan laadullisen tutkimuksen perin-

teitä, jatkossa keskityn käsittelemään aikaisempaa laadullista arkielämän tutkimusta – 

sen erilaisia näkökulmia, suuntauksia ja tutkimusotteita. 

Waldrop, Erb ja Grawitch (2017, 389–396) ovat huomauttaneet, että arkielämän 

tutkimuksen valtavirrassa tehdään yksinkertainen jako työhön ja muuhun elämään 

siten, että lähes kaikki työn ulkopuoliset elämänalueet on niputettu ”muuksi elä-

mäksi”. He korostavat, että tarvitaan uudenlaista tutkimusotetta, jossa työn ja per-

heen yhteen sovittamisen tutkimuksessa elämän eri osa-alueiden vaikutus ja ”sekoit-

tuminen” toisiinsa tulisivat voimakkaammin esiin. Tekijät (mt.) esittävät työn ja eri 

elämän osa-alueiden suhteiden olevan aiemmin ymmärrettyä kompleksisempia, 

minkä vuoksi on ensisijaisen tärkeää tarkastella sitä, kuinka paljon aikaa ja energiaa 

tiettyyn elämän osa-alueeseen käytetään ja miten tietyn elämän alueen vaikutus siirtyy 

lukuisiin muihin elämän osa-alueisiin, kuten terveyteen, ystävyyssuhteisiin, parisuh-

teeseen ja vapaa-aikaan.  

Työn ja perheen yhdistämistä ja siten myös vanhemmuuden, äitiyden ja kasvatuk-

sen merkityksiä käsittelevässä tutkimuksessani eri elämänalueiden kompleksisen suh-

teen lisäksi on otettava huomioon, että kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti 

voi olla eri maissa hyvinkin erilainen. Siksi voitaneen olettaa, että myös ihmisten tavat 
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puhua näistä aiheista ovat erilaiset vaikkapa Suomessa ja Ranskassa tai Iso-Britanni-

assa. Jokaisella maalla on oma kulttuurinsa ja alakulttuurinsa, joita ei voida irrottaa 

eri maissa vallitsevista perhe- ja kasvatuskulttuureista, ja myös esimerkiksi perhe-

etuudet, kuten julkiset lastenhoitopalvelut, poikkeavat merkittävästi toisistaan eri 

puolilla maailmaa (ks. esim. Poikolainen 2007, 98–99). Esimerkiksi suomalaisen ja 

ranskalaisen puhekulttuurin eroavuus tulee selkeästi esiin Heini Martiskainen de 

Koenigswarterin (2006) suomalais- ja ranskalaisäitien puhetta diskurssianalyyttisistä 

lähtökohdista tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimus ei varsinaisesti tarkastele äitiyden ja 

työn suhdetta, vaan siinä suomalaiset ja ranskalaiset äidit sanallistavat ja merkityksel-

listävät muun muassa pikkulapsivaihetta ja kokemuksiaan äitiydestä vauva- ja pikku-

lapsivaiheessa hyvin eri tavoin. Maiden väliset äitiys- ja perhekulttuuriset erot peilau-

tuvat suomalaisten ja ranskalaisten äitien puheessa. 

Diskurssianalyyttistä työn ja perheen yhteen sovittamisen tutkimusta Suomessa ja 

muualla on tehty huomattavan vähän. Sen sijaan yhteiskuntapoliittisesti painottu-

neissa perheen ongelmia, kuten perheväkivaltaa, eri näkökulmista käsittelevissä tut-

kimuksissa diskurssianalyyttistä metodia on paikoin sovellettu (esim. Keskinen 2005; 

Hautanen 2010; Aalto 2012; Moring 2013; ks. myös Hiitola 2015). 

Eeva Jokisen (2005) tutkimus ”Aikuisten arki” on lähtökohdiltaan puhtaasti dis-

kurssianalyyttinen ja käsittelee monenlaisia arjen ulottuvuuksia, esimerkiksi vanhem-

muusdiskursseja, mikä oman tutkimukseni kannalta on erityisen kiinnostavaa. Joki-

sen (2005, 20–33) tutkimus kokoaa hyvin kiinnostavasti yhteen arjen käsitteellisiä, 

filosofisia ja teoreettisia lähtökohtia. Vaikka oma tutkimukseni ei lähtökohtaisesti no-

jaudu arjen käsitteelliseen ja filosofiseen tarkasteluun, muutamilla suomalaisten arkea 

ja lapsiperheiden arkea käsittelevillä tutkimuksilla on yhtymäkohtia oman tutkimuk-

seni kanssa, jossa tosin työn ja perheen yhteen sovittamisen näkökulma korostuu 

arjen käsitteen sijaan.  

Tämän tutkimuksen taustalla on nähtävissä Jokisen (mt.) esittämä arjen ja ei-arjen 

rajat ylittävä näkemys, jonka mukaan ”arkea on kaikkialla ja arkinen ulottuvuus on 

löydettävissä kaikesta”. Arki ei siten löydy tietyistä paikoista, kuten kodeista, työpai-

koilta, kouluista tai päiväkodeista. Ihmiset eivät liiku arjesta ei-arkeen esimerkiksi ko-

din ja työn välillä päiviensä kulussa (mt., 10). Etenkin filosofi Henri Lefebvren (1971; 

1991) ajattelu nostetaan Jokisen tutkimuksessa esiin kriittisenä yhteiskuntateoriana, 

jossa arkea analysoimalla voidaan ymmärtää myös yhteiskunnan rakenteita (ks. Joki-

nen, E. 2005, 22). Eeva Jokisen mukaan tämä ilmenee esimerkiksi Lefebvren (1991, 

97) esittämässä väitteessä ”Arki on perinpohjaisesti kiinni kaikissa toiminnoissa ja 

kietoo itseensä erot ja konfliktit” (mt., 22). 
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Samoin Katja Revon (2009) lapsiperheiden arkea (myös suomalaisten ja brittiäi-

tien puhetta vertaillen) diskurssianalyysia soveltava väitöstutkimus on viitoittanut tä-

män tutkimuksen suuntautumista. Repo nostaa siinä tärkeäksi tarkastelutavaksi ni-

menomaan puheen erittelyn, jolloin lapsiperhearjen esitetään muotoutuvan diskur-

siivisesti tuotettuna ja sosiaalisesti rakentuvana (mt., 41–43). Perhepoliittinen tulo-

kulma eli kysymys siitä, miten perhepolitiikka reunustaa arkea, erottaa tämän tutki-

muksen lähtökohdat omastani: Repo tuo esiin puheeseen liittyvän vallan ja sen, 

kuinka huomion kiinnittäminen puheeseen voi auttaa huomaamaan yhteiskunnallisia 

epäkohtia. Kiinnittämällä huomiota siihen, miten asioista puhutaan, voidaan tehdä 

tilaa perheiden arkeen liittyvien epäkohtien korjaamiselle (mt., 52). Revon väitöskir-

jatutkimus eroaa Suomessa tehdyistä diskurssianalyysiä soveltavista aihepiirin tutki-

muksista siinä, että kriittisyyttä ilmentäviä näkökohtia on liitetty tutkimuksen tulosten 

tulkintaan, jolloin Repo tekee myös yhteiskuntapoliittisia huomioita tuloksiin liittyen. 

Tämä tutkimus sen sijaan pyrkii tekemään tulkintoja siitä, millaisia diskursseja ihmiset 

käyttävät puheessaan. (Ks. myös Repo 2003; 2005) 

Perhettä ja vanhemmuutta niin ikään diskurssianalyyttisesti tarkasteleva Marja 

Leena Böökin (2001) väitöstutkimuksen näen uraauurtavana. Vaikka sen aineisto ei 

sisällä työssäkäyvien vaan työttömien vanhempien haastatteluja (toisena aineistona 

tutkimuksessa on naistenlehtiaineisto) ja vaikka sen haastattelut eivät ole tämän tut-

kimuksen tavoin yksilöhaastatteluja, molempia tutkimuksia yhdistäviä piirteitä ovat 

sosiaaliseen konstruktionismiin kiinnittyvät tieteenfilosofiset juuret sekä vanhem-

muusdiskurssien variaatioiden esiin nostaminen analyysissä.  

Sukupuolittunut puhe nousee keskiöön Jaana Vuoren (2001), Lena Lind Palickin 

(2010) ja Eva Magnussonin (1997; 2008; 2019) diskurssianalyyttisellä metodiikalla 

tehdyissä tutkimuksissa. Vuoren (mt.) väitöstutkimuksessa keskeisimmiksi toisistaan 

erottuviksi vanhemmuusdiskursseiksi erilaisissa vanhemmuusoppaissa ja -teksteissä 

osoittautuvat äidinhoivan diskurssi ja jaetun vanhemmuuden diskurssi. Palickin (mt.) 

tutkimus puolestaan nostaa esiin julkisten vanhemmille jaettavien ”vanhemmuusesit-

teiden” yhtäältä sukupuolittuneen puheenparren ja toisaalta tasa-arvoa korostavan 

tekstin (tutkimus koskee ruotsalaisia esitteitä vuosilta 1974–2007). Tutkimukset ovat 

merkittäviä, sillä painettu teksti voi aikaansaada kauaskantoisia vaikutuksia. Kyseessä 

ovat laajasti opastusta ja ”vanhemmuustietoutta” käsittelevät julkiset tekstit, joiden 

oppeja vanhempien odotetaan noudattavan. Tällaiset oppaat voidaan nähdä äitiys- ja 

vanhemmuuskulttuuria uusintavina tai uudenlaista hyväksyttävää vanhemmuutta 

edistävinä. 

Eva Magnusson (1997, 76–94) on sukupuoleen kiinnittyvien ideologioiden näkö-

kulmasta tutkinut ruotsalaisten naisten diskursseja ja sitä, miten ideologiset aspektit 
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kietoutuvat naisten päivittäistä elämää käsittelevään puheeseen (ks. myös Magnusson 

2008). Uudessa tutkimuksessaan ”Könstillhörighet: förklaringar, normer, betydel-

ser” Magnusson (2019) tarttuu samaan aihepiiriin analysoimalla puheen sukupuolit-

tuneita ja sukupuoleen sidoksissa olevia piirteitä (ks. myös Magnusson 2008, 161–

179).  

Normatiivisia hyvään vanhemmuuteen liitettäviä odotuksia käsitellään Johanna 

Hiitolan (2015) omintakeisesti diskurssianalyysia ja kategoria-analyysiä yhdistävässä 

väitöstutkimuksessa. Tutkimus eroaa edellä mainituista siinä suhteessa, että sen ai-

neistona ovat lastensuojelupäätökset ja niissä esiintyvät normaalin vanhemmuuden 

kriteerit. Lapsiperhearki ja sen käytännöt ja arvostukset ovat myös oman tutkimuk-

seni teemoja, ja normaali vanhemmuus, siten kuin se Hiitolan (mt.) tutkimuksessa 

kuvautuu, on juuri sitä, mikä omassa tutkimuksessani näyttäytyy arvostettuna ja hy-

vänä vanhemmuutena. Se, millaisena normaali vanhemmuus määrittyy, nähdään Hii-

tolan (mt.) tutkimuksessa myös median muistuttamana ja toistamana: esittämällä ym-

märrystä normaalista vanhemmuudesta käänteisesti, siis kuvaamalla perheiden tilan-

teita, joissa esimerkiksi toistuvat arkirutiinit, säännölliset elämäntavat ja lapsille ase-

tetut rajat eivät ole vanhempien hallinnassa, rakennetaan juuri ymmärrystä normaa-

lista, parhaalla mahdollisella tavalla toteutuvasta vanhemmuudesta. Hiitolan (mt.) 

tutkimus osoittaa erityisen painokkaasti, miten vaikutusvaltaista painettu teksti saat-

taa olla ja kuinka lastensuojelu instituutiona ja käytäntöinä tuottaa käsityksiä normaa-

lista vanhemmuudesta lastensuojelupäätösten ohella.  

Muutamat työn ja perheen välisiä ”neuvotteluja” tarkastelevat tutkimukset ovat 

tämän tutkimuksen haastatteluaineiston näkökulmasta myös erityisen huomion ar-

voisia. Muun muassa brittiläisen Julia Brannenin (2005, 113–131) tutkimus, jossa 

työn ja perheen sidoksiin liittyviä neuvotteluja tarkastellaan ajan näkökulmasta, on 

oman tutkimukseni kannalta kiinnostava. Laadullisiin haastatteluihin perustuen ky-

seinen tutkimus tarkastelee yksittäisten työntekijöiden neuvotteluja työn ja perheen 

rajoista suhteessa erilaisiin aikakäsityksiin ja nostaa näkyväksi sen, miten samanaikai-

sesti saatettiin kokea hyvää ajanhallintaa mutta myös ajan hallinnan menetystä ja hä-

märtymistä. Yhdysvaltalaisen Lynet Uttalin (1996; vrt. Repo 2005, 406) tutkimus 

nostaa puolestaan esiin äitien neuvotteluja yksityisen äidinhoivan ja julkisen hoidon 

välillä, mikä paljastuu jännitteiseksi (vrt. Uttal 2002; Finch & Mason 1993, 181–183). 

Näiden tutkimusten tarttumapinta omaan tutkimukseeni on eri puhetapojen yhtäai-

kainen käyttö ristiriitaisuutta, jännitteitä ja paradokseja luovassa reflektoinnissa. 

Työssäkäyvien äitien lastenhoitoa koskevia neuvotteluja suhteessa laajempaan kult-

tuuriseen äitiyden ideologiaan käsittelevät edellä esiin ottamani tutkimukset linkitty-

vät läheisesti oman tutkimukseni problematiikkaan. 
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Työssäkäyvien äitien ristipaineita ovat tutkineet Margareta Bäck-Wiklund ja Bir-

gitta Bergsten (1997, 196). Tutkijat esittävät, että nimenomaan äidit – eivät isät – 

mieltävät vaikeudet henkilökohtaisiksi ongelmikseen, ja sama havainto on tehtävissä 

omasta aineistostani (ks. myös Berg, K. 2008, 33). Työssäkäyvien ruotsalaisäitien pu-

heessa käyttämiä diskursseja ja niissä rakentuvia subjektipositioita analysoineet Ylva 

Elwin–Nowak ja Emma Thomsson (2001, 407–428) tarkastelivat tutkimuksessaan 

myös, kuinka havaitut diskurssit suhteutuvat ruotsalaisessa yhteiskunnassa tiiviisti yl-

läpidettävään yhteiskunnalliseen tasa-arvodiskurssiin, jossa sukupuolen ei katsota 

määrittävän yksilöiden oikeuksia, mahdollisuuksia ja velvollisuuksia (mt. 424). Sa-

malla tutkimuksessa tuodaan esiin, kuinka työssäkäyvät äidit käyvät eritasoisia neu-

votteluita toisaalta omantuntonsa kanssa ja toisaalta omantuntonsa ja toimintatapo-

jensa kanssa (mt. 421–423). 

Syyllisyyden kokemukset äidin roolissa nousevat paikoin esiin omassa aineistos-

sani, minkä vuoksi Elwin–Nowakin (1999) syyllisyyden ilmentymiä perheellisten 

työssäkäyvien ruotsalaisäitien puheessa käsittelevä väitöstutkimus on erittäin huomi-

onarvoinen.  Nostamalla tutkimuksessaan esiin ansiotyön vaatimusten ja perheen 

tarpeiden välillä tasapainottelemiseen liittyviä syyllisyyden kokemuksia Elwin–No-

wak on nostanut esiin ruotsalaisen yhteiskunnan kontekstissa työn ja perheen yhteen 

sovittamisen tematiikkaan liittyvän näkökulman, joka tämän päivän esimerkiksi suo-

malaisessa pienten lasten äitien työhön palaamista koskevissa poliittisissa mediakes-

kusteluissa saattaa jäädä vaille huomiota. 

Perheen, työn ja erilaisten perhe-elämän osa-alueiden sidokset nähdään tässä tut-

kimuksessa paitsi kontekstisidonnaisesti muuntuvina määrittelyinä, myös erilaisia 

perhekulttuurisia ja elämäntyylillisiä asemoitumisia heijastelevina (vrt. Jokinen, K. 

2014, 167–170). Tutkimus pyrkii siten nostamaan esiin, miten puheessa konstruoi-

daan erilaisia kulttuurisia työ-perhe-suhteeseen liittyviä tai tästä suhteesta riippumat-

tomia odotuksia. Näin on mahdollista esittää kysymyksiä esimerkiksi siitä, millaisia 

odotuksia, vaatimuksia, esteitä tai mahdollisuuksia haastattelupuhe nostaa esiin, 

paitsi työ-perhesuhteessa, myös toisenlaisiin elämänalueisiin tai -ulottuviin kiinnit-

tyen. 

Perheen ja työn yhteen sovittamista lähestytään tässä tutkimuksessa paitsi perheen 

sisäisiä käytäntöjä selostavan puheen kautta myös nostamalla tarkastelun ytimeen 

perheen suhde sen ulkopuolisiin toimintaympäristöihin, yhteiskuntaan ja kulttuuri-

siin ilmiöihin ja trendeihin. Uudempi brittiläinen perhesosiologinen suuntaus (esim. 

Morgan 2011; Dermott & Seymour 2011), jossa perhettä ei määritellä substantiivina 

vaan pikemminkin adjektiivina, antaa siten mahdollisuuksia monia ulottuvuuksia 

huomioivan työn ja perheen yhteen sovittamisen analyysiin. Kuten jo aiemmin olen 
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maininnut, tämä tutkimus ei hahmota perhettä muusta yhteiskunnasta irrallisena yk-

sityisenä sfäärinä. Erilaisina perheestä puhumisen tapoina tutkimus tuo esiin myös 

perheen ja työn yhdistämisen käytäntöjä, jotka ilmentävät perheen ”tekemistä” ja  

tottumuksia. 

Sama lähtökohta voidaan kiteyttää suomalaisen perhetutkijan Kimmo Jokisen 

(2014, 168) tavoin David Morganin (mt.) ajatteluun perustuen: ”perheet ovat mitä 

perheet tekevät”: huomion arvoista on, että toisinaan tekemistä painotetaan niin pal-

jon, että käsitettä perhe ei käytetä (Jokinen, K. 2014, 168). Morganin ajatusta perheen 

tekemisestä on edelleen kehitellyt Janet Finch (2007) käsitteen ”displaying families” 

kautta. Finchin (mt.) teoretisointia kehitellen on myös nostettu esiin, että oleellista ei 

ole tarkastella ainoastaan sitä, mitä perheet tekevät, vaan kuinka ”perheen tekemisen 

tavat” näyttäytyvät perheestä ulospäin, eli millaisina perhekäytäntöjen halutaan näky-

vän perheen ulkopuolisissa sosiaalisissa yhteyksissä sekä vanhemmille tärkeissä kodin 

ulkopuolisissa suhteissa ja verkostoissa (ks. Dermott & Seymour 2011). – Tutkimus-

aiheen tarkastelu syntetisoivalla, haastattelupuheen moninaisuutta hyödyntävällä ot-

teella, eri tulokulmia ja aineksia yhdistellen, kuvaa tutkimusintressiäni. 

1.3 Tutkimustehtävä 

Tämä tutkimus jatkaa edellä käsiteltyjä laadullisen perheen ja arjen tutkimuksen tra-

ditioita. Tutkimalla sitä, mitä merkityksiä haastateltavat liittävät yhtäältä vapaa-aikaan 

ja vanhemmuuteen ja toisaalta taas palkkatyöhön ja työuralla etenemiseen, tämä tut-

kimus pyrkii tuottamaan lisää ymmärrystä kvantitatiivisen tutkimuksen tuottamaan 

kuvaan siitä, miten ihmiset keskimäärin ottaen järjestävät elämänsä ja mitä jännitteitä 

tai kiistoja siihen kytkeytyy yhteiskunnassa. Aineiston analyysin tarkoituksena ei ole 

tutkia haastateltavien välisiä eroja tai esittää tulkintoja siitä, mitä valintoja kukin heistä 

on tehnyt. Sen sijaan tutkimuksen lähtökohtana on huomio, että kielen käyttö on 

olennainen osa kulttuuria: perustelut eivät ole taustapremisseiltään yksilöllisiä, vaan 

puhujat käyttävät niitä arviointiperusteita ja puhetapoja, joita kulttuurissa on tarjolla. 

Tutkimuksen tarkoituksena onkin tehdä kokonaisvaltainen kartoitus siitä, mitä eri 

puhetapoja korkeasti koulutetut naiset käyttävät kertoessaan työn ja perheen yhteen 

sovittamisesta omassa elämässään. Tämän mukaisesti tutkimus pyrkii vastaamaan 

seuraaviin kahteen kysymykseen: 

1. Mitä ovat ne puhetavat, joita haastateltavat käyttävät pohtiessaan elämäänsä ja se-

lostaessaan omia työn ja vanhemmuuden yhdistämiseen liittyviä valintojaan?  
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2. Miten haastateltavat nivovat kyseiset puhetavat toisiinsa omia valintojaan punni-

tessaan ja perustellessaan? 

Vaikka aineistona on vain rajallisen haastattelujen määrän tuottama tekstikorpus, tut-

kimuskysymysten taustalla on se oletus, että aineisto tuottaa varsin kattavan kuvan 

niistä diskursseista, joilla perheelliset ihmiset Suomessa voivat nykypäivänä punnita 

suhdettaan työhönsä, perhe-elämäänsä ja niiden välisiin jännitteisiin. 

1.4 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto perustuu vuosina 2005–2008 tehtyihin puolistrukturoituihin eli 

suhteellisen vapaamuotoisiin haastatteluihin (N=18).  Haastateltavien valinnan kiri-

teereiksi määritin ennalta korkeakoulututkinnon, työssäolon, perheellisyyden, 33-44 

vuoden iän sekä asumisen/työskentelyn pääkaupunkiseudulla. Aineisto sisältää 799 

sivua sanasta sanaan litteroitua haastattelupuhetta.  

Edellä mainitut kriteerit täyttävistä haastateltavista naisia on 14 ja miehiä 4. Huo-

mionarvoista on, että aineiston analyysi kohdentuu valtaosin naishaastateltavien pu-

heen analysointiin. En silti luopunut miesten haastatteluista kokonaan, sillä yhdessä 

tutkimuksen tavoitteiden kannalta relevantissa puhekontekstissa miesten haastatte-

lupuhe osoittautui analyysin kannalta varteenotettavaksi ja erottui myös systemaatti-

sesti naisten vastaavasta puheesta. Kyseinen analyysi paikantuu lukuun 2, jossa ai-

neistoesimerkit on poimittu poikkeuksellisesti sekä miesten että naisten haastatte-

luista. Muilta osin en ole käyttänyt analysoinnissa mieshaastateltavien puhetta, jota 

voisi luonnehtia lähinnä selostavaksi ja toteavaksi. Varsinainen työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamisen merkityksellistäminen ja reflektointi jäivät siitä puuttumaan. 

Kaikki haastateltavat (sukupuolesta riippumatta) ovat ylemmän korkeakoulutut-

kinnon suorittaneita. Aineistossa on tasaisesti edustettuna useita ammattialoja, muun 

muassa ekonomeja, lääkäreitä, juristeja, tutkijoita, projektikoordinaattoreita, pääsih-

teeri, art director, tiedottaja, viranhaltija ja sosiaalityöntekijä. Osa on työsuhteessa 

yksityisellä, osa julkisella ja muutama myös kolmannella sektorilla. Minkään edellä 

mainituista ammateista ei voida katsoa olevan aineistossa yliedustettuna, ja saman 

ammatin tai tutkinnon edustajia on enintään kaksi. Lähes kaikki haastateltavat ovat 

kokopäiväisessä työsuhteessa, mutta pieni osa naisista tekee lyhennettyä työpäivää tai 

työviikkoa perhesyistä. Yhdenkään naisen puolison ei kerrottu tekevän lyhennettyä 

työpäivää. Määräaikaisissa työsuhteissa haastateltavista oli kaksi, joskin molemmat 
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tilanteessa, jossa esitettiin todennäköisenä uuden määräaikaisuuden seuraavan ny-

kyistä. Haastateltavien asuin- ja työpaikkana on pääkaupunkiseutu kehyskuntineen.  

Aineistoani kuvaa myös se, että sen ihmiset ovat pääsääntöisesti valmistuneet 

1990-luvun laman varjossa, minkä vuoksi useissa haastatteluissa syntyy vaikutelma, 

että työelämään siirtyminen ei ole ollut mutkatonta. Haastattelujen ajankohta puoles-

taan piirtyy elämänvaiheeksi, jota voidaan luonnehtia perheen perustamisen ja työ-

uran rakentamisen ”ruuhkavuosiksi”. Koulutusta vastaava paikka työelämässä on 

valtaosalla löytynyt, ja perhe-elämää leimaa keskeisesti pikkulapsivaihe, jossa lapset 

ovat alle kouluikäisiä. Kolmen tai neljän lapsen perheissä on tyypillisesti sekä alakou-

luikäisiä että alle kouluikäisiä. Vain kahden haastateltavan lapset ovat haastatteluhet-

kellä teini-ikäisiä. Haastateltujen perheistä lähes kaikki (16/18 perhettä) ovat ”kahden 

uran perheitä”, joissa molemmat vanhemmat ovat pitkälle kouluttautuneita. Vain 

muutamat haastateltavat eivät ole koulutusta vastaavissa työtehtävissä. Kahden nai-

sen haastattelussa (2/14) kävi ilmi, että äiti toimii yksin lasten lähihuoltajana, jolloin 

isä ei ole läsnä perheen perusarjessa.  

Alunperin haastattelujen runkona oli 6 teema-aluetta: 1) työelämähistoria/nykyi-

nen työ 2) työn mielekkyys/koetut työn vaatimukset 4) arki/arki-illat 5) vapaa-aika 

ja viikonloput 6) elämäntyylilliset ja kulutukselliset valinnat. Näiden yleisluontoisten 

teema-alueiden pohjalta muotoilin yhdeksän niihin liittyvää keskeistä haastatteluky-

symystä. Nämä puolistrukturoidut kysymykset (liite 1) luovat mielestäni kuvaa haas-

tattelujen sisällöistä, kokonaisuudesta ja tutkimuksen painopisteistä. Samoja kysy-

myksiä en staattisesti käyttänyt kaikkien haastateltavien kohdalla, sillä jokainen haas-

tattelu eteni ainutlaatuisella tavalla. Esimerkiksi sanavalmis haastateltava saattoi tuot-

taa puhekatkelman, joka sisälsi vastauksia useaan kysymykseen ”yhdellä kertaa”. Toi-

saalta useissa puhetilanteissa tarkentavat kysymykset tai apukysymykset olivat hyvin 

tarpeellisia; varsinkin niissä tilanteissa, joissa haastateltava kertoi hyvin niukasti jos-

takin tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta keskeisestä asiasta.  

Haastatteluprosessin aikana toimittiin myös usein melko oma-aloitteisesti: haas-

tateltavat nostivat esiin itselleen tärkeitä aiheita, joita en olisi keksinyt kysyä, ja joista 

saatettiin käydä vuoropuhelua varsin pitkään. Tällaiset rupeamat olivat monin tavoin 

hyödyllisiä, sillä paikoin ne avasivat kiinnostavia ja uudenlaisia tulokulmia myös pu-

heen analysointiin. Aloittaessani haastattelujen teon en osannut kuvitellakaan millai-

sen aineiston lopulta sain hankittua. Alkuperäiset teemat ja haastattelukysymykset 

muotoutuivat ja muuntuivat joiltakin osin paitsi haastateltavien itsensä vaikutuksesta, 

myös tekemistäni yllättävistä aineistohavainnoista. Ensimmäinen niistä oli puhe ar-

jesta: puhe arjesta osoittautui monivivahteiseksi puheeksi vanhemmuudesta, sen käy-

tännöistä, haasteista, merkityksistä, normatiivisista odotuksista ja paineista. Toinen 
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keskeinen aineistohavainto kiinnittyy runsaaseen puheeseen lasten harrastamisesta, 

ja sitä tuotettiin vaihtelevasti erilaisista vanhemmuuspositioista lähes kaikissa haas-

tatteluissa. Lasten harrastamisesta puhuttiin lisäksi huomattavan oma-aloitteisesti ja 

kiinnostavalla tavalla ikään kuin vanhemmuuteen kuuluvana välttämättömänä ja kes-

keisesti perhe-elämään vaikuttavana elämänalueena. Kumpikaan näistä teemoista ei 

sisältynyt ennalta laatimaani haastattelurunkoon, mikä johti uudenlaisiin tarkentaviin 

kysymyksiin haastattelujen kulussa.  

Haastateltavien rekrytoinnissa käytin erilaisia polkuja, etenkin tuttava- ja amma-

tillisia verkostojani mutta myös lumipallomenetelmää, jolloin kukin haastateltava an-

toi muutamia yhteystietoja kriteerit täyttävistä henkilöistä. Jokaisen haastateltavan 

kanssa olin etukäteen puhelinyhteydessä ja kerroin tutkimuksen teemoista sekä ta-

voitteista. Myös tutkimuksen eräiden eettisten näkökohtien selventäminen haastatel-

taville toteutui heti tässä ensimmäisessä yhteydenottovaiheessa: kerroin haastattelu-

jen olevan luottamuksellisia ja sen, että kaikki erisnimet, myös asuinaluetta ja paikka-

kuntia koskevat nimet, muutetaan tutkimustekstissä ja työpaikkaa koskevat tiedot 

esitetään tutkimustekstissä siten, ettei työpaikkaa ole mahdollista tunnistaa.  

Itselleni tärkeänä käytäntönä rekrytoinnissa on ollut, etteivät haastattelija ja haas-

tateltava ole tavanneet toisiaan ennen haastattelua eivätkä tiedä toisistaan juuri mi-

tään ennen haastattelutilannetta. Ajattelin, että näin toimien kohtaaminen tapahtuu 

tasavertaisessa asetelmassa, jolloin kumpikin tietää toistensa elämästä mahdollisim-

man vähän. Haastattelupaikan suhteen pyrin noudattamaan haastateltavan toivetta, 

ja tämä johti siihen, että osa haastatteluista tehtiin haastateltavan kotona, osa haasta-

teltavan työpaikalla, osa kahvilassa ja muutama haastattelijan kotona. Yksittäiseen 

haastatteluun aikaa käytettiin keskimäärin 1,5–2 tuntia. Haastattelujen keskimää-

räiseksi pituudeksi kertyi 44 sivua (sanasta sanaan litteroitu haastattelu). 

Rekrytointiin liittyen kiinnostavaa on, että naishaastateltavat itse näyttivät ymmär-

tävän tutkimuksen nimenomaan työssäkäyvien perheenäitien elämää koskevana, sillä 

he antoivat omista verkostoistaan lähes yksinomaan naisten yhteystietoja. Tämä näyt-

tää peilaavan ajattelutapaa, jossa työn ja perheen yhteen sovittamisen ymmärrettiin 

vielä haastattelujen teon ajankohdassa koskevan pääasiassa vain naisia. Toisaalta en 

myöskään tutkijan asemassa tullut korostaneeksi mieshaastateltavien etsimisen tär-

keyttä, mikä johti lopulta sukupuolinäkökulman käytön niukkuuteen puheen analy-

soinnissa. Miesten haastattelujen pieni määrä aineistossa ei siten ole ennalta harkittua, 

vaan suurelta osin miespuolisten haastateltavien rekrytointiin liittyvien hankaluuk-

sien sanelemaa. Alkuperäisenä tavoitteenani oli etsiä suunnilleen saman verran edellä 

mainitut kriteerit täyttäviä miehiä ja naisia. 
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Mikäli miesten haastatteluja olisi onnistuttu tekemään nykyistä useampia, on to-

dennäköistä, että aihepiiriin liittyvä puhe- ja merkityksellistämisen tapojen variaatio 

niissä olisi suurempi, jolloin olisi ollut varsin kiinnostavaa käyttää miesten puhenäyt-

teitä useissa analyyseissä. Näen sinänsä hyvin tärkeäksi miesten kokeman perhe-elä-

män ja työn yhteen sovittamisen tutkimuksen juuri tässä ajassa ja myös siksi, että 

aihepiirin tutkimus yhdistetään ”automaattisesti” vielä nykyäänkin vain äiteihin. Pa-

radoksaalisesti tulen siten jatkaneeksi tutkimussuuntausta työn ja perheen yhdistämi-

sen puheesta naisten tuottamana puheena – kuitenkin etsien tästä puheesta uusia, 

vähemmän käsiteltyjä ulottuvuuksia.  

Haastateltavien koulutustaustaan liittyvä rajaus on tarkkaan harkittu. Korkeakou-

lutetut nähdään helposti työelämässä tarvittavien resurssien ja osaamispotentiaalin 

suhteen etuoikeutettuina. Ajassamme palkkatyön ajatellaan mahdollistavan etenkin 

korkeasti koulutetuille tapoja itsensä toteuttamiseen ja yksilöllisen osaamisen kehit-

tämiseen (Närvi 2014, 32).  

Näkisin myös, että akateemisen tutkinnon hankkineet ovat käyttäneet kouluttau-

tumiseen ja samalla ammatillisen ja persoonallisen identiteettinsä kehittämiseen lu-

kuisia vuosia, minkä vuoksi koko tämä aika voidaan hahmottaa jopa ison luokan in-

vestointina. Sen voidaan puolestaan olettaa aiheuttavan uralla etenemisen paineita. 

Ennakko-olettamukseni siitä, että korkeakoulutetut investoivat usein oman ammatil-

lisuutensa kehittämiseen ja heistä moni myös pyrkii ja haluaa panostaa työuraansa 

keskimääräistä enemmän, on osaltaan vaikuttanut koulutustaustarajaukseen.  

Koulutuspoliittisessa keskustelussa esimerkiksi syrjäytymisen ehkäisyn esitetään 

kuuluvan lähinnä ammatillisen koulutuksen tehtäväkenttään. Sitä vastoin korkeasti 

koulutetut nähdään hyvin työelämäresurssein varustettuina yksilöinä, joilta odotetaan 

yleisesti hyvää motivaatiota koulutuksen kautta hankitun kapasiteetin hyödyntämi-

seen oman työuran edistämisessä (Aaltonen & Lappalainen 2013, 110–111). 

Keskittyminen nimenomaan korkeasti koulutettujen ihmisten haastattelemiseen 

on nähdäkseni edesauttanut sitä, miten kattavasti aineistosta voi löytää erilaisia pu-

hetapoja, joilla perheelliset ihmiset voivat punnita työn ja perheen yhteen sovittami-

seen liittyviä arjen valintoja. Korkeasti koulutetuille erilaisten työn itseisarvoa ja työ-

uralla edistymisen tärkeyttä korostavien odotusten voi olettaa nousevan tärkeiksi, jol-

loin aineistossa esiintyvien erilaisten puhetapojen repertuaari on todennäköisesti 

mahdollisimman suuri. Muiden näkökohtien, kuten perheen, parisuhteen ja vapaa-

ajan harrastusten, merkitystä korostavien puhetapojen ei voi silti olettaa jäävän tässä 

aineistossa näkymättömiin. 

Toki rajautuminen korkeasti koulutettuihin perheellisiin haastateltaviin näkyy to-

dennäköisesti siinä, miten paljon ja miten yhteen nivoutuneina tekstikorpuksessa 
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esiintyy eri diskursseja. Analyysin tarkoituksena ei ole kuitenkaan tutkia eri diskurs-

sien esiintymisen useutta, vaan pelkästään tunnistaa ja kartoittaa kaikki mahdolliset 

puhetavat, joita aineistossa esiintyy. Aineiston nähdään heijastelevan erityisesti kor-

keasti koulutettujen naisten tapoja käyttää puheessaan työn ja perhe-elämän jännit-

teitä käsitteleviä julkisia diskursseja, mutta nuo puhetavat eivät ole vain kyseisen vä-

estöryhmän omistamia. 

Haastateltavien yksityisyyden suojaaminen muodostaa tutkimuksen aineistoa kos-

kevan keskeisen eettisen periaatteen. Siksi en ole esimerkiksi esittänyt yksityiskoh-

taista taulukkoa haastateltavien taustatiedoista (esimerkiksi puolison koulutus ja am-

matti, lasten lukumäärä ja ikä). Haastattelutilanteessa olen pyrkinyt toimimaan kun-

nioittavasti ja sensitiivisesti ja siten, että haastateltava ei minkään puheenaiheen yh-

teydessä joutuisi kokemaan oloaan epämukavaksi. Haastateltavat olivat hyvin erilai-

sia, ja pyrin mahdollisimman hyvin käyttämään kunkin kohdalla juuri hänelle parhai-

ten sopivaa haastattelutapaa. Toiset kertoivat hyvin paljon elämästään ja ajatuksistaan 

spontaanisti, kun toisten kanssa tarkentavat apukysymykset avittivat haastattelun ete-

nemistä.  

1.5 Metodologiset ratkaisut ja aineiston analyysi 

Tutkimus ankkuroituu sosiaalisen konstruktionismin teoreettis-metodologiseen vii-

tekehykseen. Sen mukaan tietomme todellisuudesta muodostuu kielen välityksellä ja 

toteutuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (esim. Potter & Wetherell 1987; Berger & 

Luckmann 1994; Wetherell, Taylor & Yates 2001; Nikander 2008). Viitekehyksen 

keskeisenä lähtökohtana on oletus, että ihmiset puhuessaan samalla myös luovat, 

tuottavat ja uusintavat sosiaalista todellisuutta. Kieli itsessään ajatellaan osaksi sosi-

aalista todellisuutta; puhutun kielen osuus ei tässä sosiaalisen todellisuuden rakentu-

misprosessissa jää pelkästään välineelliseksi. (Gergen 1999, 48–50; Pietikäinen & 

Mäntynen 2019, 13–17.) 

Kielenkäyttö, sen vaihtelu, tavat ja keinot ovat paitsi kommunikaation välineitä, 

myös luonteeltaan sosiaalisia ja kulttuurisia. Ihmiset merkityksellistävät toisilleen asi-

oita, kokemuksia ja tapahtumia kielen kautta ja tästä seuraa, että sosiaalinen todelli-

suus näyttäytyy meille nimenomaan sellaisena kuin se kielessä tiettynä hetkenä kuva-

taan. Kvalitatiivisessa analyysissä etukäteen päätettyyn teoriaan ei voida tukeutua. Jos 

näin tehdään saatetaan menettää tutkimuksen kohteena oleva ilmiö itsessään (Silver-

man 1997; 2001). 
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Metodisesti tukeudun sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtiin kiinnittyvään 

diskurssianalyysiin, joka ei ole yhtenäinen analyysimetodi vaan pikemminkin koko-

elma erilaisia suuntauksia ja painotuksia, joista tutkija tekee valintansa - esimerkiksi 

erilaisia metodisia analyysivälineitä myös yhdistellen. Yleisesti ottaen diskurssiana-

lyysi on metodinen lähestymistapa, jossa ollaan kiinnostuneita nimenomaan puheen 

ja kielenkäytön kulttuurisista merkityksistä edellyttäen, että ne ovat tavalla tai toisella 

sidoksissa ihmisten väliseen kanssakäymiseen. (Jokinen, A. & Juhila 2016, 267) 

Edellä esitetyt metodiset lähtöasetelmat huomioiden, kielen ymmärtäminen mo-

nikäyttöisenä resurssina tarkoittaa tutkimuksessani haastattelupuheen eri kontekstei-

hin ja merkitysulottuvuuksiin nivoutuvia analyysejä. Analysoin kielenkäyttöä paitsi 

mikrotasolla (kielioppi ja sanasto), myös diskursiivisten (puhetavat, diskurssit, narra-

tiivi) ja sosiaalisten (subjektipositiot, representaatiot) merkitysjärjestelmien tasoilla. 

(Ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 16.)  

Se, miten aineistoni ihmiset muokkaavat kieltä käyttäessään erilaisia sosiaalisia to-

dellisuuksia haastattelun eri vaiheissa ja konteksteissa on analyysin ytimessä (ks. Pie-

tikäinen & Mäntynen 2019, 16). Sen esiin saaminen, miten ihmiset arjessaan faktisesti 

toimivat tai jättävät toimimatta, ei ole analysoinnin fokuksessa (ks. Potter & Wethe-

rell 1987). Sitä vastoin tarkastelen, millaisia kulttuurisia odotuksia, ehtoja, normeja ja 

rajoja kielenkäyttö nostaa esiin. Kiinnostukseni on myös siinä, miten kielenkäyttö 

vaihtelee tilanteesta toiseen – ja miten puhetilanne myös raamittaa ja rajaa sitä mistä 

ja miten puhutaan. Analyysitulosten tulkinnassa otan huomioon myös, että analyysi-

tuloksina saadut tiettyyn aikakauteen ja paikkaan sidotut diskursiiviset käytännöt 

saattavat myös vaientaa, muuntaa tai ylläpitää vallitsevia vakiintuneita kulttuurisia dis-

kursseja.  

Analyysi kohdentuu erityisesti ja mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti 

siihen, millaisin kielellisin keinoin haastateltavat tuottavat puhetta työn ja perheen 

yhteensovittamisesta ja millaisissa konteksteissa puheessa nostetaan esiin myös elä-

mäntyylillisiä merkityksiä. Analysointiprosessi nojaa tarkasti siihen, mitä, miten ja 

millaisissa konteksteissa haastatteluissa tullaan tuottaneeksi ja kehystäneeksi työn ja 

perheen yhteen sovittamiseen liittyviä erilaisia ratkaisuja. Erityisesti se, millaisiin asi-

oihin haastattelupuheessa vedotaan, miten omia valintoja perustellaan ja puoluste-

taan ja millaisia teemoja haastateltavat itse nostavat esiin haastattelun kulussa toimi-

vat analysoinnin johtolankoina. Analysoinnin kohteena on myös puhetta, jossa kon-

ventionaalisista työn ja perheen yhteen sovittamisen jäsennystavoista irtaudutaan. 

Eri analyysilukujen metodologiset, toisistaan paikoin poikkeavat ratkaisut ovat 

muotoutuneet haastatteluaineiston kymmenien lähilukukertojen myötä. Analyysita-

vat ovat tässä tutkimuksessa selkiytyneet aineistovetoisesti tutkimusprosessin 
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kulussa, etukäteen niitä ei ole muodostettu. Aineistoa katsotaan jokaisessa analyysi-

luvussa eri tulokulmasta ikään kuin erilaisen ”linssin läpi”.  Tämä tarkoittaa, että sa-

maa analysointitapaa ei ole käytetty kaikkien eri lukujen analyyseissä, vaan pikemmin-

kin olen pyrkinyt löytämään parhaiten ja mahdollisimman kattavasti kutakin puheta-

paa, sen variaatioita ja ulottuvuuksia valottavan ”analysoinnin strategian”. Tutkimuk-

sen kohteena olevia ilmiöitä tulisi tutkia metodilla, joka parhaiten soveltuu kyseisten 

ilmiöiden jäsentämiseen ja ymmärtämiseen (Räsänen, Anttila & Melin 2005, 10–11).  

Metodologisena periaatteenani on, että kielellisiä ilmaisutapoja tietyssä konteks-

tissa tarkastelevaa diskurssianalyysiä ei voida ennalta asettaa mihinkään tarkkarajai-

seen metodimuottiin. Näen, että on hedelmällistä kehitellä analyysimetodia ja -väli-

neitä suhteessa tutkimuskysymyksiin ja pohtia, millaiset analyysissä käytettävät apu-

välineet ja ”työkalut” olisivat mahdollisimman valideja tutkimaan sitä mitä on tarkoi-

tuskin tutkia. Samalla ajattelen, että tutkimuksessa käytettävän diskurssianalyysin on 

oltava jatkuvasti avoin myös uusille määrittelyille, joita ei esimerkiksi tutkimusta aloi-

tettaessa osattu huomioida. Tämä näkökohta on oleellinen etenkin sellaisten ilmaisu-

tapojen ja merkitystenantojen näkyväksi tekemisessä, jotka eivät ole kulttuurissamme 

kaikkein yleisimmin käytettäviä (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2019, 20). Siksi olen 

harkitusti myös pyrkinyt nostamaan aineistosta esiin joitakin puhetapoja, jotka ku-

vautuvat ja ovat tulkittavissa marginaalisiksi siinä mielessä, että ne saavat vain vähän 

medianäkyvyyttä verrattuna ympäristössämme ylläpidettäviin valtavirtadiskursseihin. 

Tässä tutkimuksessa aineiston analyysin ytimessä on kysymys siitä, millaisena työn 

ja perheen yhteen sovittamiseen kietoutuva monikerroksellisuus näyttäytyy ja millai-

sia jännitteitä, ristiriitaisuuksia tai kiistanalaisia jäsennyksiä puheessa tullaan konst-

ruoineeksi.  Analyysi pyrkii valottamaan moninaisia diskursiivisia prosesseja, joissa 

työssäkäynti ja lapsiperhe-elämä joko limittyvät toisiinsa tai erkanevat toisistaan (vrt. 

Forsberg 2014, 127–132).  

Monien mahdollisuuksien joukosta muotoilin analysoinnin strategioita sekä käy-

tin sellaisia analysoinnin apuvälineitä, jotka mielestäni parhaiten soveltuivat kulloin-

kin analyysin kohteena olevan puheen, sen variaatioiden ja ulottuvuuksien tarkaste-

luun. Tarkastelen seuraavassa ensin sellaisia metodisia käsitteitä ja työkaluja, joita hy-

vin yleisesti käytetään diskurssianalyysin sovelluksissa. Sen jälkeen tuon esiin, millai-

sia työvälineitä olen lainannut ja hyödyntänyt sitä lähellä olevista tutkimusmetodisista 

suuntauksista, joissa kaikissa kielenkäyttö ja kielessä ilmenevät merkitykset ovat ana-

lysoinnin kohteena. 

Keskeinen apukäsite omassa diskurssianalyysissäni on subjektipositio (synonyy-

meinä käytän paikoin position ja subjektiaseman käsitteitä). Tämä käsite ilmentää pu-

hetilanteessa muodostuvaa sosiaalista asemaa, josta käsin subjekti kulloinkin pyrkii 
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tulemaan kuulluksi ja ymmärretyksi. Puhuessaan haastateltavan ajatellaan sijoittavan 

itsensä ja toisensa diskursseissa tarjolla oleviin subjektipositioihin. Tällainen positi-

ointi avaa tarkentavia analyysin mahdollisuuksia: sen avulla voidaan tarkastella tietyn 

sosiaalisen aseman asettamia rajoja mutta myös resursseja ja mahdollisuuksia, joita se 

haltijalleen suo. Hahmotan siten aineistoni puhujat yksilöinä, jotka haastattelutilan-

teessa rakentaessaan ja kuvatessaan erilaisia tietoja hyödyntävät omista subjektipo-

sitioistaan kumpuavia diskursiivisia resurssejaan (ks. Alasuutari, P. 2007, 182; Pieti-

käinen & Mäntynen 2009, 53–54).  

Subjektipositio soveltuu analyysissä työvälineeksi myös sen tarjoaman joustavuu-

den vuoksi: positio, johon yksittäinen ihminen nojautuu puhuessaan, vaihtelee kon-

tekstista ja puhetilanteesta toiseen (Alasuutari, P. 2007, 178–179). Juuri vaihtelevuus 

antaa mahdollisuuden myös diskursseissa rakentuvien subjektipositioiden keskinäis-

ten suhteiden ja mahdollisten ristiriitaisuuksien näkyväksi tekemiseen. Sen tavoitta-

minen, millä tavoin ja miksi sama haastateltava asemoituu erilaisiin diskursiivisiin po-

sitioihin eli miksi jokin haastateltavan puheessa rakentuva positio kontekstoi puhetta 

jossakin asiayhteydessä mutta ei toisessa, voi parhaimmillaan estää puheesta tehtä-

vien yksioikoisten johtopäätösten vetämisen.  

Edellä esitetystä seuraa konteksti -käsitteen käytön välttämättömyys. Mikko Leh-

tonen (1996, 53) näkee kielenkäytön tarkastelun kiinnittyvän aina tiettyyn konteks-

tiin, kuten sellaisiin elämäntapahtumiin, joissa puhutut seikat saavat merkityksensä. 

Oleellista tässä tutkimuksessa on tutkia puhujien tuottamien kuvausten tilanteista 

kontekstia, ja kysyä esimerkiksi milloin ja missä haastattelupuheen kontekstissa nor-

matiiviset perhe-elämän ihanteet aktivoituvat tai millaisia kulttuurisesti tuttuja ele-

menttejä subjektiuden määrittelyihin kiedotaan (Potter 1998; Juhila 2016, 380–384). 

Samoin avautuu mahdollisuus tarkastella, miksi vaikkapa työn ja vapaa-ajan suhde 

esitetään tietyssä kontekstissa, esimerkiksi hyvinvoinnin kontekstissa, eikä esimer-

kiksi parisuhteen vaalimisen kontekstissa. On keskeistä huomata, että vaikka puhe 

sisäisestä maailmasta aktivoituisikin haastattelupuheessa, haastateltavan sanat eivät 

johda puhujan sisäiseen mieleen. Tämänlaiset kuvaukset voivat sen sijaan vihjata 

kulttuurisesti vakiintuneista tavoista ymmärtää sisäistä maailmaa ja puhua siitä (Juhila 

2016, 383–384). 

Kun puheen kohteena olevalle asialle annetaan merkityksiä, se tapahtuu aina tie-

tystä näkökulmasta (esim. Gergen 1994, 72; Burr 2015). Myös asioille annetut mer-

kitykset muuttuvat usein, jos ne siirretään asiayhteydestä toiseen (esim. Vuori 2001, 

93). Kontekstoinnin kautta voidaan korostaa tiettyyn asiayhteyteen liitettäviä erityisiä 

merkityksiä tai paikantaa tiettyyn asiayhteyteen liittyviä kulttuurisia ristiriitoja ja jän-

nitteitä (Repo 2009, 54). Kulttuurisen kontekstin tasolla liikuttaessa voidaan eritellä 
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puhujien tuottamia kategorioita ja luokituksia kysymällä, missä puheen konteksteissa 

ja millaisin kielellisin keinoin tullaan rakentaneeksi sosiaalisia raja-aitoja tai kulttuuri-

sia erotteluja. Siksi tästä käyttökontekstista katsottuna esimerkiksi kulttuuristen nor-

mien ja institutionaalisten rutiinien voidaan nähdä rajoittavan kielenkäyttäjän valin-

toja puhetilanteissa: yksittäisen puhujan kielellisiin ilmaisuihin kirjautuu myös ympä-

röivän ajan ja kulttuurin normeja, yleisesti tavoiteltavia arvostuksia ja moraalisia ää-

nenpainoja (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2019, 25).  

Selonteko (engl. account) on kolmas paikoin analyysissä käyttämäni metodinen 

työväline (Suoninen 2016c, 233–234). Tämän käsitteen käyttökelpoisuus korostuu 

tietynlaisissa puhetilanteissa. Sellaisia ovat aineiston sisältämät moninaiset puhetilan-

teet, joissa pyritään tekemään toisille itseä ja omaan elämään liittyviä valintoja ym-

märrettäväksi ja joissa niitä pyritään perustelemaan. Antaessaan selontekoja ihmiset 

turvautuvat niiden diskurssien aineksiin, jotka ovat kulttuurisesti yleisesti tunnettuja 

ja ymmärrettäviä. Selontekojen ajatellaankin pitävän yllä kulttuuria tavalla, joka avaa 

kiinnostavan tarkastelutason myös omassa tutkimuksessani: selonteoissa saatetaan 

pitää yllä niitä konventionaalisia rakenteita, joiden noudattamista tai joista poikkea-

mista ne perustelevat. Sosiaalisesta maailmasta riippuvaiset ihmisten antamat selon-

teot ymmärretään siksi myös itsessään osaksi kulttuuria, ja etenkin kulttuurin jatku-

vuuden kannalta niitä voitaneen pitää merkittävinä. (Suoninen 2016c, 233-238) 

Representaatio – suomeksi uudelleen esittäminen – on osuva käsite silloin, kun 

kielenkäytössä tuotetaan kuvaus tai esitys tietystä puheen kohteena olevasta aiheesta. 

Esimerkiksi suhdetta lapsiin tai lastenkasvatusnäkemyksiin voidaan kuvata tavalla, 

jossa pyritään korostamaan ja tarkentamaan tietynlaisia arvostuksia valittujen diskur-

siivisten resurssien avulla (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 53–57). Yleisesti aja-

tellen, representaatio saa merkityksensä suhteessa aiempiin representaatioihin, mikä 

osoittaa myös tämän käsitteen kontekstisidonnaisuuden.  

Kielen representaatioluonne koskee nimenomaan sitä, miten puheena oleva aihe, 

kuten vaikkapa lasten käytöstapojen oppiminen esitetään ja kuvataan haastatteluai-

neistossa (mt.). Tietty asia voidaan esittää useammalla kuin yhdellä tavalla, jolloin 

jokaisen eri esittämistavan seuraukset näyttäytyvät erilaisina – niin puheena olevan 

asian kuin puhujan itsensä kannalta (ks. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 56–57).  

Diskursiivisesti tuotettuja vanhemmuuden representaatioita, eli kuvauksia ja esi-

tyksiä vanhemmuudesta ja perheen ”imagosta”, analysoin rajatuissa haastattelupu-

heen konteksteissa, joissa elämäntyylillisiä valintoja ja poisvalintoja perustellaan. Tar-

kastelen, mitä ja miten perhe-elämän tapahtumia ja perheen arvostuksia nostetaan 

esiin ja millaisia perhekulttuurisia merkityksiä ja tavoiteltavia ”perheenä olemisen ta-

poja” kielellisissä representaatioissa tuotetaan ja pyritään mahdollisesti näyttämään 
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”ulospäin” (esim. Dermott & Seymour 2011, 3–6). Samalla representaatioissa on 

ikään kuin sisäänrakentuneena myös se, mitä kuvauksista mahdollisesti pyritään jät-

tämään pois – esimerkiksi kuvauksesta muodostuvan tietynlaisen vaikutelman koros-

tumispyrkimyksessä. 

Lisäksi haastattelupuheen useat eri variaatiot ja kontekstit ovat johtaneet ”analyy-

sityökalujen” lainaamiseen toisista diskurssianalyysiä lähellä olevista metodologisista 

traditioista. Näitä traditioita yhdistävänä liimana on kielenkäyttöä, sen symbolista 

luonnetta ja merkitysvälitteisyyttä koskeva tutkimusintressi. Yhteistä niissä on lähtö-

kohta sosiaalisen todellisuuden rakentumisesta kielessä ja muussa merkitysvälittei-

sessä toiminnassa (Jokinen, A. 2016, 251-253; 261-265; Nikander 2008). Katson dis-

kurssianalyyttisen tutkimuksen edellyttävän tällaista aineistovetoista kehittelyä ja 

”räätälöintiä” etenkin jos aineisto sisältää runsaasti kielellistä vaihtelevuutta ja erita-

soisia puheilmaisuja. (Esim. Jokinen, A. Juhila & Suoninen 2016, 16–17; Suoninen 

2016b, 142.) 

Lingvistiikan alueelta lainasin kieliopillisiin rakenteisiin kohdentuvan tarkasteluta-

van. Tämä johtui tiettyjen kieliopillisten piirteiden, persoonapronominien linkittymi-

sestä haastattelupuheesta tunnistettaviin sosiaalisiin käyttöyhteyksiinsä. Persoona-

pronominien käytön ei nähdä heijastavan ainoastaan kielensisäisiä merkitysjärjestel-

miä, vaan oleellista tässä yhteydessä on ymmärtää lingvistiikasta lainattujen analyysi-

välineiden kyky valottaa kielenkäytön ja sosiaalisen toiminnan välistä suhdetta (ks. 

Pietikäinen & Mäntynen 2019, 242).  

Myös semiotiikassa, samoin kuin diskurssianalyysissä, kiinnostus kohdentuu mer-

kitysten rakentumiseen ja sen tutkimiseen. Semiotiikassa merkitysten nähdään synty-

vän merkkien tulkinnan kautta, joten kaikilta osin semiotiikkaa ei voida yhdistää dis-

kurssianalyysiin. (Jokinen, A. 2016, 261–263.) Siksi olen ainoastaan lainannut siihen 

sisältyvää näkemystä pragmaattisesta modaalisuudesta. Tämä johtuu siitä, että puhe-

tekstissä nimenomaan tämä modaalisuuden tyyppi järjestelee ja määrittää toimijoiden 

välisiä suhteita, mikä tässä aineistossa nostaa esiin etenkin kulttuurisia odotuksia ja 

tavoiteltaviksi kuvautuvia käytäntöjä (ks. Sulkunen & Törrönen 1997, 88). Aineisto 

näyttäisi sisältävän pragmaattisen modaalisuuden eri lajit: osaamisen, kykenemisen, 

haluamisen ja täytymisen (ks. esim. Veijola 1997, 129–131). Nämä pragmaattiset mo-

daliteetit toimivat analyyttisinä työkaluina, ja niiden kautta ilmaistaan, mitä tavoitel-

laan ja halutaan, miten tekemistä tai olemista kuvataan haluttomuudella, miten käy-

täntöjä tuotetaan velvoitteiksi ja normeiksi, millaista osaamista ja millaisia kykyjä ar-

vostetaan ja miten jotkut valinnat esitetään itselle mahdottomiksi (ks. Sulkunen & 

Törrönen 1997, 88–95). 
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Diskursiivisesta psykologiasta olen poiminut vaikutteita erityisesti Katja Kurrin 

(2005) väitöskirjassa käytetystä spesifistä analyysimetodista. Siinä tarkastellaan mo-

raalisen järjestyksen uudelleen rakentumista terapiapuheessa. Hyödynnän etenkin kä-

sitteitä nollapersoona ja subjektiuden madaltaminen. Nollapersoona viittaa ilmaisuta-

poihin, joissa lauseista puuttuu persoonapronomini subjektina. Samalla puhetilan-

teessa läsnäoleva minä tulee erotetuksi tapahtuminen lähteiltä eli nykyinen tilanteessa 

puhuva minä erotetaan tapahtumasta tai toiminnasta, josta puhutaan. Nollapersoo-

nan ilmenemistä puhetilanteessa ei pidetä sisäisen patologian ilmenemismuotona, 

vaan diskursiivisena tekona, jolloin se näyttäytyy puheessa lingvistisenä faktana. Sub-

jektiuden madaltamisessa on kyse nollapersoona -ilmausten käytön tulkinnasta, jossa 

puhujan itsensä vastuullisuutta esimerkiksi tietyistä työelämävalinnoista tullaan pu-

heessa alentaneeksi. (Kurri 2005, 26) 

Yksittäisessä tapauksessa tukeudun myös narratiiviseen analyysiin: siinä niin sa-

nottu ”pieni kertomus” konstruoi puheessa tuotettuja merkityksiä.  Narratiivisesta 

traditiosta kumpuavaa ”small stories” -käsitettä (Bamberg & Georgakopoulou 2008, 

377–396) olen käyttänyt lapsiperhe-elämän vaikeita kipupisteitä käsittelevän kerto-

muksellisen puheen analysoinnissa, joka muutoin olisi saattanut jäädä pintapuo-

liseksi. Haastattelun lomassa ”pieni kertomus” avaa siten mahdollisuuden ilmaista 

esimerkiksi arkaluonteisena tai poikkeuksellisen merkittävänä koetun yksittäisen elä-

mäntapahtuman, joka muutoin saattaisi jäädä ulosrajatuksi haastattelupuheessa (mt.). 

Muutamat sosiologiset tutkimussuuntaukset, etenkin kulutuskäyttäytymisen tut-

kimus, maku- ja elämäntyylitutkimus (esim. Miller 2010; Kahma 2011; Vänskä & Au-

tio 2009; Purhonen ym. 2014) ovat viitoittaneet soveltuvin osin elämäntyylillisyyttä 

ilmentävän vanhemmuuspuheen analysointia tässä tutkimuksessa. Myös Pierre Bour-

dieun (1984) sekä Bourdieun ja Passeronin (1977) kulttuurisen pääoman merkityk-

seen ja kasvatukseen nivoutuva ajattelu on joiltakin osin antanut vaikutteita käyttä-

määni analyysistrategiaan, mutta vain tietyissä puhekonteksteissa. 

Elämäntyylin (lifestyle) käsitteelle ei ole toistaiseksi esitetty kansainvälisesti kat-

soen yhtenäistä tai yksimielistä akateemista määritelmää (Takala–Schreib 2016, 45–

47). Elämäntyyli -käsitteen ei tässä tutkimuksessa nähdä lähtökohtaisesti heijastavan 

yksilön sosioekonomista asemaa tai luokkaa. Elämäntyylillisillä valinnoilla en siten 

lähtökohtaisesti tarkoita yksinomaan taloudellisia resursseja tai tietynlaisia materiaa-

lisia olosuhteita edellyttäviä valintoja (esim. Crompton 2006; 2008). Kulutuksen tie-

toinen vähentäminen voi yhtä lailla kuvastaa yksilön tai perheen elämäntyylillistä va-

lintaa. Esimerkiksi estetiikkaa tai ekologisuutta painottava elämäntyyli voi rakentua 

hyvinkin kulutuksen minimoinnilla.  
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Analyyttinen fokus tässä tutkimuksessa kohdentuu siihen, millaisin kielellisin kei-

noin puhujat perustelevat, puolustavat ja oikeuttavat usein työn ja vanhemmuuden 

yhdistämiseen eri tavoin liittyviä elämäntyylillisiä, perhekulttuurisia ja kulutuksellisia 

valintojaan. Elämäntyylin käsite eroaa käsittääkseni hienoisesti elämäntapa -käsit-

teestä. Elämäntyylin näen ilmentävän vaihtelevuutta ja kulutuksellisia trendejä, hie-

nojakoisia kulttuurisia erotteluja ja siten myös moraalisia näkökohtia (vrt. Skeggs 

2004). Elämäntavan käsitteen sen sijaan hahmotan kollektiivisena, vakiintuneena ja 

kulttuurisen ympäristön normeihin kiinnittyvänä ”way of life” -tyyppisenä sekä arki-

kielessä runsaasti käytettynä ja elämäntyyliä huomattavasti neutraalimpana ja yleis-

luonteisempana terminä. Niissä kohdissa, joissa käytän elämäntavan käsitettä, tarkoi-

tan sellaisia vakiintuneita perhekäytäntöjä, jotka eivät kategorisesti liity kulutustapoi-

hin tai -tyyleihin. Tosin mitään terävää rajanvetoa näiden käsitteiden välillä ei aina voi 

eikä ole syytä tehdä. Huomionarvoista on, että elämäntyyli ja elämäntapa näyttäytyvät 

toisiinsa limittyvinä Bourdieun (mt.) makujen sosiaalista eriytymistä ja kulttuuristen 

erottelujen muodostumista koskevassa paradigmassa. 

Kielenkäytön funktionaalisuus eli näkemys kielenkäytön seurauksia tuottavasta 

luonteesta on tässä yhteydessä merkille pantava. Esimerkiksi elämäntyylillinen valinta 

kertoo myös vaihtoehdosta, elämäntyylillisestä valinnasta, jota ei haluta valita. Kie-

lelliset valinnat haastatteluissa johtavat puhutun asian perustelemiseen ja merkityk-

sellistämiseen tietyllä tavalla, mikä samalla poissulkee muut mahdolliset vaihtoehdot 

(esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 41). Puheessa esiin nousevia merkityksellistä-

misen tapoja analysoidaan suhteessa erilaista odotuksista, enemmän tai vähemmän 

vakiintuneista käsityksistä sekä arvoista koostuvaan diskursiiviseen kenttään. 

Kielenkäyttömme on vaihtelevaa, moniäänistä ja jopa ristiriitaista, mikä luo tutki-

muksellisen haasteen. Vaihtelun ei diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa ajatella joh-

tuvan ihmisten epäjohdonmukaisuudesta vaan siitä, että kielen avulla tehdään erilai-

sia asioita, oikeutetaan toimintatapoja, kyseenalaistetaan toisten tekemiä valintoja, 

tuotetaan omat perustelut ristiriitaisesti sekä nostetaan esiin jännitteitä kilpailevien 

diskurssien välille. Kiinnostavimmat merkityssysteemit ovat kielenkäytön alueita, 

joilla voidaan tehdä ymmärrettäväksi monenlaisia teemoja ja aiheita. Sama ilmiö voi-

daan tulkita arkielämän tilanteissa eri merkityssysteemien avulla hyvin eri tavoin. Esi-

merkiksi Jarl Wahlströmin (1992) väitöskirja nostaa esiin merkitysten muuttumisen 

perheterapeuttisen keskustelutilanteen edetessä. Samaan terapiaan hakeutumiseen 

johtaneelle ilmiölle puhujat antavat terapiaprosessin kuluessa aivan erilaisia merki-

tyksiä. – Sekä tahattomat seuraukset että tilannekohtaiset funktiot ja kauaskantoiset 

ideologiset seuraukset ovat tunnistettavissa kielestä. Kyse on tekojen tekemisestä 

kieltä käyttämällä. (Suoninen 2016a, 51) 
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Kielenkäytössä rakentuvat merkitykset ja niiden suhde laajempiin aikakautemme 

ylläpitämiin ja yhteisesti jaettuihin diskursseihin, joita esimerkiksi media kannattelee 

ja ylläpitää, muodostavat toisen metodologisen tarkastelukulman. Laaja-alaiset kaik-

kien tuntemat valtavirtadiskurssit, kuten esimerkiksi ura- tai tasa-arvodiskurssi, ovat 

hyviä esimerkkejä vakiintuneista hegemonisista diskursseista: ne ovat itsessään sosi-

aalisia, historiallisia ja institutionaalisia.  

Yksittäisten ihmisten puhetapojen tulkinnassa fokus on laajemmissa kulttuurisesti 

käytettävissä diskursseissa ja niissä muodostuvissa käsityksissä, odotuksissa ja ajatte-

lutavoissa. Puheen merkityksenannot eivät synny ”tyhjästä”, vaan merkitykset tuote-

taan laajempien diskursiivisten kokonaisuuksien sisällä. Yksittäiset ihmiset eivät keksi 

haastatteluissa diskursseja. Analysointi tässä tutkimuksessa ei silti rajaudu ainoastaan 

siihen, mitä kulttuurisesti jaettuja merkityksiä puhe herättää henkiin. (Ks. Suoninen 

2016a, 62.) Pyrkimyksenä on myös tarkentaa, miten puheessa tuotetaan moraalisia 

efektejä sisältäviä erotteluja, jotka ovat vahvasti sidoksissa oman aikakautensa käsi-

tyksiin siitä, mikä on hyväksyttyä ja tavoiteltavaa ja mikä ei. Näin toimien voidaan 

puheen analysoinnissa kiinnittää huomiota siihen, millä tavoin tiettyjä sosiaalisia, 

kulttuurisia tai subjektiutta määrittäviä kategorioita ja niiden edustamia diskursseja 

suhteutetaan toisiinsa. (Suoninen 2012, 93–94, 107.) 

Diskurssin kyky kutsua meitä tietynlaisiin persoonallisiin positioihin ilmenee tä-

män tutkimuksen aineiston analyysissä voimakkaasti kuten myös asemoituminen ti-

lannesidonnaisesti diskurssien määrittämiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Ovatko 

diskurssit aina yhtenäisiä merkityssysteemejä, eli viittaavatko ne siihen, että metafo-

rat, analogiat ja kuvat, joita jokin diskurssi piirtää todellisuudesta, ovat kartoitetta-

vissa yhtenäisenä kokonaisuutena? Usein on hyvä pohtia sitä, millä muulla tavoin 

samoista asioista olisi mahdollista puhua, ja tämä näkökohta on otettu huomioon 

aineiston analysoinnissa. Merkityssysteemin luonnehtimista yhtenäiseksi pidän tässä 

tutkimuksessa turhan pelkistävänä. Erityisesti empiirisessä analysoinnissa merkitys-

systeemien rajat eivät ole yksiselitteisen selkeitä. (Suoninen 2016a, 63) 

Analysointiluvuissa (2–6) tarkastelen työn ja perheen yhteen sovittamisen tema-

tiikkaan limittyviä eri tulokulmista tuotettuja perhe-elämään kohdistettavia odotuksia 

ja näitä odotuksia heijastelevia puhetapoja. Kieltä käytettäessä ihmiset kuvaavat paitsi 

puheena olevaa aihetta myös vallitsevaa aikakautta, ympäröivää kulttuuria ja sen il-

mapiiriä (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 53). Siten haastattelupuhetta ei voida ym-

märtää eikä tulkita kiinnittämättä puhetta lapsiperheiden oloja kehystävään suoma-

laiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä julkiseen, esimerkiksi kasvatusalan asiantun-

tijoiden, lapsiperhepuheeseen.  
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Edellä tutkimusaineistoa esitellessäni toin esiin muutamia yllättäviä ja mielestäni 

kiinnostavia aineistohavaintoja, jotka vaikuttivat haastattelukysymysten tarkentumi-

seen ja muotoutumiseen. Nämä samat havainnot eli tiheästi esiintyvä moniulotteinen 

puhe vanhemmuudesta (myös äitiydestä) sekä runsas puhe lasten erilaisista harras-

tuksista ovat teemoja ja puheenaiheita, joiden toisiinsa kietoutumista, eri variaatioita 

olen pyrkinyt analysoimaan muun muassa nostamalla esiin haastattelupuheen sisältä-

miä jännitteitä ja näihin puheenaiheisiin kietoutuvia eri elämänalueiden ulottuvuuk-

sia. Lasten harrastamispuhe on siten hyvä esimerkki analyysistrategian kehkeytymi-

sestä aineistolähtöisesti. Lasten harrastuksista puhumista saatoin analysoida yhtäältä 

vanhempien ajankäyttöä sitovana toimintana ja toisaalta nimenomaan lasten liikku-

misen tärkeyttä ja liikuntaharrastuksia käsittelevänä puheena.  

Haastattelujen teemat, tutkimuskysymykset ja analysoinnin kohteiksi valikoitu-

neet puhetavat ovat siten muovautuneet nykymuotoonsa aineiston kymmenien eri 

aikoina tehtyjen lukukierrosten seurauksena. En ole katsonut tarkoituksenmukaiseksi 

tarkastella kaikkea, mitä aineistosta löytyy. Esimerkiksi useiden haastattelujen alussa 

käydyn työhistoriakuvauksen olen jättänyt analysoimatta, sillä en löytänyt sellaista 

strategiaa, jolla olisin saanut työhistoriakuvauksista ja -puheesta irti uutta asiaa. Sen 

sijaan olen valinnut analyysin kohteiksi aineistosta löytyviä teemoja, puheenaiheita ja 

haastateltujen itsensä esiin ottamia tulokulmia, jotka tuovat esiin harvemmin julki-

sesti esillä olevia uraan, työssäkäyntiin ja lapsiperhearkeen liitettäviä kulttuurisia odo-

tuksia ja jännitteitä. Olen haastattelun kulussa pyrkinyt antamaan näille avauksille nii-

den tarvitseman ajan ja tilan. 

1.6 Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys 

Työn ja perheen yhteen sovittamisen tutkimuksen on nähty jääneen paikoin irral-

liseksi työorganisaatioiden ja perheiden käytännöistä (Turpeinen & Toivanen 2008, 

10–11; vrt. Waldrop, Erb & Grawitch 2017, 389–396). Eri elämänalueiden välisistä 

yhteyksistä muotoutuvan perhe-elämän tarkastelu, jossa perhearjen erilaisia ulottu-

vuuksia ja tulokulmia otetaan huomioon, voi antaa syvempää ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa työelämän ja perheiden virallisista ja epävirallisista käytännöistä, jotka mahdol-

listavat tai estävät työn ja perheen sekä työn ja vapaa-ajan mielekkään vuorovaiku-

tuksen. (Ks. myös Salmi 1996, 211–231.) Morganin (1999, 17–18) mukaan tilastollis-

ten aineistojen käytön lisäksi on perusteltua lähestyä perhe-elämää sellaisten käytän-

töjen tarkastelulla, joissa päästään käsiksi monenlaisiin perhearjen rutiineihin, kuten 

siihen, missä perheenjäsenet syövät, miten perheessä kulutetaan tai miten perheessä 
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ja kodeissa vietetään aikaa (ks. Jokinen, K. 2014, 183–187). Haastattelupuheessa esiin 

tulevia jännitteitä ja merkityksenantoja yksityisten ja julkisten elämänalueiden yhteen 

kietoutumisessa pyritään tässä tutkimuksessa tarkastelemaan ”tavallisen työssäkäyn-

nin” ja uran välisenä jännitteenä sekä sellaisten diskursiivisten positioiden rakentu-

misessa, joissa työn ja lapsiperhe-elämän yhteen sovittamiseen liitetään elämäntyylil-

lisiä tavoitteita, arvostuksia ja merkityksiä.  

Näen tärkeäksi kysyä, millaiset kulttuuriset, institutionaaliset, ideologiset ja arvo-

maailmaan liittyvät tekijät vaikuttavat ihmisten tapoihin merkityksellistää työn, per-

heen ja toisenlaisten elämänalueiden ja -ulottuvuuksien vuorovaikutteisuutta päivit-

täisessä elämässä. Perhe-elämää ja sen käytäntöjä määrittävät strukturoivat kulttuuri-

set ja yhteiskunnalliset rakenteet saattavat jäädä ”piiloisiksi”, minkä seurauksena omia 

valintoja ei reflektoida tai kyseenalaisteta, mikä puolestaan voi estää esimerkiksi ny-

kyistä enemmän perheen tarpeista lähtevän, ”perheystävällisen” tai perhemyönteisen 

työelämäkulttuurin kehittämisen. Perheessä toteutettavilla käytännöillä nähdään ole-

van erilaisia laajempia yhteiskunnallisia kytkentöjä, joita tutkimuksen fokusointi 

myös puheeseen voi avata (vrt. Morgan 2011, 128–133; Jokinen, K. 2014, 183–187). 

Puheella voidaan jättää tekemättä tai pyrkiä nostamaan esiin uudenlaisia ajatusmalleja 

ja toimintatapoja, jotka saattavat kyselyaineistoissa jäädä epäselviksi. Tärkeää on esi-

merkiksi nostaa esiin keinoja vaikuttaa siihen, miksi työssäkäyvät perheenäidit näyt-

tävät useiden tutkimusten valossa olevan juuri se perhearjen palikka, joka joustaa 

eniten perheen ja työn yhteen sovittamisessa (esim. Eräranta 2013, 17; Tammelin 

2009; vrt. myös Niemistö 2011). 

Toisaalta puhe perheen ja työn yhteen sovittamisen käytännöistä voi parhaimmil-

laan tuoda näkyväksi sen, miten yksilöt omin sanoin tulevat luoneeksi esimerkiksi 

uralla etenemisen mahdollisuuksia tai asettaneeksi esteitä sille oman elämänsä lähtö-

kohdista sekä millaisia tunnettuja, yhteisesti jaettuja diskursseja tässä puheessa saate-

taan nostaa esiin. Puhumalla tietyllä tavalla perheestä voimme toisaalta saada tietä-

mättämme aikaiseksi joskus jopa kauaskantoisia seurauksia, joita emme olisi toivo-

neet, ja toisaalta tuottaa uudenlaisia, jopa poikkeavia näkökulmia perheen arjesta (vrt. 

Alasuutari, P. 2007, 108). Suomalaisessa puhekulttuurissa vakiintunut termi ”ruuh-

kavuodet” on hyvä esimerkki negatiivisesta pikkulapsivaiheeseen liittyvästä perhepu-

heesta ja diskurssista, jossa pikkulasten vanhemmat nähdään työn, perheen ja lasten-

hoidon vaatimusten ristitulessa kamppailevina ja hankalassa elämäntilanteessa elä-

vinä ja siitä jossain määrin kärsivinä. Tämän suuntaisessa mediassa esiintyvässä pu-

heessa ”ruuhkavuositilanne” kuvataan enimmäkseen välttämättömyytenä, jolle ei 

juurikaan ole mitään tehtävissä.  
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Yksinomaan rakenteista lähtevän tarkastelutavan heikkoutena on niin ikään 

nähty, ettei esimerkiksi sukupolvien välistä auttamista saada tutkimuksissa esiin. Iso-

vanhempien osuutta perheiden arjessa on vaikea havaita, mikäli tutkimusta ei koh-

denneta perheiden oman arjen sosiaalisiin käytäntöihin (ks. Lammi–Taskula, Suho-

nen & Salmi 2004, 97–113). Kun maailma ympärillämme muuttuu jatkuvasti, on so-

siaalitutkimuksen tärkeänä tehtävänä tuottaa yksityiskohtaista ymmärrystä siitä, mi-

ten eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevat ihmiset merkityksellistävät ja järjestävät 

arkensa työn ja perheen alueilla. Uran ja perheen tasapainottelun merkityksen ja pai-

noarvon perheiden hyvinvoinnin kannalta voidaan olettaa kasvavan entisestään, 

mikä on yhteydessä etenkin työelämän koventuneisiin vaatimuksiin (esim. Sennett 

2007; Pietikäinen, P. 2011). Samanaikaisesti vanhemmuuteen kohdistuu uudentyyp-

pisiä aktiivisuutta korostavia odotuksia, josta äärimuotona mainittakoon sosiologisen 

perhetutkimuksen alueella uudelleen aktivoitunut käsite intensiivinen vanhemmuus 

(Faircloth 2013; 2014, 25–50; Edwards, McCarthy & Gillies 2012; vrt. Hays 1996).  

Vanhemmuuden nähdään paitsi muuttuneen intensiivisemmäksi, myös levittäyty-

neen aiemmin vanhemmuuteen kuulumattomiin yhteyksiin (Dew & Wilcox 2011, 1–

12; ks. myös Raijas & Sailio 2012, 316–333). Muutamat tutkimukset antavat viitteitä 

siitä, että vanhempien aktiivinen läsnäolo lasten kanssa on lisääntynyt samanaikai-

sesti, kun pienet lapset viettävät yhä pidempiä aikoja kodin ulkopuolisessa hoidossa 

(ks. esim. Bittman & Folbre 2004). Katja Revon (2005, 414) lastenhoidon merkityk-

sellistämistä koskevassa tutkimuksessa tuli samoin esiin vanhempien halukkuus viet-

tää mahdollisimman paljon aikaa lastensa kanssa. Siinä emotionaalinen läsnäolo las-

ten kanssa miellettiin vanhempien tiedostamaksi tärkeäksi lasten kanssa olemisen ta-

vaksi. 

Haastattelupuheessa tuotetaan paikoin myös arjen rutiineja ja tilanteita, jotka tuo-

daan esiin hyvinvointia edistävinä tai sitä heikentävinä. Perheen ja työn välisen vuo-

rovaikutuksen merkityksellistäminen on siten ymmärrettävissä näkemyksenä, että yk-

silön hyvinvointi rakentuu nimenomaan arkielämän kokemuksissa. Elämää merki-

tyksellistetään yhä enemmän yksilöllisten tai yksilöllisiksi koettujen valintojen kautta 

kuten tässäkin aineistossa. Diskursiivisesti tuotetut valinnat etenkin työssäkäynnin, 

uran ja perheen alueilla voivat lisätä ja tarkentaa ymmärrystä siitä, millaiset perhe-

elämän käytännöt vaikuttavat subjektiivisesti koettuun hyvinvointiin. Politiikasta 

päättävien pitäisi kiinnostua subjektiivisesta hyvinvoinnista yksilölle sisältyvän arvon 

sekä sen takia, että subjektiivisella hyvinvoinnilla saattaa olla positiivisia levinnäisvai-

kutuksia koko yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin (ks. Ervasti & Saari 2011, 119; Lammi–

Taskula & Salmi 2009; Salmi & Lammi–Taskula 2014; Salmi & Närvi 2014; Salmi, 

Lammi–Taskula & Mäntylä 2016). 
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Yhtä tärkeää on kiinnittää huomiota poikkeaviin tapauksiin, sillä ne paljastavat 

kohtia, joissa konventionaaliset kuvaustavat rikkoutuvat (Pietilä 2010, 234). Myös 

puhetilanteessa vaietut merkityksellistämisen tavat on mahdollista tehdä näkyviksi. 

Puhetavoilla voidaan myös ohittaa, sivuuttaa tai vaientaa esimerkiksi epämieluisiksi 

koettuja teemoja tai aiheita haastattelutilanteessa. 

Ihmiset rakentelevat kieltä käyttäessään mielikuvia ja käsityksiä, jotka vaikuttavat 

elämäämme ja arjen kokemuksiimme monella tasolla. Eeva Jokinen (2005, 12) väit-

tää, että arki on ovi sekä yhteiskunnalliseen muutokseen että toiminnan välttämättö-

myyksiin ja mahdollisuuksiin: arki ei ole vapaata mutta ei täysin säädeltyäkään. Mitä 

nopeammin maailma muuttuu, sitä tärkeämmäksi jokapäiväinen arki tulee ihmisille.  

1.7 Väitöskirjan rakenne 

Tutkimus etenee seuraavalla tavalla. Luvussa 2 tarkastelen kahden eritasoisen analyy-

sistrategian avulla, miten lapsiperhearkea, sen käytäntöjä ja rutiineja jäsennetään ja 

kuvataan työn ja perheen yhteen sovittamisen kontekstissa. Pääpiirteittäin luvussa 

etenen siten, että ensin analysoin puheen kielellisiä piirteitä, ja sen jälkeen lasten har-

rastuskäytäntöihin liitettäviä merkityksellistämisen tapoja. 

Luvussa 3 tarkastelen urapuhetta tietystä tulokulmasta. Lukua jäsentää kysymys 

siitä, miksi korkeasti koulutettu nainen ei esitä uran rakentamista ja työelämässä ete-

nemistä itselleen sopivaksi työelämässä suuntautumistavaksi. Kysyn, miten uraintres-

sin puuttumista perustellaan ja oikeutetaan ja kuinka yleisesti tunnettua julkista dis-

kurssia, uradiskurssia, käytetään puheen ”polttoaineena”. 

Luvussa 4 analysoin työn ja perheen yhteensovittamiseen vaihtelevin tavoin kiin-

nittyvää puhetta lasten liikunta- ja urheiluharrastuksista. Kysyn, millaisia odotuksia, 

näkemyksiä ja ristiriitaisuuksia puheen eri variaatoissa konstruoidaan ja millaisia van-

hemmuus- ja äitiyspositioita niissä rakentuu.  

Luvussa 5 puhetta perhearjesta ja lapsiperhe-elämästä tarkastellaan elämäntyylil-

listen odotusten näkökulmasta. Siinä kysyn, miten kasvatusta koskevia käsityksiä pe-

rustellaan perhekulttuurisina tai elämänarvostuksia ilmentävinä valintoina sekä miten 

kulutuksellisia preferenssejä, tavoitteita ja erotteluja tuotetaan erilaisissa vanhem-

muus- ja äitiyspositioissa.  

Luvussa 6 analysoin koettuja vaikeuksia ja arkaluonteisia kokemuksia, jotka pai-

kannetaan menneeseen aikaan ja joista puhutaan menneessä muodossa. Keskeiset 

tarkastelua määrittävät kysymykset tässä luvussa ovat, millaisin tavoin arkaluonteiset 

aiheet on mahdollista nostaa esiin haastattelutilanteessa sekä miten vaihtoehtoisten 
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tai kuvitteellisten ratkaisujen avaamisella tuotetaan aikoinaan tehdyt ratkaisut par-

haiksi mahdollisiksi. Nykytilanteeseen asemoidutaan subjektipaikasta, jossa aikaisem-

mista ongelmista on selvitty, ja ongelmat tulevat näkyviksi vain menneeseen aikaan 

paikantuvina. 

Luvussa 7 kokoan analyysitulokset laajempien kulttuuristen diskurssien kehyk-

sessä. Arvioin muun muassa tutkimusprosessin aikana tekemieni valintojen vaiku-

tusta saamiini tuloksiin ja esitän joitakin tämän tutkimuksen herättämiä jatkotutki-

musideoita. 
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2 TYÖ JA VANHEMMUUS PERHEARJEN 
KÄYTÄNNÖISSÄ 

Tässä luvussa analyysin ytimessä ovat erityisesti tavat, joilla haastattelupuheessa ku-

vataan ja selostetaan työn ja perheen yhteen sovittamisen käytäntöjä. Luvussa kysy-

tään, miten konkreettista tekemistä ja arkisia toimintakäytäntöjä käsittelevässä pu-

heessa selostetaan työn ja perhe-elämän yhteen sovittamista lapsiperhearjen konteks-

tissa, ja millaisia jännitteitä tämä puhe mahdollisesti nostaa esiin. 

 Tällainen perhekäytäntöjen ja sen eri ulottuvuuksien tarkastelu muistuttaa David 

Morganin (2011) näkemystä perhekäytännöistä (Family Practices). Morgan painottaa 

perhekäytäntöjen tutkimuksen tarpeellisuutta ja laajentamista, jolloin kiinnostus on 

kaikessa sellaisessa päivittäisessä toiminnassa, joka tavalla tai toisella vaikuttaa per-

heenjäseniin (Jokinen, K. 2014, 183–187). Samalla se tarkoittaa perheen tutkimista 

enemmän adjektiivina ja verbinä kuin substantiivina.  

Paitsi erilaisista rutiineista ja ratkaisuista työn ja perheen yhteen sovittamisessa, 

tämä puhe on laaja-alaista ja eritasoisia merkityksiä tuottavaa: se tekee näkyväksi 

konkreettiset lastenhoivan rutiinit ja lasten arkeen ja erityisesti harrastamiseen liitty-

viä käytäntöjä, kuten lasten kuljettamista harrastuksiin. Päivittäisiä toimintatapoja ja 

rutiineja selostetaan tässä puheyhteydessä perheen ja työn yhteen sovittamisen olo-

suhteissa, joissa molemmat puolisot ovat kokopäivätyössä. Tässä konkretiaa painot-

tavassa puhetavassa muun muassa selostetaan, kuinka pyritään toimimaan mahdolli-

simman joustavasti ja kätevästi etenkin arkipäivien siirtymisissä päiväkodin, koulun, 

työpaikan, kodin, kaupan ja lasten harrastusten välillä. Myös esimerkiksi ruuanlaitto, 

lasten kanssa oleminen ja lastenhoito iltaisin ovat esiin nousevia aiheita. Siten tällai-

sella arkielämän pragmaattisuutta esiin nostavalla puhetavalla voidaan nähdä olevan 

yhtymäkohtia Marja Peltolan (2014) tutkimukseen maahanmuuttajaperheistä, jotka 

konstruoivat puheessaan ”kunnollisen perheen mallin”. Perhearjen pyörittämistä kä-

sittelevässä haastattelupuheessa rakennellaan niin ikään sellaista käsitystä kunnolli-

sesta perheestä, jossa lasten asiat hoidetaan hyvin ja jossa arki on sujuvaa. 

Siinä hallitsevia ovat kuvaukset ja selonteot käytännöistä, jotka tekevät lapsiper-

hearjesta mahdollisimman sujuvaa. Vain marginaalisesti puhe nostaa esiin tilanteita 

ja kokemuksia, joissa arki näyttäytyy esimerkiksi kaoottisena ja rutiinien 
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uudelleenjärjestelyjä vaativana. Työn ja lastenhoidon yhteen sovittamisen käytäntöjä 

ja ratkaisuja ei siten kyseenalaisteta tai problematisoida.  

Ei kuitenkaan voida välttyä kysymästä, miksi näiden elämänalueiden yhteen so-

vittamista ei kuvata tässä puhevariaatiossa ongelmalliseksi, vaikka aihetta on julki-

sessa mediakeskustelussa ja aihepiirin tutkimuksessa usein lähestytty ongelmakeskei-

sesti (esim. Poikolainen 2007, 95). Pikemminkin puheessa perhearjen pyörittämisestä 

ymmärrys itsestä vanhemman roolissa paikannetaan ensisijaisesti konkreettisiin arjen 

rutiineihin ja lastenhoidon järjestämiseen voimakkaiden, puhetta hallitsevien työn ja 

perheen suhdetta tai perheenjäsenten keskinäisiä suhteita koskevien tunnekokemus-

ten sijaan.  

Erilaisista rutiineista ja ratkaisuista työn ja perheen yhteen sovittamisessa puhe 

tekee näkyväksi konkreettiset lastenhoivan rutiinit ja erityisesti lasten harrastamiseen 

liittyviä vanhemmuuden velvollisuuksia, sitoumuksia ja niiden jakautuneisuutta van-

hempien välillä. Puhe perhearjen pyörittämisestä voidaan siten analyyttisesti jakaa 

toisistaan erottuviin variaatioihin.  

Arkielämän kuvautuminen erottuu konkreettisina työn ja perheen yhteen sovitta-

mista sujuvoittavina ja säännöllisinä käytäntöinä, jolloin puheen funktioksi määrittyy 

perhearjen esittäminen pääpiirteittäin ongelmattomana. Naishaastateltavien pu-

heessa subjektipositioiksi rakentuu ensinnäkin kaksijakoinen, ristiriitaisuutta ilmen-

tävä arjen vastuunkantaja ja toisaalta arjen päävastuunkantaja, toisin sanoen arki- ja 

lastenhoitokäytännöistä ensisijaisesti huolehtijan (äiti)positio ja puolison kanssa arjen 

vastuita ja toimintoja jakava subjektipositio. Toiseksi puheessa rakentuu myös sub-

jektiasema, jossa vastuut esitetään puolisoiden kesken tasavertaisesti jakautuvina. 

Kolmantena variaationa erottuu puolisoiden asemointi tasavertaisesti lapsen edun ja 

tilanteen mukaisesti toimiviksi. Isäpositiot, joista käsin työn ja perheen yhteen sovit-

tamisen käytäntöjä tuotetaan, ovat lasten arjessa vaihtelevasti mukana olevan isän 

positio sekä lasten arjessa tiiviisti läsnä oleva, uran sanelemien ehtojen mukaan toi-

miva nykyisän isäpositio. Molemmissa isäpositioissa vastuunoton merkitykset jäävät 

käsittelemättä. 

Toisaalta tiettyjä arjen käytäntöjä merkityksellistetään lasten harrastamiskäytäntö-

jen tulokulmasta: siksi kysyn, miten lasten harrastamiskäytännöistä puhutaan ja mil-

laisia merkityksiä ja subjektiasemia sekä niiden välisiä jännitteitä puhevariaatiossa 

muodostuu. Kiinnostavaa aineistossa on erityisesti se, miten naishaastateltavien puhe 

kuvautuu sukupuolineutraaliksi lasten ”harrastusrumbaa” pyörittävän hyvän van-

hemman subjektipositiosta käsin.  

Näitä eri variaatioita analysoidaan luvussa kahden toisistaan merkittävästi eroavan 

strategian kautta. Lingvistisessä tarkastelutavassa analyyttinen fokus on 
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poikkeuksellisesti kieliopillisesti muodostettavien lauseiden erottelussa. Näissä lau-

seissa kieliopillisten piirteiden vaihtelevuus näkyy käytetyissä puhetavoissa, joissa 

minä, me ja passiivimuoto ilmentävät naisten ja miesten perherooleihin ja -vastuisiin 

liittyviä subjektipositioita, niihin liittyviä jännitteitä, kaksijakoisuutta tai epäselvyyttä.  

Haastattelupuheessa minä- ja me-muotojen vaihtelu rakentaa paradoksaalisesti 

sekä perhearjesta ensisijaisen vastuunkantajaäidin subjektiaseman että samalla myös 

perhevastuita yhdessä puolison kanssa hoitavan subjektiaseman. Tämä ilmenee tilan-

teissa, joissa perhearkea pyörittävää ”minää” pehmennetään me-muotoisella rutiinien 

yhdessä jakamista painottavalla argumentoinnilla.  

Me-muotoa käyttävässä puheessa molemmat puolisot asemoidaan tasavertaisesti 

lapsen edun ja tilanteen mukaisesti toimiviksi. Perhearjen tapahtumien selostaminen 

passiivilauseissa, jossa tekijää ilmaiseva subjekti (nollapersoona, ks. Kurri 2005, 26) 

jää pois, jättää esimerkiksi lastenhoitorutiinivastuiden vanhempien välillä epäselväksi, 

mikä rakentaa puheessa vastuuposition toissijaisena: se, kuka tai ketkä puheessa ase-

tetaan vastuunottajapositioihin, jää ilmaisematta. Toisaalta analyysissä pyritään erot-

telemaan lauseet, joissa passiivimuotoa käytetään puhekielellisenä ilmauksena, jolloin 

passiivilla tarkoitetaan ”meitä”. 

Kielellisen tarkastelutavan lisäksi puhetta analysoidaan luvussa toisesta tulokul-

masta, ja siinä kysytään, miten lasten harrastuksiin liittyviä käytäntöjä tuotetaan ja 

miten ja miksi tässä variaatiossa rakentuvat vanhemmuuspositiot nostavat esiin pu-

heeseen kietoutuvia jännitteitä ja paradokseja. Lasten kuljettaminen ja mukanaolo 

harrastustoiminnassa esitetään vanhempien arki-iltoja sitovana toimintana, mikä pu-

heessa näkyy vanhempia koskevana velvoitteena ja normaliteettina.  

Aiheellista on huomioida, ettei perhettä eikä perhekäytäntöjä rajata ennalta pää-

tetyiksi paikoiksi, rakenteiksi tai suhdejärjestelmiksi (Morgan 2011; ks. Jokinen, K. 

2014, 185), vaikka esimerkiksi lasten harrastuskäytäntöjä käsittelevä puhe tuleekin 

korostaneeksi tällaista ymmärrystä. Puhe lasten harrastamisesta tulee tässä yhteydessä 

tarkastelluksi ”arjen pyörittämispuheen” rinnakkaisena variaationa, ja se voidaan tul-

kita kulttuuriseksi nykyperheiden ihanteita esiin tuovaksi yleisesti käytetyksi puheta-

vaksi, jossa lasten elämä sekä lasten vanhempien aktiivisuus tulevat arvioinnin koh-

teiksi. Vanhempien mukanaoloa lasten harrastusmenoissa merkityksellistetään risti-

riitaisista positioista käsin, minkä vuoksi on tärkeää kysyä, miten ja millaisia jännit-

teitä lasten harrastuskäytäntöjä merkityksellistävä puhe nostaa näkyviksi. 
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2.1 Arjen käytännöt 

Lingvistinen näkökulma perhearjen pyörittämiseen poikkeaa edellä käsitellystä. Tässä 

keskeinen kysymys on, miten persoonapronominit minä ja me sekä passiivi muotoi-

levat selontekoja. Analyysi pyrkii nostamaan esiin myös puhetilanteita, jolloin pu-

heessa itselle rakentuvien subjektipositioiden välillä käydään neuvotteluja ja kamp-

pailuja, kun puhuja esimerkiksi pyrkii asemoimaan itsensä ansiotyön ehtojen asetta-

mista lähtökohdista mutta myös perhearjen tarpeista käsin. Miten puheessa käytetty 

kielellinen muoto tuo näkyväksi sukupuolittuneita arjen rutiineja, mitä nämä rutiinit 

ovat ja miten kysymys perhevastuiden määrittymisestä voidaan ohittaa lingvistisesti 

puhetta tarkastelemalla? 

Perhearjen kuvaustavan sukupuolierot tulevat näkyviksi esimerkiksi siinä, että 

naishaastateltavat tuovat minä-muodossa miehiä runsaammin esiin perheen arkikäy-

täntöjä ratkaisuina, joilla työn asettamat ehdot ja lapsista huolehtiminen on saatu 

mahdollisimman sujuvasti yhteensovitetuiksi. Miesten passiivimuotoiset kuvaukset 

arkielämän käytännöistä ovat toteavia, lakonisia ja yleisluonteisia. Niissä selostetaan 

lähinnä arki-iltojen kulkua ja luetellaan tavanomaisia arkirutiineja. Naisten arjen ku-

vauksissa sen sijaan saatettiin nostaa esiin vaihtuviin tai yllättäviin arkitilanteisiin rää-

tälöityjä ratkaisuja, jolloin puhe poikkeuksellisesti muuntautuu ilmaisemaan tunteita, 

merkityksiä, arjen hetkittäistä kaoottisuutta ja kokemusmaailmaa. 

Haastatteluissa kieliopillisina piirteinä näkyvät persoonapronominit eivät aina 

esiinny toisistaan erillään. Samassakin puhetilanteessa selonteko saattaa alkaa me-il-

maisulla ja vaihtua minä-puheeksi, jossa puoliso ja muut perheenjäsenet poissulje-

taan, tai toisinpäin, jolloin selonteko alkaa minä-muotoisena mutta vaihtuu samassa 

puhekontekstissa me-muotoon. Sen sijaan passiivimuodossa oleva puhe on puhtaim-

millaan puhetta, jossa arkirutiineja kerrotaan tapahtuvaksi ilman, että kukaan paikan-

tuu varsinaisesti arjen askareita suorittavaksi subjektiksi. Seuraava taulukko kuvaa, 

miten puheen eri kieliopilliset muodot (minä, me, passiivi) jakautuvat koko aineis-

tossa sukupuolen mukaan. 
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Taulukko 1.  Minä-, me- ja passiivimuotoiset lauseet ja virkkeet sukupuolen mukaan 

 

Merkillepantavaa on, että aineiston 18 teemahaastattelusta vain neljä on miesten 

haastatteluja. Taulukossa esitetyt numeeriset löydökset eivät ole tilastollisesti merkit-

seviä, eivätkä ne muodosta perustaa laajempien tilastollisten johtopäätösten tekemi-

selle. Ne perustuvat koko aineistossa esiintyviin (yhteenlaskettuihin) minä- ja me -

persoonapronominien sekä passiivimuotoisten (nollasubjekti) lauseiden ja virkkeiden 

esiintymistiheyteen. Näiden numeeristen löydösten funktiona on tässä yhteydessä ai-

noastaan naisten ja miesten puheesta tehtyjen tulkintojen tukeminen. Eri ilmaisuta-

voilla on erilaisia ja paikoin myös sukupuoleen kiinnittyviä seurauksia. Tapa, jolla 

ilmaisemme arkisia rutiineja ja tapahtumia, vaikuttaa siihen, tuotammeko arjen konk-

retian esimerkiksi yhdessä jaettuun vanhemmuuden toteutumiseen viitaten vai yllä-

pidämmekö puhuessamme huomaamattamme sukupuolistereotypioita.  

Vaikka korkeasti koulutetut urakehityksestään kiinnostuneet äidit pyrkivät haas-

tatteluissa kuvaamaan me-muotoa käyttämällä oman arjen, lasten ja työn yhteen so-

vittamisen järjestelyitä molempien vanhempien yhteisenä asiana, puhe tekee para-

doksaalisesti huomattavan näkyväksi naisten käyttämät minä-ilmaisut. Miten persoo-

napronominit minä ja me rakentavat lapsiperheen arjesta huolehtimisen subjektipo-

sitioita ja niissä mahdollisesti ilmeneviä jännitteitä? Esimerkin tällaisesta puheesta tar-

joaa katkelma, jossa vastataan kysymykseeni siitä, miten arki-iltoja perheessä viete-

tään: 

TIINA 
No, sit on kauhee härdelli, kun hakee lapset hoidosta. Mut mä yleensä, me tehdään 
yleensä niin, et mun mies vie lapset hoitoon ja mä haen, eli mä teen sitten ruoan tai 
katon jotain vanhoja ruokia tai lämmitän hernekeittoa ((naurahtaa)) tai mitä milloin-
kin, ja sit mies tulee jossain vaiheessa töistä sitten myöhemmin. --- (H10 N, s. 26) 

Kuvauksen ensimmäiset lauseet nostavat esiin lapsiperhearkeen liittyvän päiväko-

dista kotiin siirtymistä kuvaavan ”härdelli”-ilmaisun. Härdelli viittaa tässä 
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lapsiperhearjen kaikkein hektisimpiin tilanteisiin, joita ovat esimerkiksi nopeat siirty-

mätilanteet, joissa haetaan ja viedään lapsia paikasta toiseen. Puhe-esimerkissä kie-

lenkäyttöön liittyvien vaihtoehtojen välillä liikkuminen tulee jännitteisesti esiin, kun 

arjessa hyvin toimivan vanhemman subjektipositiossa käytetään aluksi minä-muotoa, 

mutta samassa lauseessa minä-muoto korjataan ilmaisulla ”me tehdään yleensä niin...”. 

Oma ja perheen arjen kulku tuotetaan pragmaattisista käytännöistä muodostuvana 

siten, että rutiineja ilmaisevat kielelliset muodot vaihtelevat. Lasten haku päiväkodista 

ilmaistaan passiivissa, minkä jälkeen minä-muoto hallitsee lastenhoitorutiineja kos-

kevaa ilmaisua. Poikkeuksellisesti toisessa lauseessa lasten päiväkotiin viemisen ja ko-

tiin hakemisen korostetaan jakautuvan tasavertaisesti puolisoiden kesken, jolloin pu-

heessa pyritään vakuuttamaan molempien puolisoiden yhtäläiset mahdollisuudet 

”täyden” eli kokonaisen työpäivän tekemiseen. Kiinnostavaa on, miten keskustelu 

arkikäytännöistä jatkuu tästä eteenpäin: 

PH 
---Tuleeks hän myöhemmin kuin sä? 

TIINA 
Joo. Tulee paljon myöhemmin sitten, koska me porrastetaan. Että kyllä siinä niinku, 
no, ainakin tuntia paria myöhemmin melkein, tai puoltoista tuntia myöhemmin kuin 
minä, et me ollaan ehditty olla lasten kans kotona kuitenkin, ja yleensä me ollaan syö-
tykin aina, ennen kuin mies tulee yleensä. Yleensä aina. Ja silleen, että, ja sitten lapset 
saattaa mennä tai saatetaan käydä ruokakaupassa tai lapset saattaa mennä ulos vielä tai 
jotain tällaista tai sit voi olla jotain harrastuksia lapsilla illalla tai, tai itelläkin voi olla 
joskus, mut harvemmin ((naurahtaa)). No, kyllä itelläkin voi olla joku harrastus. Ja 
mun mies on niinku, kunto, tai lenkkeilee paljon, niin hän kyl käy tosi usein lenkillä 
illalla tai sit hän on käynyt töistä päivällä. Senkin takia hän tulee tietysti myöhemmin, 
et jos hän käy töistä päivällä lenkillä, niin sit siihen menee aikaa. (H10 N, s. 26–27) 

Puheessa rakentuu kaksijakoinen, ristiriitaisuutta ilmentävä arjen vastuunkantajan 

positio. Siinä asemoidutaan sekä arjen päävastuunkantajaksi että puolison kanssa ar-

jen vastuita ja toimintoja jakavaksi. Esimerkkinä yhteisesti jaetusta vastuusta käyte-

tään päivähoitokuljetuksissa porrastamisen käytäntöä. Päivähoitokuljetusten jaka-

mista ja porrastamista korostava puhe vaihtuu pian perhekäytäntöjen kuvaukseen, 

jossa otetaan itselle perheen arjen pyörittäjän paikka, jolloin arjen pyörittämiseen liit-

tyvien vastuiden reflektointi jätetään kokonaan pois. Arki- ja lastenhoitokäytännöistä 

ensisijaisesti huolehtijan positio sidotaan tiukasti perinteiseen äidin rooliin perheessä. 

Tämä positio tulee näkyväksi ja vahvistetuksi yksin lasten kanssa vietettäviä tunteja 

koskevassa ilmaisussa: ”…ainakin tuntia paria myöhemmin melkein, tai puoltoista tuntia 

myöhemmin kuin minä, et me ollaan ehditty olla lasten kans kotona kuitenkin, ja yleensä me 

ollaan syötykin aina, ennen kuin mies tulee yleensä. Yleensä aina”. 
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Puheotteen lopussa ”korjataan” ja perustellaan puolison vähäisempi rooli puolisoi-

den välisessä työnjaossa miehen lenkkeilystä johtuvaksi. Näin oikeutetaan oman ja 

puolison erilaiset roolit perheen arki-iltojen vetämisessä perustelemalla, että koska 

mies käy lenkillä päiväsaikaan, hän korvaa työnantajalle menettämänsä työajan jää-

mällä iltaisin myöhempään töihin. 

Erityistä puheessa on, että rinnakkaiset kuvaustavat kulkevat lomittain. Aluksi ru-

tiineja korostava kuvaustapa hallitsee puhetta, eikä siinä reflektoida tai merkityksel-

listetä aiemmin kuvattuja arjen ratkaisuja. Omista harrastuksista puhutaan epämää-

räisesti ja passiivissa, kun taas puolison lenkkeily kuvataan säännöllisenä ja pree-

sensmuodossa. Vasta viimeisessä lauseessa oikeutetaan puolison vähäinen panostus 

lastenhoidossa: miehen harrastusta puolustavassa positiossa ennakoidaan ja tiedos-

tetaan yleisiä käsityksiä ja odotuksia perhevastuiden jakamisesta. Siten puheessa tul-

laan paradoksaalisesti myös puolustaneeksi puolison harrastustapoja sen varalta, että 

aviomiehestä saatettaisiin tehdä arvioita arkivastuita ja perhevelvollisuuksia pakene-

vana isänä.  

Puhe ilmentää urasuuntautuneen äidin subjektiaseman ristiriitaisuutta, johon 

myös viittaa se, että isän pitkä työpäivä oikeutetaan ja normalisoidaan; puolisoiden 

kotiarjen eriaikaisuus esitetään ongelmattomana, vaikka eriaikaisuus ja sen puolus-

tukseksi esitetty syy asettaakin päävastuun perhearjen rutiinien pyörittämisestä arki-

iltoina äidille. Tasa-arvoisesta arjen työnjaosta poikkeamista puolustetaan tilanteessa, 

jossa tasavertaisen vanhemmuuden ideaalista samalla halutaan pitää kiinni, mikä luo 

paradoksin esimerkkipuheeseen. Haastattelutilanteessa muodostuva paradoksi saat-

taakin kertoa pyrkimyksestä välttää ja kiertää perherooleihin liittyvää tulkintaa, jossa 

nainen on miestä tiukemmin kiinni lapsiin liittyvissä velvoitteissa. Tasa-arvoisen lap-

siperhearjen tavoitteen ilmentämisestä huolimatta vanhemmuuden velvoittavuus ku-

vastuu puheessa ennen muuta äidin velvoitteina lapsia kohtaan, kun taas velvolli-

suuksien väljempi tulkinta ja vapauksien käyttäminen normalisoidaan ja legitimoi-

daan vain isälle mahdollisena. 

Toisessa esimerkissä puhe arjen käytännöistä vastuineen näyttäytyy toisin. Siinä 

perhetilanteen esitetään edellyttävän ennen kaikkea huolellista lasten arjen ennakko-

suunnittelua. Erityisesti tämän tarpeen korostuminen liittyy tilanteisiin, joissa mo-

lemmat puolisot ovat samanaikaisesti työmatkalla. Isovanhemmilta saatu lastenhoi-

toapu tuodaan esiin merkittävänä arkielämän järjestämisen resurssina ja pelastuksena, 

joka mahdollistaa matkustamista vaativan työn molemmille vanhemmille.  
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ANNA 
Mut onhan tää sellainen palapeli, että meil on molemmilla ulkomaanmatkoja, mullakin 
on nyt esimerkiksi... 

PH 
Kuinka paljon sul on, kerrotko vähän niistä? 

ANNA 
No siis, ne on yleensä yhden yön reissuja, et mul on kokous tai joku tilaisuus ja sit 
pitää heti edellisenä ilta lähtee heti aamuksi, et mul ei semmosia pidempiä reissuja oo. 
Mutta jos nyt ajattelen tätä vuotta, niin mä oon ollut viisi kertaa jossakin ulkomailla ja 
mulle tulee nyt toukokuussa vielä kolme, että mulle nyt joka viikko tulee yks Brysselin 
keikka. Ja sit jos ne sattuu semmoselle päivälle niinku nyt ens viikolla on, että mun 
mies on samana iltana yön poissa, se on torstai ensiviikolla, niin silloin sitten mun äiti 
ja isäni ottaa lapset sitten ja hoitaa ne kouluun ja päiväkotiin, ennen kuin menevät itse 
töihin. Et se toimii kyl tosi hyvin ja se vaatii vaan sen, et niistä asioista keskustellaan 
ja ne tiedetään etukäteen. Silloin yleensä aina kaikki osapuolet tässä yhtiössä pystyy 
jotenkin niinku hoitamaan. Et jos se sit vast muistetaan edellisenä iltana, niinku joskus 
on käynyt, että on tajuttu edellisenä päivänä, et ahaa meist ei oo kumpikaan illalla 
kotona ((naurahtaa hiukan)), niin sit niinku vaikeampaa. Mutta tota, me ollaan pyritty 
sellaiseen järjestelmällisyyteen, et sovittais pari viikkoakin etukäteen kaikki menot, niin 
sit se toimii. --- (H02 N, s. 11) 

Puheessa tehdään näkyväksi se, kuinka arkielämän palapelissä neljän lapsen hoitojär-

jestelyt sopeutetaan molempien vanhempien työn vaatimiin ehtoihin, kuten työmat-

koihin, sekä kuinka välttämätöntä on isovanhemmilta saatava joustava ja luotettava 

apu lasten arjen kannalta. Puheessa käytetään vähäeleisesti me-muotoa vain viimei-

sessä lauseessa, jossa tuodaan esiin arkijärjestelyistä ja menoista etukäteen sopiminen 

puolison kanssa. Puheessa rakentuvat subjektiasemat kuvastavat tilannetta, jossa vas-

tuut jakautuvat puolisoiden kesken sukupuolineutraalisti. Toisaalta arjen vastuuposi-

tioihin asemoidaan osin myös isovanhemmat, jotka kuvautuvat molempien puolisoi-

den työn luonteen vuoksi merkittäviksi lapsiperhearjen sekä perheen ja työn yhteen 

sovittamisen resursseiksi. 

Kolmas puhe-esimerkki kuvaa lastenhoidon ja työn yhteen sovittamisen käytän-

töjä, joita jaetaan puolisoiden kesken:  

HENNA 
--- Mutta onhan se meilläkin sumplimista sillä tavalla, että tota, kyl me niinku tehdään 
Sepon kanssa diilit aina, että kumpi lähtee aikaisemmin, niin se tulee myöskin sitten 
yleensä aikaisemmin, ettei Bea nyt hirveen kauan joutuis sit yksin olemaan tai et kumpi 
niinku kattoo, et Bea menee kouluun ja tällä tavalla, että onhan niis niinku jotain täl-
laista pientä, nyt vielä tämmöseen vuodenaikaan, niin Bea luuhaa kavereittensa kanssa 
ulkona tykkää olla ja muuta, mut et kyllä se tilanne vähän muuttuu sitten, kun pimeetä 
tulee. (H12 N, s. 44) 
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Molemmat puolisot positioidaan tasavertaisesti lapsen edun ja tilanteen mukaisesti 

toimiviksi, minkä osoittaa ensimmäisen lauseen ilmaisu ”me niinku tehdään Sepon 

kanssa diilit aina...”. Lisäksi perheen arkikuviot tarkentuvat puheessa tasa-arvoideaalin 

mukaisiksi: puheessa ilmaistaan molempien osapuolten pyrkimys työaikojen järjestä-

miseen siten, ettei alakouluikäisen lapsen tarvitse olla yksin liian kauan iltapäivisin. 

Puhekatkelma poikkeaa tässä kohtaa edellä tarkastellusta pragmaattisesta puheesta, 

ja esiin otetaan pragmaattisen arkipuheen lisäksi lapsen yksinoloon liittyvä huoli ja 

näkökulma. 

Erityiseksi puheotteen tekee se, ettei puhuja asemoi itseään arjessa toimivana sub-

jektina: minä-muoto puuttuu siitä kokonaan. Myös tämä puhe tuottaa arjen ideaaliti-

lanteeksi jaetun vanhemmuuden ja vastuunoton lasten arjesta, mutta vain tässä pu-

hevariaatiossa perheen arkikuviot tarkennetaan siten, että ne toteutuvat ideaalin mu-

kaan myös arjen konkreettisissa toimintatavoissa. Joustaminen työajoissa, sikäli kun 

siihen on työpaikalla mahdollisuuksia, ilmaistaan molempia vanhempia yhtäläisesti 

koskevana, ja työhön liittyvät järjestelyt sovitaan yhdessä ja niissä huomioidaan ala-

kouluikäisen lapsen etu. 

Arjen sujumista työn ja lastenhoidon yhteen sovittamista käsittelevää puhetta täy-

dennetään lapsen arjessa pärjäämiseen liittyvän, tunteita esiin tuovan huoli lapsesta -

puheessa. Huolta ilmaiseva puhe näyttäytyy aineistossa ainutlaatuisena, ja työn ja van-

hemmuuden yhteen sovittamisen rutiinit kuvataan myös suhteessa lapsen tarpeisiin 

sekä vanhempien tunteisiin ja huoleen lapsen arkipäivistä ilman aikuisen antamaa 

turvaa. Toisaalta työn ja lastenhoidon välinen tasapainottelu jää myös avoimeksi ky-

symykseksi, ja tuodaan esiin lievä epävarmuus ja levottomuus siitä, ovatko perheen 

nykyiset käytännöt lapsen kannalta sopivia ja riittäviä. Lapsen pärjäämistä koskevan 

huolen linkittyminen puheeseen arjen pyörittämisestä näyttäytyy aineistossa poik-

keuksellisena. Huolipuhetta tarkastellaan eri tulokulmasta luvussa 6.2. 

Näennäisestä yksityisluonteisuudesta huolimatta lapsen arkeen kohdentuva huo-

lipuhe nojaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun, jossa ilmaistaan huolta suoma-

laislasten koulupäivien jälkeisistä yksinäisistä iltapäivistä. Puheessa emootiot ja tun-

teiden ilmaukset eivät ole vahvasti esillä, joten tavanomaisesta poikkeava puhe voi 

toimia myös johtolankana kysymykseen, miksi emootiot ovat vain niukasti esillä ar-

kisia käytäntöjä ilmaisevassa puheessa. 
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2.2 Puhetta arjesta passiivimuodossa 

Arjen käytännöistä puhuttaessa passiivimuotoa käytetään eri tavoin, ja tässä aineis-

tossa se on tyypillisempää miesten puheessa. Tosin haastatteluissa käytettiin passiivi-

muotoa myös puhetilanteissa, joissa viitattiin haastateltavaan itseensä sekä hänen 

puolisoonsa eli ”meihin”. Valtaosin passiivimuotoisessa puheessa jätetään kuitenkin 

tarkentamatta arjessa tekevä, toimiva tai rutiineista vastaava subjekti, joka voi olla isä 

tai äiti. Toisaalta passiivimuoto näyttää liittyvän kielenkäytön tyylillisiin piirteisiin 

joissakin haastatteluissa.  

Esimerkin passiivin käytöstä tyylillisesti/tekstuaalisesti eri tasoja sisältävänä ja si-

ten tulkintamahdollisuuksia rajaavana tarjoaa seuraava puheote: 

TEA 
Ja kun miettii oikeesti tätä elämää...Siis täähän on kauheen arkista, et aamulla herätään, 
puetaan muksut, pannaan ne kouluun ja kaks tarhaan ja mietitään illalla, et kumpi vie, 
kumpi hakee ja jos, mun mies reissaa aika paljon, mut et jos se on kotona, niin tää 
keskustelu käydään. Ja tota, no sit tullaan kotiin ja tehdään ruoka ja pannaan muksut 
nukkuun ((nauraa)). 

--- Ja seuraava päivä toistuu, ja siihen väliin, sekin mitä mahtuu viiden ja kahdeksan 
yhdeksän välillä illalla, niin siinä käydään kuulumiset läpi ja tehdään yhden kanssa läk-
syt tai kuulustellaan tai mitä se nyt haluaakaan, on autettava, ja sitten muksut käy jon-
kun verran kavereilla ja ite yrittää selviytyä siitä, ((nauraa)) siitä tilanteesta, että saa 
homman toimimaan ja käy, ehkä juoksee kerran arkena ja viikonloppuna enemmän. 
Siis sitähän se on. Hirveen arkista. (H18 N, s. 15)  

Subjekti jää puheotteessa näkymättömäksi, ja arki täyttyy tekemisestä ja askareista. 

Tarkentamatta jätetään esimerkiksi, kuka tekee mitäkin, miten tai kuinka usein. Toi-

mija eli subjekti näkyy katkelmassa vain lausahduksessa ”ja ite yrittää selviytyä siitä tilan-

teesta, että saa homman toimimaan ja käy, ehkä juoksee kerran arkena”. Lapsiperhearjen ja 

työn yhteen sovittamisen ”ruuhkaisuuden” piirteitä kuvataan oman perheen arkielä-

män tapahtumien läpi. Arki-illat esitetään samojen rutiinien toistamisena ja arki-ilto-

jen läpivieminen kuvataan ”selviytymisenä”.  

Toisaalta puheotteen sisältämä sarkasmi sekä sen paikoin kommentoiva tyyli ra-

kentavat puheeseen lapsiperheiden arkielämän olemusta miettivän, huvittuneesti 

suhtautuvan ja ulkopuolelta tarkkailevan position. Siihen viittaa varsinkin katkelman 

lopun toteamus: ”Siis sitähän se on. Hirveen arkista”. Tällaisessa tulkinnassa lapsiperhei-

den perusarkea yleisesti kommentoivaan positioon asettumisesta voidaan lukea ole-

tus kollektiivisesta lapsiperheiden arki-iltojen hektisyydestä. Puhetyylissä ilmenee 

tunnistettava kulttuurinen konstruktio tyypillisen lapsiperheen arjen koreografian 

muodossa. Koreografian funktiona näyttäisi tässä yhteydessä olevan sen 
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ilmaiseminen, kuinka yleisesti samanlaisia lapsiperheille yhteisiä rutiineja pyöritetään 

päivästä toiseen.  

Haastattelun jatkuessa puhe arjesta muuttuu enemmän puolisoiden yhdessä teke-

mistä ja yhteistä vastuunottoa korostavaksi, ja me-muoto korvaa aiemmin esitetyssä 

katkelmassa käytetyn passiivimuodon.  

TEA 
Se menee, et me tullaan kotiin ja pannaan ruoka, joka on toivon mukaan laitettu edel-
lisenä päivänä valmiiksi, tarttee vaan lämmittää, kun pojat varsinkin on aika nälkäisiä. 
Ja, no sit siitä ruokapöydästä keskimmäinen viisvuotias huutaa, että saako mennä Las-
selle ja se lähtee Lasselle saman tien, jolloin kotona on meidän kuopus ja sitten ehkä 
Oona, tää vanhin tyttö, joka tekee koululäksyjä. Ja siinä menee jonkun tovin, jonka 
jälkeen naapurin lapset tulee meille ja meil on parhaimmillaan semmonen 6-7 lasta 
siellä huutamassa tai iloisesti leikkimässä ja viimeistään seittemältä me pannaan kaikki 
naapurin lapset pihalle ja ruvetaan rauhoittuu ja syömään iltapalaa. Tää on semmonen 
ilta, kun me ollaan kaikki kotona. --- (H18 N, s. 17) 

Katkelmassa odotukset lastenhoidosta käsitetään molempia vanhempia velvoitta-

viksi, jolloin hoitorutiinit jaetaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudattamalla. 

Vaikka me-muoto ilmenee vain muutamissa lauseissa, passiivimuodon käyttö tässä 

puheotteessa on tulkittavissa suomen kielelle tyypilliseksi puhekielelliseksi ilmaisuta-

vaksi. Se nostaa vahvasti esiin perherutiinien hoitamiseen liitettävän pyrkimyksen toi-

mia tasa-arvon ideaalin mukaisesti, kun (työ)olosuhteet niin sallivat. Puhe-esimer-

kissä itsestä ja omista tekemisistä suhteessa lapsiin puhutaan passiivissa, mutta sa-

massa puheyhteydessä vaihdetaan me-ilmaisuun, kun puolison läsnäolo kotiarjessa 

esitetään vallitsevana asiantilana. Sukupuolten välinen tasa-arvo perhevastuissa mer-

kityksellistetään itsestäänselvyydeksi ja molempien osapuolten uraintressiä ja -mah-

dollisuuksia tukevaksi periaatteeksi, mutta jossa silti toisen osapuolen työn vaatimuk-

set oikeuttavat ja legitimoivat tilapäiset poikkeamat tasa-arvoisesti jakautuvista per-

hevastuista. 

Erilaisten puhevariaatioiden välinen jännite ilmenee katkelmassa. Viimeisessä lau-

seessa pyrkimys tasa-arvoiseen vastuiden jakamiseen vahvistuu ilmaisussa ”Tää on 

semmonen ilta, kun me ollaan kaikki kotona”. Lausahdus nostaa esiin viittauksen siitä, 

että illat saattavat olla toisenlaisia, jos kaikki eivät ole kotona. Aiemmin esitetyssä 

puheotteessa arkirutiinien jakamisesta on esitetty, että ”mun mies reissaa aika paljon, mut 

et jos se on kotona, niin tää keskustelu käydään…”.  

Toisessa puhevariaatiossa käydään armotonta diskursiivista kamppailua (mainos-

alalla) uraa luovan subjektin ja lasten arjessa läsnä olevan isän positioiden yhteen so-

vittelemisessa. Tämän ajan vanhemmuuteen kohdistetut yleiset oletukset 
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vanhemmuuden velvoitteiden jakamispyrkimyksestä ovat reaaliarjessa haasteellisia ja 

paikoin vaikeasti hallittavia.  

ANTTI 
--- Mutta tota usein se on se, että se ilta on sitten, että hoitaa niinku lasten kanssa tietyt 
rutiinit ja asioita, ja tota kattoo läksyjä ja tällaisia ja hoitaa harrastuksia, että joko sitten 
palaa niinku töiden ääreen yhdeksän, kymmenen aikaan tai aloittaa sitten aamulla 
niinku periaatteessa aikaisin neljän viiden aikaan tai kuuden aikaan. Kyl se tavallaan 
koko ajan on tavallaan siinä, riippuu miten kiire on.... (H03 M, s. 10) 

Ympäristön luomat odotukset tasa-arvoisen vanhemmuuden toteuttamisesta arjessa 

ilmenevät argumentoinnissa erityisenä passiivimuodon käyttämisenä siten, että arjen 

tapahtumat ja rutiinit esitetään virtana tai tapahtumina, joiden alkamista ja päätty-

mistä ei eksplikoida. Tässä yhteydessä ei näytä olevan kyse tavanomaisesti haastatte-

luissa käytetystä passiivin preesensmuodosta, jolla puhekielessä yleisesti viitataan mo-

nikon ensimmäiseen persoonaan eli ”meihin”. Passiivia käytetään edellä vain itseen 

ja omaan toimintaan, kun viitataan lasten arkeen. Lasten arjessa vaihtelevasti mukana 

olevan isän positio rakentuu puheessa arkisten askareiden hoitamisen konteksteissa: 

kokonaiskuva arjen pyörittämisestä ja kulusta jää vajaaksi ja jäsentymättömäksi. Puhe 

pikemminkin tuottaa kuvan isästä, joka pärjää hyvin lasten hoitamisessa, mikä ei sa-

malla tavalla edellytä argumentointia puolison paikasta arjen rutiineissa kuin sellai-

sissa puhetilanteissa, joissa isä kuvautuu esimerkiksi epävarmana lastenhoitajana. 

Oma ajankäyttö esitetään ristiriitaisesti perheen tarpeita palvelevana ja yhtä lailla 

töiden aiheuttaman kiireen mukaan vaihtelevana. Uran ja lapsiperheen yhteen sovit-

tamisen kontekstissa ilmenee lasten arjessa tiiviisti läsnäolevan nykyisän positio, jossa 

ei ”vain” hoideta lapsia vaan valvotaan lasten läksyjen tekemistä ja osallistutaan lasten 

harrastamiseen liittyvään toimintaan. Puheotteen lopussa ilmaisu ”riippuu miten kiire 

on” nostaa näkyväksi uran ja vanhemmuuden yhteen sovittamisdiskurssin puitteissa 

aikapaineen yhtenä nykytyöelämän normaliteettina. Vaikka ajassamme kiireen ja kil-

pailuhenkisyyden ilmaisemisen usein katsotaan viittavan ”oikeaan” työelämäasentee-

seen, tarkastellussa esimerkkipuheessa ei kiireiseksi uraohjukseksi asemoitumista 

voida yksiselitteisesti havaita. Tarkasti ottaen kiireeseen viittaaminen arvostusta ja 

hyväksyntää tuottavana, tehokkuudesta viestivänä ilmaisuna painottuu esimerkkipu-

heotteessa aikapaineiden faktiseen olemassaoloon hektisen alan asettamien aikatau-

lujen kontekstissa, ja tämä tuodaan esiin pakottavana realiteettina ajoittaisten ylitöi-

den tekemiseen kotona. Puheotteen pragmaattisessa kuvaustavassa voidaan havaita 

myös elämänvaiheen kuormittavuus.  

Arkisten perherutiinien hoitaminen suhteutetaan puheotteessa työn sanelemiin 

aikatauluihin ja asiakkaalle tehtävän työn akuuttiin luonteeseen. Työaikataulujen 
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kiristymisen vaikutuksista arki-iltojen lastenhoitorutiineihin ei silti suoraan sanota 

mitään, mikä jättää kuvauksen hieman avoimeksi ja nostattaa esiin kysymyksen, oli-

siko lasten arkirutiineihin osallistuminen mahdollista tulkita valinnaksi, johon kireä 

työaikataulu satunnaisesti tarjoaa hyvät olosuhteet. Yleisemmin tarkasteltuna haas-

tatteluote luonnehtii nykytyöelämässä tyypillistä tilannetta, jossa uraa rakentavat 

pienten lasten isät ovat pakotettuja joustoihin tekemällä ylitöitä sekä työpaikalla että 

kotona, mistä seuraa palkkatyön ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen ja työn liukumi-

nen vapaa-ajalle.  

Ristiriita lapsille annettavan ajan ja työpaineiden välillä konstruoituu puhevariaa-

tiossa itsestäänselvyytenä ja annettuna kohtalona, jolle ei voi mitään. Ammatillisen 

kunnianhimon ja isyyden tuomien velvoitteiden välillä tasapainottelevan nykyisän 

positiossa vedotaan olosuhteisiin ja ”pakkoihin”, joihin itse ei voi vaikuttaa. Ristipai-

neita uran asettamien vaatimusten ja lasten arjessa mukanaolon välillä valotetaan isän 

näkökulmasta.  

Myös toinen haastateltava, teknisenä suunnittelijana toimiva päiväkoti-ikäisten 

lasten isä kuvaa tyypillistä perhearkeaan seuraavassa katkelmassa passiivimuodossa, 

kun taas kielellinen minä-muoto on hallitseva työtä ja vapaa-ajan harrastuksia kuvaa-

vissa lauseissa. Seuraava esimerkki herättää kysymyksen, onko mahdollista sivuuttaa 

kysymys perhevastuiden määrittymisestä korvaamalla minä- ja me-muodot passiivi-

muotoisilla lauseilla: 

ILPO 
Mä ainakin, mä ainakin, koen sen, et siis mun illathan on hirveän lyhyet, koska mä, 
mul on yhteensä niinku puolitoista tuntia työmatkaa, mullahan on yli 10 tuntia, tuntisia 
päivät sen takia niinku ovelta ovelle. 

PH 
Joo, just. 

ILPO 
Niin eihän siinä nyt hirveän monta tuntia enää niinku ole sitä iltaa. 

PH 
Ei ookaan. 

ILPO 
Että hyvin useinhan se menee vaan siihen, että, että syödään ja tehdään jotain. Lapset 
leikkii jotain. No, kesäisin saatetaan olla tunnin verran ulkona ja katsotaan ehkä telk-
karia tai jotain tommosta, et se menee kyllä hyvin niinku. Sit joskus saattaa tietysti olla 
jotain menoa, mut aika vähän meil on arki-iltaisin mitään menoa. Kyllä mä harrastan 
liikunta epäsäännöllisesti, että joskus, joskus saatan mennä lenkille tai kuntosalille tai 
jotain tämmöstä. (H09 M, s. 29) 
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Arjen kuvaus aloitetaan minä-muodossa sitomalla arki-iltojen tekemiset työn asetta-

maan ehtoon: työpäivä on tavallista pidempi, minkä selitetään johtuvan pitkistä työ-

matkoista. Työpäivän pituus rakentuu näin puhujan selitykseksi sille, miksi illat ovat 

”lyhyitä”. Arki-iltojen tapahtumien selostamisessa käytetään passiivimuotoa, jossa te-

kijää ilmaiseva subjekti jää pois (vrt. Kurri 2005). Puheen mukaan erilaiset lastenhoi-

don rutiinit kuuluvat arkeen ja ne toteutuvat arki-iltaisin, mutta rutiinit ilmaistaan 

asioina, jotka vain tapahtuvat ja rullaavat eteenpäin omalla painollaan. Kuten edellä 

mieshaastateltavan puheessa, myöskään tässä esimerkissä ei sanoiteta lastenhoitoru-

tiinien jakautumista ja äidin ja isän välisiä vastuita. Siinä pikemminkin tuotetaan ku-

vaus arjesta, jossa vastuu perhearjen tekemisistä, rutiineista ja järjestyksestä sekä nii-

hin liittyvistä päätöksistä jäävät epämääräisiksi. Voidaanko kielellinen valinta tässä 

nähdä keinona ohittaa teema perhevastuiden jakautumisesta vai peilaako passiivi-

muotoisten lauseiden käyttö osallistumista ja puolison auttamista arjen rutiinien hoi-

dossa?  

Toisaalta lapsiperhearjen poikkeustilanteissa ilmenevä pulmatilanteiden, esimer-

kiksi lapsen sairastumisen, ratkominen vaatii naishaastateltavan mukaan organisoi-

mista, ja erityisesti lasten arjen uudelleen järjesteleminen nostaa esiin äiteihin liitettä-

viä odotuksia perheenjäsenten päivärutiinin uudelleenmuokkaamisesta. Seuraava kat-

kelma on näyte tästä, ja siinä kuvataan koko aineistossa ainutlaatuisella tavalla yllät-

tävät ja ennakoimattomat arjen tilanteet, joissa lapsiperheen normiarki ja -järjestys 

menevät sekaisin.  

PH 
Tuntuuks sust, et tää niinku sun arki ja työ on sillä tavalla hyvin tasapainossa vai me-
neekö välillä jotenkin kaaoksen puolelle? 

LIISA 
Tota, no, kyl se on aika tasapainossa, mutta ei siihen kyllä kauheesti sitten tarvii enää 
tulla niinku muutoksia tai lisää, että ei vois niinku tai vois tuntua, että vois jo mennä 
niinku kaaoksenkin puolelle, että tota, mitähän mä nyt sanoisin. Et tosiaan noi illat on 
niin sillai niinku kaikilla lapsilla on harrastukset ja itekin sit kuitenkin pitää kiinni, et 
pääsee jumppaan ja mieskin haluaa päästä niinku omaan harrastukseensa niin tota, et 
sitte jos just, jos joku lapsista sairastuu tai tulee jotain tällaista yllättävää, niin sitten 
kyllä heti tuntuu, et täytyy niinku ekstra paljon niinku jotenkin miettiä ja sitten huomaa 
just, että sitte niinku sinne töihinkin, ku muuten ei niin hirveesti ajattele näitä kotiasi-
oita työpäivän aikana, mut sit jos joku sairastuu, niin sit kyl on vähän huoli, että joko 
niin, et jäätkö ite sit kotiin vai jääkö mies kotiin ja hirveet ne organisoinnit, et jos mä 
jään nyt, niin tuutsä sit, et mä pääsen sinne tai sit meil on, isovanhemmat asuu täs kans 
lähellä, et mun äiti pystyy aika paljon auttaan sitten tämmösissä, et sit kun on jo toipi-
lasvaiheessa, niin sitten mun äiti. Mut siinä on kuitenkin aina sit se sumpliminen, et soitte-
let, et voitko tulla ja näin. (H05 N, s. 17–18) 
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Kiinnostavaa tässä puhekatkelmassa on sen retoriikka ja tyyli, jossa itselle ja omalle 

perheelle sattuvia yllättäviä arkitilanteita kommentoidaan ja arvioidaan samanaikai-

sesti perheen ulkopuolelta katsoen. Pyritäänkö tuomaan esiin oma ymmärrys siitä, 

että oman perhearjen yllättävät organisointia ja uudelleenorganisointia vaativat tilan-

teet koskevat yleisesti nykyperheitä?  

Katkelman alussa painotetaan, että arjen hallinta horjuu pienestäkin ennakoimat-

tomasta tilanteesta. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta yksinomaan ansiotyön tekoon liit-

tyvää häiriötä vaan arkea kokonaisuutena, joka sisältää kolmen lapsen harrastusme-

nojen lisäksi molempien puolisoiden yksilölliset harrastukset. Yllättävät arkirutiinien 

rikkoutumisen seuraukset esitetään sekä konkreettisina tekoina että tunteita pintaan 

nostattavina kokemuksina. Paradoksaalisesti juuri minä-muodon niukka käyttö ra-

kentaa puheeseen vastuunkantajan position ja poikkeuksellisen selväpiirteisesti ”kai-

ken hoitamiseen” velvoitetun subjektiposition. Puheesta myös ilmenee yleisellä ta-

solla nykyäiteihin liitettäviä ”multitaskaamisen” odotuksia ja käsityksiä. Silti ”multi-

taskaamisen” termin varsinaisessa merkityksessä eli tehokkaan, useiden erilaisten asi-

oiden ja käytäntöjen samanaikaiseen organisointiin suvereenisti kykenevän uraäidin 

subjektipositio ei tule esiin puheessa. 

Toisaalta on ymmärrettävää, ettei normiarjen rikkoutumistilanteita kuvata kielel-

lisesti juurikaan minä-muodossa. Korkeakoulutettu uraa luova perheenäiti pyrkii 

tässä oletettavasti pikemminkin lieventämään kielellisin ja tyylillisin valinnoin oletusta 

siitä, että haastattelusta saattaisi syntyä vaikutelma, jossa vastuu lasten arjesta on en-

sisijaisesti uralla etenemiseen suuntautuvalla äidillä. Uraa luovan työssäkäyvän per-

heenäidin puhe arkikäytännöistä ei salli yleisesti vallitsevan tasa-arvoisen uraperhe-

elämänihanteen rikkomista sukupuolispesifien työnjakojen tai -asemien kriittisenä 

esille ottamisena.  

Paradoksaalista esimerkkikatkelmassa on myös se, että normiarjen ulkopuoliset, 

yllättävän tilanteen aiheuttamat uudelleenjärjestelyt ovat ensisijaisesti ja itsestään sel-

västi äidin tehtäviä, mikä nostaa esiin erityisen haastavan problematiikan tilanteissa, 

joissa normiarki ja arjen rytmi rikkoutuvat ja menevät sekaisin. Kummankaan van-

hemman ei tosin edellytetä rientävän kotiin hoitamaan sairastunutta lasta, vaan kyse 

on siitä, että puhe hoitajan järjestämisestä kotiin rakentuu äidin subjektiasemasta kä-

sin ja kuvastaa yksinomaan äidille määrittyvää velvoitetta. Samalla puoliso kuvautuu 

järjestelyn kohteeksi, ei esimerkiksi järjestelyitä yhdessä puolison kanssa hoitavaksi 

subjektiksi. 

Kysymys siitä, kuka organisoi tai uudelleenorganisoi ennalta suunnitellun arjen 

(hajonneen) järjestyksen, tuo näkyväksi kahden uran lapsiperhearkeen liittyvän kak-

sisuuntaisen ongelman. Toinen vanhempi kantaa vastuun rutiinien 
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uudelleenjärjestelyistä, eikä kummankaan puolison ansiotyö jousta perheen tarpeiden 

mukaan, mikä aiheuttaa kitkaa ja hankaluutta.  

On syytä huomioida, että tämä puhekatkelma toimii hyvänä esimerkkinä siitä, 

kuinka eri puhetavat – kuten tässä perherutiineja selostava ja reflektiivinen puhe – 

voivat kulkea limittäin ja rinnakkain samassa puheyhteydessä ja -episodissa. Vaikka 

edellä tarkastellussa esimerkissä ilmennetään arkielämää keskeisesti perhearjen pyö-

rittämisen näkökulmasta, sisältyy siihen marginaalisesti myös reflektiivisiä piirteitä. 

Puheessa tämä on nähtävissä ilmaisutavoissa, joissa eräiltä osin vaiettuun ”minään” 

liitetään tunteita ja kokemuksia kuitenkin ilman minämuodon faktista käyttämistä. 

Esimerkiksi ilmaisut ”niin sitten kyllä heti tuntuu” ja ”niin sit kyl on vähän huoli” ovat 

nähdäkseni ymmärrettävissä subjektiivista tunne- ja kokemusmaailmaa esiin tuovina 

ilmaisuina. 

2.3 Parasta lapsille – arkielämän käytäntöinä lasten harrastukset  

Perhe-elämän käytäntöjä käsitellään aineistossa runsaasti lasten arjen ja lasten harras-

tamiskäytäntöjen näkökulmasta. Vaikka harrastukset tuodaan aineistossa esiin lasten 

etua, kasvua ja kehitystä edistävinä, niistä puhutaan tässä puhevariaatiossa vanhempia 

sitovina arjen käytäntöinä. Haastateltavien mukaan arki-illat rytmittyvät lasten har-

rastusten ehdoilla, ja lasten kuljettaminen erilaisiin ohjattuihin harrastuksiin on huo-

mattava arkea hallitseva käytäntö. Kielellisesti puheessa käytetään pragmaattisia mo-

daliteetteja, joilla ilmaistaan tavoiteltavia lapsiperhe-elämän toimintakäytäntöjä. Ana-

lyysi pyrkii nostamaan esiin puheen jännitteitä ja siinä ilmeneviä ristiriitaisia subjekti-

asemia. 

 Tarkastelussa käytetään aineistoesimerkkeinä vain naishaastateltavien puheot-

teita, sillä aineiston miesten (N=4) haastatteluissa tätä puhetyyppiä ei esiintynyt. 

Naishaastateltavien puheesta käy kuitenkin ilmi, että kuljetusrumba kahden vanhem-

man perheessä koskee useimmiten molempia vanhempia, ja haastateltava asemoi 

paitsi itsensä myös puolisonsa arjen ”harrastusrumban” kontekstissa.  

Lasten harrastusten määrittämässä puhevariaatiossa vanhempana asemoituminen 

on kaksijakoista. Yhtäältä asemoidutaan vanhempina, jotka työpäivän jälkeen käyttä-

vät suuren osan vapaa-ajastaan etenkin kuljettamalla lapsiaan harrastuksiin, mikä vä-

hentää mahdollisuuksia esimerkiksi omien aikuissuhteiden ylläpitoon. Toisaalta ase-

moidutaan äiteinä, joiden arjessa on ensiarvoisen tärkeää huolehtia lasten harrastus-

painotteisesta ja lasten kehittymistä edistävistä harrastuksista. Lasten 
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harrastusrumbaan liittyvä retoriikka näyttäytyy välttämättömänä, ikään kuin muut ku-

vaustavat lapsiperhe-elämästä eivät olisi merkityksellisiä. 

Vaikka työssäkäynnin vaikutuksia perheen arkeen ei juurikaan käsitellä tässä yh-

teydessä, työelämän rajoitteet ja reunaehdot kontekstoivat puhetta epäsuorasti aikaan 

liittyvin ilmaisuin esimerkiksi arjen toimintojen pakkotahtisuuden ja ajan niukkuuden 

kuvauksina. Siksi arjen merkityksellistämistä lasten harrastuksilla ei voida ymmärtää 

työn ja perheen yhteen sovittamisen kontekstin ulkopuolelta. Kiireen ilmaukset, ai-

kataulutetut arjen kuvaukset ja kokemukset ovat ymmärrettävissä siten, että ne kiin-

nittyvät vain ansiotyön raameihin ja ehtoihin. 

Ensimmäisessä ”harrastusrumbaa” koskevassa esimerkissä kuvataan lasten har-

rastuksista täyttyviä perheen arkikuvioita ja vanhempien arjen pakkotahtisuutta. Kat-

kelmassa ilmenee myös ristiriita, joka aiheutuu lasten harrastusten mukana tulevien 

sitouttavien, pakollisten tehtävien ja itselle tärkeiden, ”voimaa antavien asioiden”, 

kuten ystävien tapaamisten, karsimisen välille. 

LIISA 
No, varmaan siitä, että on niinku niin paljon tota eeh noilla lapsilla noita harrastuksia 
ja sit kun niitä on kolme, niin sit tulee kaikki koulujen vanhempainillat ja joulujuhlat 
ja myyjäiset ja sitten tosiaan harrastuksista, niin tulee tietenkin sit aina välillä just kaik-
kea pitää järjestää luistelukisoja, niin siel tarvii olla sit vapaaehtoisesti niinku töissä 
tavallaan, niin tulee sitten tällaisia, tämmösiä, että pitää sitten leipoo jotain tai, tai olla 
paikalla lääkärinä tai ajanottajana tai jonain tämmösenä ja tota, ja ja. Ja sitten ihan sillai, 
no, tossa on toi, meil on tollainen tussitaulu, missä ((naurahtaa)) meil on viikon menot 
aina laitettu, niin sitten, kun sitä kattoo, niin se on välillä kyllä niin täys, että, et sit vaan 
jo se, että vaikka vaan viet ja haet jotain, niin se, et täytyy koko ajan sitä kelloa kattoa, 
et pitää ehtiä niinku, et miten sit seuraavaan paikkaan ja sitte, kun miettii ne, että missä 
välissä syödään ja missä välissä laitetaan ruoat ja tämmöset, niin tota, ehkä se vaan, et 
on niin paljon semmosia asioita niinku, mitä, mut et sit siinä on aina, sit aina välillä 
niinku mun miehen kanssa sitä mietitään, et miten sitä sais sitä elämää sit niin, et ei 
tuntuis, et olis niin kiire. Niin sitten, kun me ruvetaan käymään läpi niitä, et mitä vois 
niinku jättää tavallaan vähemmälle, niin sit se aina jää, että ne on sit vaan ne kivat asiat, 
mitä pitäis karsia ((nauraa)) eli jotain kavereille menemistä tai kylään kutsumista ja, ja 
sit toisaalta kokee, et ne on sit kuitenkin just niitä asioita, mistä saa sitä voimaa saa 
niinku siihen arkeen, niin tota sitten. Mut sit aina kun tän kerran pari vuodessa miettii, 
niin sitten taas huomaa, että, että tota näin se vaan on, et tää on nyt semmonen hetki 
elämässä, että tota kun haluu kuitenkin olla niinku lasten harrastuksissa ja koulussa ja 
muussa mukana, niin se nyt kestää sit sen aikaa, kun se kestää. Kohta sitä, kohta sitä-
kään ei sitten saa tai tarvitse tehdä, kun lapset kasvaa isommaksi. Nyt kuitenkin tuntuu, 
et se sit antaa niin paljon, että vaikka se välillä tuntuu, että se on kuluttavaa, niin tota.-
--Ja kyl sen mun mielestä näkee niistä lapsistakin, että, et ne on kuitenkin kauheen 
tyytyväisiä sitten, kun vanhemmat on mukana. (H05 N, s. 30–31) 
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Lasten harrastausmenojen aiheuttaman arjen pakkotahtisuuden kuvaus luodaan lu-

kuisia pragmaattisia modaliteetteja käyttäen, mikä nostaa esiin kulttuurisia hyvän van-

hemmuuden odotuksia sekä siihen liittyviä tavoiteltuja ajanviettotapoja ja -normeja. 

Siten modaaliset ilmaisut, kuten ”pitää järjestää”, ”tarvii olla”, ”täytyy koko ajan kattoa 

sitä kelloa” ja ”pitää ehtiä”, kertovat siitä, millaista vanhemmuutta arvostetaan yleisesti 

ajassamme, sekä jännitteestä ja ristiriitaisuuksista, joita ilmenee aikuisten omaan ai-

kaan liittyvien odotusten ja lasten harrastuksiin panostettavan ajan välillä. Ristiriitaa 

subjektiasemien välillä pyritään myös purkamaan puheen edetessä muun muassa tie-

dostettuna käsityksenä harrastusrumbavaiheen päättymisestä: ”…se nyt kestää sit sen 

aikaa, kun se kestää. Kohta sitä, kohta sitäkään ei sitten saa tai tarvitse tehdä, kun lapset kasvaa 

isommaksi”. 

Aikataulutettu arki ja sitoutuminen lasten aktiviteetteihin nykyisessä elämänvai-

heessa esitetään puolisoiden yhteisenä valintana. Siihen tosin viittaa lähinnä vain yksi 

lausahdus ”… sit aina välillä niinku mun miehen kanssa sitä mietitään, et miten sitä sais sitä 

elämää sit niin, et ei tuntuis, et olis niin kiire”. Tätä vahvistanee myös arjen toimintojen 

kuvaaminen valtaosin passiivimuodossa, jolloin minä ei puheessa korostu yksin ar-

jessa toimivana subjektina. Kiireen esiin nostaminen viittaa toiveeseen elää nykyistä 

kiireettömämmin. 

Henkilökohtaisia arjen kokemuksia tuodaan esiin diskursiivisena kamppailuna. 

Jännite muodostuu lasten ”harrastusedun” mukaisesti järjestetyn ja riippumattoman, 

perheen aikuisten yksilöllisten intressien mukaisen arkielämän välillä. Jännite näkyy 

etenkin seuraavassa: ”Mut sit aina kun tän kerran pari vuodessa miettii, niin sitten taas huo-

maa, että, että tota näin se vaan on, et tää on nyt semmonen hetki elämässä, että tota kun haluu 

kuitenkin olla niinku lasten harrastuksissa ja koulussa ja muussa mukana…”. Kiinnostavaksi 

näytteen tekee juuri liikkuminen valintojen välillä sekä pyrkimys sovittaa yhteen mo-

lemmat, jolloin päädytään sopuratkaisuun: arjen ”harrastusrumban” lapsille koituvat 

myönteiset seuraukset ilmaistaan vanhempien ajallisten uhrausten arvoisiksi. Kamp-

pailu päätyy argumentointiin, jossa mitätöidään ensin luotu mielikuva harrastuskuvi-

oissa mukana olemisesta velvoittavana ”pakkopullana”.  

Vanhemmuudelle asetetuissa odotuksissa tuotetaan myös moraalisia näkökohtia, 

kun lapset ja heidän tarpeensa menevät arkielämässä vanhempien vapaa-ajan intres-

sien edelle. Sen osoittaa esimerkiksi toteamus, jossa konstruoidaan vanhempien läs-

näolon merkitys lasten elämässä: ”Ja kyl sen mun mielestä näkee niistä lapsistakin, että et 

ne on kuitenkin kauheen tyytyväisiä sitten, kun vanhemmat on mukana”. Tässä otetaan sub-

jektipaikka lasten emotionaalisia kokemuksia ymmärtävänä ja tarkkanäköisenä van-

hempana, joka ilmaisee huomaavansa lapsista, ovatko heidän vanhempansa mukana 
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lasten harrastustoiminnassa vai eivät. Lasten kaverit ja kavereiden perheet otetaan 

esiin toisessa puheyhteydessä huomattavasti edellistä tarkemmin.  

LIISA 
... mut et on myös sit semmosii lapsii, näkee siellä harrastuksissa, joiden vanhemmat 
ei syystä tai toisesta sitten pysty olemaan tai ei oo niin paljon mukana, niin kyl sen 
näkee sitten myös niistä lapsista, että ne on sit vähän kateellisia, kun heidän vanhem-
mat ei oo siellä ja sillai. Ja oppii tuntee sit noi lasten kaverit ja kavereiden perheet 
hirveen hyvin, et sit paljon luottavaisemmin mielin jotenkin niinku onkin, kun tietää, 
että minkälaisessa porukassa niinku liikkuu noi lapset. (H05 N, s. 31)  

Puhenäytteessä vanhempien merkitystä lasten arjessa ja nimenomaan harrastuksissa 

korostamalla erotellaan ja kategorisoidaan perheitä tahattomasti sen mukaan, kuinka 

paljon vanhemmat ovat läsnä lasten aktiviteeteissa ja missä määrin vanhemmat yli-

päätään ovat kiinnostuneita lastensa tekemisistä, kavereista ja ajanvietosta. Samalla 

nostetaan esiin, tosin ”käänteisesti”, lasten kateellisuutena ilmaistava, nykylasten ai-

kuisen nälkää korostava olettamus, jota ylläpitävät julkisuudessa muun muassa kas-

vatuksen asiantuntijat. Tällaisessa julkisessa asiantuntijapuheessa korostetaan, miten 

paljon lapset tarvitsevat aikuisia ja ensisijaisesti vanhempiaan ja kuinka osa lapsista 

kärsii tästä puutteesta päivittäisessä elämässään.  

Puheotteessa ilmenee myös harrastuksissa mukana olemisen lapsia suojaava ja las-

ten tekemisiä valvova merkitys. Etenkin tieto lasten kaveriporukoista esitetään tärke-

äksi vastuuta kantavan vanhemman positiossa. Huoli ilmenee esimerkkipuheessa 

useista eri tarkastelukulmista. Se liittyy joidenkin toisten vanhempien poissaoloon 

lastensa harrastuksista, mutta myös lasten kaveriporukoiden muodostumiseen tilan-

teessa, jossa lasten vapaa-aika suuntautuu harrastuskavereiden sijaan toisenlaisiin 

”porukoihin”. 

Lasten ja vanhempien yhteiset ”perheharrastukset” erottuvat edellä tarkastelluista 

puhe-esimerkeistä. Lasten harrastukset sitovat vanhempien arkielämää erityisesti sen 

vuoksi, että lasten sirkusharrastukseen liittyy molempien vanhempien mukanaolon 

välttämättömyys. Kysymykseeni siitä, miten mitä ja kuinka usein lapset harrastavat, 

vastataan näin: 

TEA 
Eeh. Me ollaan luvattu, että ne saa ottaa yhden harrastuksen per lapsi, ja pojat aika 
hyvin pitäytyy siinä, että ne käy kerran viikossa sirkuskoulussa, ja sit me käydään koko 
perhe, siel mun mies on toisen parina ja minä oon toisen parina, et se on tämmönen 
meidän perheharrastus. Ja sit jos mies tai minä en pääse menemään, niin meijän tää 
vanhin tyttö on sitten tän jommankumman pojan parina, et periaatteessa pojat pääsee 
menee sinne aina. Mut tyttö harrastaa sitten myöskin sirkusta omana kertanaan kerran 
viikossa ja kitaransoittoa. Ja sitten se käy Harry Potterissa, tai siis taidekerhossa, ja sille 
on kasautunut harrastuksia. Ja sit se kävi uimakoulussa, mut se uimakoulu onneks 
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loppu, et se on tämmönen aktiivinen, mut se on vanhempikin, se pääsee osaan mene-
mään yksin, että se vähän helpottaa tässä kuskaamisessa. (H18 N, s. 16) 

Haastattelupuhe jatkuu sen pohtimiseen, kuinka paljon aikaa ja ponnistuksia van-

hempien mukanaolo lasten harrastuksissa vaatii. Harrastukset nähdään myös kauas-

kantoisina ”investointeina”, minkä ajatellaan erityisesti näkyvän teini-iässä lasten ta-

sapainoisuutena.  

TEA 
Se on aika paljon. Joo. Se oli neljänä iltana vielä pari viikkoa sitten, mut tää uiminen 
onneksi loppu. Ja se oli kyl must liikaa, et siihen jäi hirveen vähän semmosia rauhallisia 
iltoja olla yhdessä, kun, varsinkin sitten, et jos oot yksin kotona, niin sä joudut aina 
pakkaa ne kaikki sinne autoon. 

PH 
Niin, sit pitää kaikki muut, pienemmätkin, ottaa mukaan. 

TEA  
Joo, se on vähän tylsää. Ja se on kaks kertaa tietysti molempiin suuntiin. Mutta toi-
saalta mun mielestä muksuilla pitää olla se yks harrastus vähintään. 

PH 
Miten sä ajattelet, et se on tärkee se harrastus? 

TEA 
Ihan, kauheen pitkäjänteen, tai -näköisesti. Se, että harrastaako ne tällä hetkellä, niin 
se on sivuseikka. Mut se, että kun niillä on joku semmonen kiinteä kiva harrastus, kun 
ne on esimerkiks teini-iässä, niin mä oon aika vakuuttunut, että se helpottaa niitten 
sitä arkea silloin ja elämää muutenkin ja ehkä saa pidettyä paremmin poissa muista 
harrastuksista, mitkä ei olisi välttämättä niin suotavia. Se on varmaan niinku yks syy, 
et miks me ollaan aika hyvin jaksettu niitä kuskailla ja kannustaa. (H18 N, s. 16–17) 

Pohdinta lasten harrastusmenoihin liittyvästä ajankäytöstä terävöityy ja syvenee, mikä 

näkyy katkelman alussa: ”Se on aika paljon. Joo. Se oli neljänä iltana vielä pari viikkoa sitten, 

mut tää uiminen onneksi loppu. Ja se oli kyl must liikaa, et siihen jäi hirveen vähän semmosia 

rauhallisia iltoja olla yhdessä…”. Harrastuskuljetuksista yksin lasten kanssa selviämisen 

aspekti liitetään myös reflektointiin, mutta hankalaksi koettua kaikkien lasten autoon 

pakkaamista kommentoidaan vain ilmaisulla ”Joo, se on vähän tylsää”. Lopussa harras-

tusmenojen hoitaminen yksin neutraloidaan me-ilmaisussa, jossa valinnat lasten har-

rastusten täydestä tukemisesta esitetään vanhempien yhdessä tekemäksi päätökseksi. 

Yksilöllisenä mielipiteenä ilmaistaan, että ”mun mielestä muksuilla pitää olla se yks 

harrastus vähintään”. Puhe harrastuksista nykylasten elämään kuuluvina normaliteet-

teina heijastelee ajankohtaisia vanhemmuuteen liitettäviä odotuksia ja normeja, ja 
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lapsen hyvän arjen katsotaan edellyttävän vanhemmilta lasten harrastusten järjestä-

mistä ja niiden tukemista. 

Tämä esimerkkipuhe erottuu toisenlaisista argumentointitavoista suorasukaisuu-

dessaan ja kantaaottavuudessaan. Oletukset tekijöistä, jotka voivat suojata lapsia 

murrosiän pelätyiltä karikoilta ja kauhukuvilta, aktivoivat uudella tavalla puheen las-

ten harrastuksista ja murrosikään liitettävän ”huonoon seuraan” joutumisen riskin 

kautta. Säännöllisten harrastusten ajatellaan pelastavan teini-iän riskeiltä. Oletukset 

teini-iän riskeistä ilmenevät juuri nuorten vapaa-ajan viettotapojen kategorisointina. 

Tahattomasti harrastukset esitetään muiden myönteisten vaikutuksensa lisäksi, myös 

strategiaksi pitää nuoret poissa ”huonommista” puuhista ja porukoista, joissa arvot 

ja tavoitteet eivät ole yhteensopivia perheen lapsille viitoittaman kasvamispolun 

kanssa. Sama viesti esitetään edellä toisen haastateltavan (Liisan) puheessa, mutta 

vain viittauksenomaisesti. 

”Harrastusrumbaa” käsitellään haastattelupuheessa nykypäivän lapsiperheiden 

yleisenä arjen käytäntönä. Siinä näyttäisi olevan kyse viittauksista sellaiseen kasvatuk-

selliseen näkökantaan, jossa ymmärretään, että vanhempien arkivalinnoilla ja -käy-

tännöillä saatetaan vaikuttaa lasten elämään, kaveripiiriin ja tulevaisuuteen. Mahdol-

lisuus vaikuttaa omien lasten vapaa-ajan aktiviteetteihin ja siten välttää lasten ei-toi-

vottavat vapaa-ajan viettotavat (esimerkiksi kaveriporukoissa ajelehtiminen) ilmenee 

puheessa yhtenä harrastusten tukemisen merkittävänä syynä. Kuitenkaan erilaisten 

perheiden erilaisia mahdollisuuksia lasten harrastusten toteuttamiseen ei lähdetä ar-

vioimaan. Haastattelupuheessa vältellään perheiden kategorisointia vanhempien kas-

vatusasenteiden ja -käytäntöjen perusteella. Lasten ja perheiden toimintatapojen vä-

lisiä eroja ei eksplisiittisesti nosteta esiin lasten murrosiän harrastamisen tai harrasta-

mattomuuden ja näiden seurausvaikutusten arvottamisessa.  

Lapsiperhe-elämän ideaaliksi esitetään lasten etusijalle asettaminen, ja perheen ar-

jen aikataulujen muotoutuminen lasten harrastusmenojen mukaan esitetään vanhem-

pien yhdessä tekemäksi valinnaksi. Tähän viittaavat esimerkiksi me- ja passiivimuo-

toiset lauseet, joissa naishaastateltavat viittaavat molempiin vanhempiin. Tämän 

suuntainen ”vanhemmuusvalinta” näyttäytyy paikoin hyvin vaativana: puhe nostaa 

esiin rankkoinakin koettuja arkikäytäntöjä lasten edun nimissä. Lasten edestakaista 

kuljettamista ja mukanaoloa harrastuksissa kuvataan voimia vaativaksi mutta kaiken 

vaivannäön arvoiseksi. Korostamalla ajan panostamista lasten mielekkään toiminnan 

hyväksi kannatellaan perhemoraalia, jossa hyvä ja vastuullinen vanhemmuus nähdään 

henkilökohtaisten aikuiselämän intressien ja tarpeiden sivuun siirtämisenä. 
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2.4 Lasten harrastamisen tahdittama arki mutta vapaat viikonloput 

Puhetta viikonloppujen viettämisen tavoista ja käytännöistä esiintyy laajemmin vain 

muutamissa aineiston haastatteluissa. Useimmin viikonlopun tapahtumat ja ajanviet-

totavat joko ohitetaan tai selostetaan suppeasti. Viikonloppujen käsittelyn marginaa-

lisuus selittynee haastatteluteemojen painottumisella työn ja perheen yhdistämiseen 

arjen konteksteihin. Myös saavutuksia ja suorituksia korostava kulttuurinen ympäris-

tömme vaikuttanee siihen, että tekemisestä, käytännöistä ja lasten harrastusmenoista 

on helpompi puhua haastattelun kaltaisessa tilanteessa kuin ajassamme epätrendik-

käästä joutilaisuudesta, joka helposti liitetään passiivisuuteen tai ajan tuhlaamiseen. 

Analysoitavat puheotteet, joissa viikonloppuja käsitellään suhteessa arkeen, on 

poimittu kolmesta haastattelusta, ja tämä puhe on saanut alkunsa lähinnä vastauksina 

viikonloppuja koskeviin kysymyksiin haastattelutilanteessa. Viikonloput nähdään kii-

reestä ja aikatauluja noudattavasta rytmistä vapaana vyöhykkeenä. Joutilaan ja suori-

tuksista vapaan ajan viettämistä viikonloppuisin puolustellaan harkittuna, omaehtoi-

sena valintana, joka oikeutetaan suhteessa sellaisiin arkipäivien rutiineihin, jotka ai-

heuttavat kiireen tuntua ja pakkotahtisuutta. Juuri pyrkimys viettää viikonloppuja lep-

poisasti vailla ennalta asetettua ohjelmaa tai tavoitteita on tulkittavissa myös koetun 

hyvinvoinnin kannalta oleelliseksi, vaikka hyvinvointiteema ei eksplisiittisesti esiin-

nykään puheessa. 

Haastatteluissa arkea ja viikonloppuja ei pääsääntöisesti käsitelty samassa puheyh-

teydessä, mikä sinänsä on huomionarvoista ja viittaa pyrkimykseen hahmottaa puhe-

tilanteessa elämänalueet toisistaan erillisinä. Viikonlopun viettäminen itsessään ei ole 

mielenkiinnon kohteena, vaan tarkastelunäkökulmana on sen sijaan se, miten haas-

tattelupuheessa suhteutetaan viikonlopun käytännöt perusarjen hektisyyteen ja aika-

tauluja noudattavaan rytmiin. 

Arkeen liittyvän suorittamisen ja hyödyllisen tekemisen odotukset eivät esiinny 

viikonloppukuvauksissa. Ero arjen ja viikonloppujen välillä kuvastuu puheessa pe-

rustavanlaatuiseksi. Kiinnostavaa on, että arjen ja viikonloppujen toisistaan erotta-

mista ei problematisoida eikä sitä pidetä ristiriitaisena, vaan pikemminkin se on elä-

mään kuuluva normaliteetti. Viikonloppujen rentoutumista kuvaavat toimet ja pyr-

kimys toimettomuuteen ja joutilaisuuteen ovat vastapainoa hektiselle perhearjelle ja 

lasten ”harrastusrumballe”. 

Huomionarvoista seuraavassa esimerkissä on, kuinka siinä puhutaan lasten har-

rastamisen merkityksestä, vaikka haastattelukysymys ei suoraan koske harrastamista, 

vaan kohdistuu yleisluonteisesti vapaa-aikaan lasten kanssa. 
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PH 
Käyksä lasten kanssa tämmösissä näissä pikaruokaloissa ikinä tai, vai kuinka sä vietät 
vapaa-aikaa lasten kanssa yleensä? 

TUULA 
No, kun meillä ei sitä sillai niinku, no viikonloppuisin aika usein, kun toinen, van-
hempi tyttö ratsastaa, niin sitten siellä tallilla menee useampi tunti. Ja tota, ja sit mä 
kuljetan häntä huilutunneilla ja teoriatunneilla ja toista balettitunneille ja vekarateatte-
riin ja ((molemmat naurahtavat)) kuvataidekouluun, et se on sitä niinku nää arki-illat 
on tätä, niinku lasten harrastuskuljetuksia. Ja sit viikonloppuna, niin ei halutakaan mi-
tään kauheesti, että, et se on sitten, joskus mennään elokuviin tai uimahalliin, hyvin 
harvoin. Vielä harvemmin ulos syömään. Me ollaan aika paljon kotona sitten se vii-
konloppu. Ja se tallireissu nyt melkein sitten kuuluu joka viikonloppuun, että, mut et 
tota ja sitten kavereilla on näitä yökyläjuttuja, että sitten se on semmonen kiva ohjel-
manumero. (H07 N, s. 28) 

Lasten harrastusten kuljetusrumba esitetään edellä suvereenisti lukuisia kuljetuksia 

yksin hoitavan minäpositiossa. Lasten harrastusarki nostetaan esiin siten, että se si-

sältää useita erityyppisiä harrastuksia. Puhe rakentaa tarmokkaan (yksinhuoltaja)äidin 

subjektiaseman, joka mahdollistaa kahden lapsen harrastusmenot ilman toisen van-

hemman mukanaoloa. Vanhemmuus (tässä äitiys) esitetään lasten monipuolisten har-

rastusten mahdollistajana, mikä ilmenee eri harrastusmuotojen luettelemisena yksin-

kertaista kielellistä esitystapaa käyttäen. Puheessa ei tule ilmi kiire eikä tarve omaan 

aikaan, jolloin ne eivät kontekstoi puhetta samalla tavoin kuin edellä toisen haasta-

teltavan (Liisa) esimerkissä, jossa vanhemmat hoitivat yhdessä harrastusmenoja.  

Arjen ja viikonloppujen rytmin ja ajankäytön erot tulevat aineistossa esiin vah-

vimmin juuri tässä kyseisessä haastattelussa. Arkea kuvataan tosin painotetusti lasten 

harrastusten vaatimusten kontekstissa. Keskustelun edetessä tarkastellaan perheen 

arki-iltojen ja viikonloppujen ajankäyttöä suhteessa toisiinsa: 

TUULA 
Ja joku yhteinen ruoanlaitto ja leipominen ja tämmöset, et kyl ne on aika, yritetään 
olla aika aloillaan sitten viikonloppuna just tämän arkirumban takia ja sen takia, että 
he sitten on joka toisen viikonlopun pois, niin ei oikein jaksa lähteä minnekään niinku 
niinä väliviikonloppuina, kun he on kotona, että siihenkin järjestäisi kauheesti jotain 
menoa ja säpinää. Et on ihan parempi olla ihan paikoillaan. He joskus sanookin just 
sitä, että on ihanaa olla kotona, että ei oo mitään ohjelmaa. Et se leipominenkin on 
niinku tosi mieleistä, että silloin harvoin, kun sitä jaksaa tehdä... (H07 N, s. 28)  

Myös kieliopillisesti tarkasteltuna arjesta puhutaan toisin kuin viikonlopuista: ensim-

mäisessä puheotteessa asemoidutaan lasten harrastusten täyttämää arkea pyörittä-

väksi vanhemmaksi minä-muotoa käyttämällä. Sen sijaan perheyhteisyyttä korostava 

me-muoto sekä toisaalta neutraalit, toteavat passiivimuotoiset ilmaisut hallitsevat, 
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kun viikonloppujen vietto on puheenaiheena. Ilmaisu, jossa viikonloppuna ”ei halu-

takaan mitään kauheesti”, ei esiinny neutraalina tapana kertoa viikonlopuista. Viikon-

loppuja verrataan puheotteessa lapsiperhearkeen usein liitettävään hektisyyteen ja tii-

vistahtisuuteen nostamalla esiin perheenjäsenten yhdessä tekemistä, kuten leipomista 

tai pihatöitä, joihin ei liity ulkoapäin asetettuja vaatimuksia. Tässä puheyhteydessä 

asetetaan osin myös rajoja omalle jaksamiselle, mikä näkyy etenkin seuraavassa ilmai-

sussa: ”…ei oikein jaksa lähteä minnekään niinku niinä väliviikonloppuina, kun he on kotona, 

että siihenkin järjestäisi kauheesti jotain menoa ja säpinää. Et on ihan parempi olla ihan paikoil-

laan”. (Lasten on aiemmin kerrottu asuvan joka toinen viikonloppu isän luona). 

Toisaalta puheotteessa vedotaan myös lasten sanomisiin, mikä ilmenee esimer-

kiksi seuraavassa: ”He joskus sanookin just sitä, että on ihanaa olla kotona, että ei oo mitään 

ohjelmaa”. Tämän voi tulkita myös lasten edun korostamisena ja samalla äidin viikon-

lopun viettämiseen liittyvien valintojen puolustamisena. Tässä puhekatkelmassa on 

huomionarvoista lähihuoltajuuden esille tuleminen vain viittauksenomaisesti. Se ra-

jataan kapeaksi, lähinnä käytännölliseksi viikonloppujen järjestämiseen ja ajankäyt-

töön liittyväksi asiaksi.  Puheesta jää pois esimerkiksi julkisesti paljon esillä oleva kes-

kustelu yksinhuoltajan tilanteesta, jossa vain toinen vanhemmista kantaa vastuun las-

ten arjesta. Lasten kaikkien harrastusten perusteellinen luetteleminen haastatteluti-

lanteessa voidaan myös nähdä tapana, jolla korostetaan hyvin pärjäämistä kahden 

alakouluikäisen lapsen lähihuoltajan (yksinhuoltajan) elämäntilanteessa. Lasten mo-

nien harrastusten luettelemisella halutaan ehkä nostaa esiin, etteivät lapset jää osat-

tomiksi mistään lapsiperheissä sosiaalisesti arvostetusta toiminnasta ja että heillä on 

samantasoiset harrastukset ja harrastusmahdollisuudet kuin kahden vanhemman per-

heissä.  

Haastatteluissa nousee esiin tapa selostaa arki-illat harrastuskuljetusten tahditta-

mina mutta puhua viikonlopuista laadullisesti arjesta poikkeavana perheaikana. Va-

paa-ajan viettäminen ensisijaisesti ilman siihen liitettäviä suorittamisen, tehokkuuden 

ja hyödyn merkityksiä tuodaan haastattelutilanteessa esiin tietoisena, omaan ja lasten 

haluamiseen nojaavana valintana. Viikonloppuja koskeva puhe suhteutuu tiiviisti 

edellä hektiseksi kuvattuun arkeen, ja puheen funktioksi määrittyy aikataulutetun ja 

menoista täyttyvän perusarjen nollaaminen. Viikonloppujen joutilaisuuden ja pysäh-

tyneisyyden perusteleminen ja puolustaminen ovatkin tämän puhetyypin ytimessä. 

Toisaalta voidaan kysyä, miksi joutilasta vapaa-aikaa ja hyödytöntä viikonlopun viet-

tämistä joudutaan selittämään ja puolustamaan. 

Verrattuna edellisessä luvussa käsiteltyyn, toisen haastateltavan (Liisa) käyttämään 

argumentointitapaan haastattelupuhe kietoutuu käsitykseen, jossa lasten aikataulutet-

tua hyötyajankäyttöä rajaamalla huolehditaan tasapainosta lasten elämässä ja pyritään 
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varmistamaan, ettei ohjattu harrastustoiminta hallitse lasten elämää liiaksi. Paradok-

saalisesti itselle otettavassa tarmokkaan äidin positiossa ei ilmaista väsymystä tai ti-

lanteen vaativuutta, mutta aikatauluista vapaiden viikonloppujen kontekstissa jaksa-

misen teema nostetaan esiin ja sille annetaan hienovaraisesti leppoisuuteen viittaava 

merkitys. Sen sijaan toinen haastattelu tuo esiin vapaa-aikaan liittyviä jännitteitä, jotka 

ilmenevät erityisesti rauhallisen olemisen ja yhdessä tekemisen välisenä kamppailuna:  

TEA 
--- Mut meidän arkiviikonloput on aika rauhallisia, samalla kaavalla, että lapset leikkii 
aika pitkälle kavereitten kanssa, ja me ollaan aika paljon kotona. Me pyritäänkin siihen, 
et me ei hirveesti järjestetä mitään tämmöstä ylimääräistä ohjelmaa, tottakai joskus 
käydään uimassa tai jossain puistossa tai tämmöstä, mutta se on aika harvinaista. Ja, 
no ollaan pihalla hirveesti. Viime viikonloppuna tehtiin koko päivä pihatöitä. 

PH 
Et sä et kaipaa semmosta niinku ohjelmaa hirveesti siihen, vaan päinvastoin? 

TEA 
Joo, ehkä päinvastoin. Joo. Eikä mun mieskään kaipaa, et se menee kyl sen suhteen 
yksiin. Ja sit jos mä kaipaan jotain, niin mä kaipaan ehkä sitä, että lähtee yksin jonneen. 
(H18 N, s. 21–22) 

Me-muodon runsaalla käytöllä vahvistetaan perheen yhteisyyttä, joka toteutuu yh-

dessä tekemisen ja yhteisten puuhien kautta. Ristiriita hyödyllisen ja hyödyttömän 

tekemisen välillä konstruoituu, kun ensin todetaan ”Ja, no ollaan pihalla hirveesti”, mutta 

tarkennetaan heti perään, että ”viime viikonloppuna tehtiin koko päivä pihatöitä”. Toisaalta 

epäsuorasti tuodaan esiin tavallisen perheen ajanviettotapoja koskeva oletus, jonka 

mukaan perhe käy viikonloppuisin lapsiperheiden suosimissa ja erityisesti lapsiper-

heille tarkoitetuissa ajanvieton ja viihtymisen paikoissa. Tämä yleinen ajattelutapa il-

menee lausahduksessa ”… totta kai joskus käydään uimassa tai jossain puistossa tai täm-

möstä, mutta se on aika harvinaista”. Totta kai -ilmaisun käyttäminen viittaa ajassa nor-

matiivisiksi muotoutuneisiin vanhemmuusodotuksiin. Näin luodaan myös ristiriitaa 

vapaa-ajan toiminnallisuuden ja tekemättömyyden välillä. Sosiaalisessa ympäristös-

sämme hyvien ja kunnollisten vanhempien odotetaan vievän lapsia myös muualle 

kuin harrastuksiin – kivoihin ja lapsille mieluisiin paikkoihin, kuten puistoon tai ui-

mahalliin. Puhe on tulkittavissa siten myös tasapainottelupyrkimyksenä luppoajan ja 

aktiivisen ajan välillä. 

Toinen edellisestä erottuva ristiriita tulee näkyväksi tiiviin perhearjen ja viikon-

loppuihin painottuvan ennakkosuunnitelmista vapaan perhe-elämän ja oman ajan 

tarpeen välillä. Haastateltava esittää, ettei tarvitse viikonloppuihin ohjelmaa, mutta 

ilmaisee sen jälkeen kaipaavansa irtiottoa perheestä eli ”ohjelmaa” vain itselleen. 
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Yleisesti lapsiperhearjen kontekstissa käytettävä ja tiedostettu, etenkin äiteihin liitet-

tävä ilmaisu ”oma aika” ei kuitenkaan aktivoidu tässä yhteydessä eikä aineistossa yli-

päätään, vaikka näin voisi olettaa muun ”arkirumban” perusteella.  

Haastateltavien käyttämät ilmaisut kiinnittyvät tiiviisti ydinperhekontekstiin. Il-

maisut, kuten ”ei halutakaan”, ”ei pyritäkään” tai ”me pyritäänkin siihen, ettei järjestetä oh-

jelmaa viikonloppuihin”, ovat rentoutumista ja joutenoloa puolustavia, mutta harrastus-

rumbapuheeseen linkittyviä ja sen vuoksi sosiaalisesti käyttökelpoisia. Oman yksilöl-

lisen ajan tarvetta käsittelevä puhe ei tässä puhekontekstissa näytä olevan kovin käyt-

tökelpoinen – viikonloppujen vapaa-ajasta on sopivampaa puhua perheyhteisyyttä 

vaalivan äidin roolissa. 

Poikkeava esimerkki, jossa ei esiinny leppoisaksi viikonloppujen vapaa-aikaa 

konstruoivaa puhetta, nostaa esiin lapsen harrastusten täyttämät viikonloput. Nimen-

omaan lapsen urheilu- ja liikuntaharrastuksen vuoksi myös viikonloput kuvataan pai-

koin hektisiksi, mutta kiinnostavaa on, että esimerkissä ei selosteta nykyistä elämää 

ja nykyisiä viikonloppuja vaan enimmäkseen elämänvaihetta ennen kuin lapsi lopetti 

jalkapalloharrastuksen.  

PH 
---Miten teillä on tää harrastusrumba tai onko sulla itselläs tai sun lapsillas semmosii 
niinku joka päivä, tai ei joka päivä, mut aina silloin tällöin viedään jonnekin? Nehän 
on niin isoja tietysti. 

FRIDA 
Joo, mun poika lopetti, se pelas jalkapalloa. Et silloin kun se oli nuorempi, ni oli kau-
heesti sitä rumbaa, että milloin on harkat ja pelit ja kaikki, kauhee kuskaaminen ja 
järjestäminen. Mut se lopetti sen, et sitä ei oo enää. Tytöl on viikonloppuisin se käy 
ratsastamassa ja hoitamassa hevosia, et sit mun äiti usein kuskaa tai sit mä kuskaan, et 
sitä niinku vuorotellaan tai sit se menee jonkun kaverin kyydissä. Ja sit viikolla, jos sil 
on jotain, kun se semmosta tanssia nyt haluaa harrastaa, niin se menee itte, et mun ei 
tarvii sit siitä niinku. Mut silloin kun ne oli pienempiä, se oli enemmän sit, oli niinku 
just se, että ne vei hirveesti aikaa, varsinkin viikonloppusin just ne jalkapallomatsit. 
Nyt ei oo enää sitä. (H13 N, s. 18) 

Puheessa nostetaan esiin lasten harrastukset toisen lapsen jo vuosia sitten päättyneen 

jalkapalloharrastuksen vaatimusten ja ajankäytön kuvauksessa. Lasten harrastamisen 

tukeminen on tavoiteltua, arvostettua sekä kunnianhimoiseen vanhemmuuteen liitet-

tävää, mikä on jo tullut esiin tässä luvussa käytetyissä esimerkeissä. Sama arvostus 

näkyy tässä puhekatkelmassa käyttöönotetussa subjektiasemassa: tiivis mukanaolo ja 

oman vapaa-ajan käyttäminen lapsen harrastukseen tarjoaa mahdollisuuden asemoi-

tua kunniakkaaksi vanhemmaksi yhden vanhemman perheessä, mikä kulttuurisesti 

tulkitaan keskimääräistä vaativammaksi. Runsaasti vanhemman aikaa vievän lapsen 
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harrastuksen asettamat vaatimukset sekä kyky toimia niiden mukaisesti ilmenevät 

katkelman ilmaisuissa ”ni oli kauheesti sitä rumbaa”, ”kauhee kuskaaminen ja järjestäminen” 

ja ”ne vei hirveesti aikaa…”. Paradoksaalisesti tilapäiseen uhripositioon asettuminen te-

kee puhujasta sankariäidin, jolla on valmiuksia panostaa lasten kodin ulkopuolisiin 

harrastuksiin. Siten kaksijakoinen positioituminen saattaa tässä viitata pyrkimykseen 

korostaa sitä, että lapset ovat saaneet harrastaa pienestä pitäen, ja että yksi vanhempi 

pystyy tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia lapsille siinä missä ydinperheetkin. 

Tästä poiketen tyttären viikonloppuihin sijoittuva ratsastusharrastus kuvataan 

varsin neutraalisti. Miksi pojan entinen jalkapalloharrastus korostuu ja kuvataan täy-

sin eri tavoin verrattuna tyttären harrastukseen? On huomioitava, että osin kuvaus-

tapojen ero saattaa johtua haastattelutilanteessa käytetystä kysymystyylistä, jossa mai-

nitaan sana harrastusrumba. Toisaalta puhe paljastaa lasten harrastusteeman käsitte-

lyn voiman ja ”pakottavuuden” haastattelutilanteessa. 

Se, peilautuuko yksinhuoltajan elämäntilanne kuvauksissa lasten entisistä ja nykyi-

sistä harrastuksista, ei eksplisiittisesti käy ilmi. Kuvaukset nostavat silti pintaan kysy-

myksen, pyrkiikö puhuja painottamaan aktiivisuuttaan ja osallistumistaan lasten har-

rastuksiin kertomalla lastensa koko harrastushistorian. Joutuuko haastateltava va-

kuuttamaan itsensä ja kuulijansa siitä, että yhdestä vanhemmasta huolimatta lapsille 

on tarjottu yhdenvertaisesti harrastamismahdollisuuksia kuin kahden vanhemman 

perheissä, joissa on enemmän resursseja? Merkitseekö keskiluokkaisen ydinperheen 

harrastuskeskeinen elämisen malli tavoitetta ja vertailukohtaa yksin lapsiaan kasvat-

tavalle? 

Haastattelun edetessä ja kysymyksen kohdentuessa nykyisiin viikonloppuihin, 

voidaan puheessa tunnistaa tyttären ratsastusharrastukseen osallistuvan äidin positio.  

PH 
Miten teillä viikonloput menee, millä tavalla te vietätte? 

FRIDA 
---Et se menee usein kans silleen kotona aika paljon levätessä tai sit mun tyttären näis 
ratsastusjutuissa tai sitten käydään vierailulla tai joku käy meillä. Mut et sit en mäkään 
halua joka viikonloppu halua tehdä mitään, et sit just viime viikonloppuna kun vietet-
tiin mun tyttären synttäreitä, niin sitten mä taas tänä viikonloppuna en halua tehdä, 
varmaan mennä minnekään, et vähän silleen kanssa. (H13 N, s. 20) 

Toisaalta katkelma ilmentää myös tarvetta olla tekemättä mitään tarkasti ennalta 

suunniteltua viikonloppuisin, jolloin tuodaan esiin pyrkimys toiminnallisten ja ohjel-

mallisten viikonloppumenojen karsimiseen ja säännöstelyyn. Tässä puhekontekstissa 

tyttären viikonloppuisin toteutuva ratsastusharrastus ja siinä mukanaolo nivotaan su-

lavasti muuhun vapaamuotoisen ajanviettoon ja lepäämiseen. 
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Yhden vanhemman perheissä elävät haastateltavat eivät tässä aineistossa tuo esiin 

arkeaan lastensa yksinhuoltajuuden kautta, vaikka elämäntilanne mainitaankin neut-

raalisti. Toisaalta poikkeuksena tästä voidaan pitää kuvausta lapsen entisestä, kauan 

sitten päättyneestä harrastuksesta ja omasta merkittäväksi panostukseksi kuvatusta 

osuudesta sen toteuttamisessa. Tässä kontekstissa puhe voidaan tulkita myös laajem-

min, yhden huoltajan perheiden arjen puolustamisena. Hyvä vanhemmuus kuvataan 

siten, että lasten aktiviteetteihin käytetään resursseja ja aikaa, eikä yksinhuoltajaperhe 

poikkea tässä suhteessa ydinperheiden elämästä. 

Viikonloppujen tapahtumiin liitetään puhetyypissä perhearvoja. Perheenjäsenten 

yhteiset hetket ja tekemiset tuodaan esiin, kun taas arki kuvautuu kunkin lapsen yk-

silöllisten taipumusten ja kykyjen tukemisen areenaksi, jossa haastateltavien henkilö-

kohtaisten kokemusten tai tarpeiden reflektointiin ei ollut tilaa. Kiireettömän viikon-

lopun nivominen hektiseen suorituspainotteiseen arkeen haastattelupuheessa luo pu-

hetapaan paradoksaalisuutta. Ennalta suunnittelemattoman ja aikataulutuksesta va-

paan ajan merkitys tuotetaan aikataulutetun arjen välttämättömäksi vastapainoksi, 

jolloin samalla myös korostetaan viikonlopun aikaa ja sen viettämisen tapoja subjek-

tiivista hyvinvointia ylläpitävinä tukipilareina. Vapaisiin viikonloppuihin liitettävissä 

merkityksenannoissa konstruoituu siten perustavanlaatuinen ero arjen ja viikonlopun 

käytännöissä. Ero tehdään näkyväksi tuomalla esiin sekä vanhempien että lasten ajan-

käytön tasapainottaminen. 

2.5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Edellä tarkastelun kohteina olivat arjen käytäntöjä käsittelevä puhe, sen eri variaatiot, 

tasot ja mahdolliset yhteenkietoutumiset toisenlaisiin diskursiivisiin jäsennystapoi-

hin. Puheessa työn, uran ja perheen yhteen sovittaminen tuotetaan arjen kulkua ja 

sujumista helpottavina konkreettisina, perheen tarpeisiin räätälöityinä rutiineina ja 

käytäntöinä, joissa vanhemmat muun muassa vuorottelevat, porrastavat ja sovittele-

vat aikataulujaan. Jaana Vuoren (2001) alun perin tunnistamaa yhteisesti jaettavan 

vanhemmuuden diskurssia voitaneen tässä aineistossa luonnehtia myös uudentyyp-

piseksi nykyvanhemmuutta kuvaavaksi puhetavaksi, jossa korostuu uran luomista 

kannatteleva työelämäkulttuuri.  

Luvussa tarkastelin työn ja perheen yhteen sovittamisen käytäntöjä pääosin kah-

desta eritasoisesta diskursiivisesta näkökulmasta. Tarkastelin, miten persoonaprono-

mineja ja passiivimuotoisia lauseita käyttävässä puheessa selostettiin päivittäisiä, eten-

kin lastenhoitoon liittyviä käytäntöjä. Toiseksi kysyin, miten ja miksi lapsiperhearjen 
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käytännöistä puhuttiin ja miten ne tulivat esiin nimenomaan lasten harrastamisen 

kontekstissa.  

Lingvistinen analyysi osoitti, miten persoonapronomineja minä ja me sekä passii-

vimuotoisia lauseita käyttämällä selostettiin päivittäisiä lastenhoitoon sidoksissa ole-

via rutiineja. Näissä toisistaan erottuvissa variaatioissa rakentuvat subjektipositiot 

nostavat esiin arjen käytäntöjen sukupuolisidonnaisuuden, sillä kieliopilliset muodot, 

minä, me ja passiivi, paljastivat, kuka tai ketkä tekevät mitäkin asioita, ja tämä osoit-

tautui perinteisiä sukupuolirooleja myötäileväksi puheeksi. Arjen pyörittämisestä en-

sisijaista vastuuta kantavan äidin subjektipositio on selväpiirteinen, kun taas mies-

haastateltavat kuvaavat perhearjen käytäntöjä passiivimuodossa, jolloin isän hoitamat 

käytännöt ja vastuu eivät käy selkeästi ilmi puheesta.  

Kiinnostavaa on myös, että perheen yhteistä tekemistä kuvaavassa puheessa nais-

haastateltavat käyttävät yleisesti minä-muodon lisäksi myös me-muotoa. Tasa-arvoi-

sen vanhemmuuden ideaalin tiedostaminen näyttäisi kuvastuvan naishaastateltavien 

puhetilanteissa, joissa arjen käytäntöjä käsittelevissä selonteoissa minä-muoto vaih-

tuu ja pehmentyy paradoksaalisesti tasavertaista vastuunjakoa ilmentävän me-muo-

toisen argumentoinnin myötä. Näyttääkin siltä, että yhteisesti jaetun vastuun nor-

mista ja ideaalista halutaan pitää kiinni myös niissä puhetilanteissa, joissa vastuupo-

sitiot eivät viittaa tasavertaisen työnjaon perhetilanteeseen.  

Toisena diskursiivisena ulottuvuutena painottuu puhe lasten harrastamisesta, jol-

loin tuodaan erityisesti esiin lasten kodin ulkopuolisten harrastusten vaikutukset van-

hempien vapaa-aikaan ja arjen käytäntöihin. Puhe lasten harrastamisesta vanhempien 

ajankäyttöä merkittävästi sitovana ”uudenlaisena” käytäntönä nostaa esiin ympäris-

tössämme runsaasti käytettävän, nimenomaan lasten harrastusten tärkeyttä ilmentä-

vän jäsennystavan. Samanaikaisesti lasten vapaa-ajan käyttöä tuodaan esiin korosta-

malla ohjattuihin harrastuksiin osallistumista. Tästä puheesta tehtävät johtopäätökset 

erottuvat lingvistisen tason sukupuolittuneisiin perherooleihin viittaavista analyysitu-

loksista: puhe lasten harrastuksista voitaneen ymmärtää myös uudentyyppiseksi van-

hempien ja lasten yhteisiä arkikuvioita korostavaksi puhevariaatioksi. Lasten harras-

tuskäytännöt merkityksellistetään samalla välttämättömiksi ja itsestäänselvyyksiksi  

lasten vapaa-ajan kokonaisuudessa. Tässä puhevariaatiossa rakentuu sukupuolineut-

raaliutta ilmentävä, mukana lasten harrastuksissa kulkeva, lapselle parasta tahtovan 

vanhemman positio. 

Lasten harrastuksissa mukanaoloa korostava puhe saattaa heijastella ajassa vallit-

sevia perhekulttuurisia muutospiirteitä, mutta myös lasten vapaa-ajan tietynlaista 

hyödyllisyyden ihannetta. Harrastuksiin liittyvästä puheesta nimittäin puuttuu täysin 

sellainen käsitys ja ajattelutapa, jossa lapsen puuhailua kotona, esimerkiksi 
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piirtämistä, käsitöitä tai askartelemista, myös merkityksellistetään ”oikeiksi” harras-

tuksiksi. Lähinnä vain ohjatut harrastukset ja vanhemmuus aikataulutetun harrastuk-

sen mahdollistajana, esimerkiksi autonkuljettajana, näyttäytyvät puheessa kunnolli-

sena, ympäristön arvostusta nauttivana vanhemmuutena. Tällä tavoin rajautuva puhe 

luo ja ylläpitää siten osaltaan paineita suosia lasten erilaisten taitojen ja kykyjen kehit-

tämistä ylläpitävää lapsiperhearkea ja -elämäntapaa (vrt. Peltola 2014; Berg, P. & Pel-

tola 2015; Vincent & Maxwell 2016). 

Yhteiskunnallisella tasolla puhe kiinnittyy sellaisiin palkkatyön piirteisiin, jotka si-

tovat, rajaavat ja asettavat aikatauluja ihmisten tavoille sovittaa yhteen ansiotyö ja 

vanhemmuus. Arkielämän järjestelyt ja käytännöt kuvautuvat oman ja puolison työn 

asettamien aikataulujen ja vaatimusten mukaan organisoituneina. Puhe nivoo siten 

arkikäytännöt ansiotyön asettamiin aikapaineisiin ja muihin ehtoihin, joihin ei katsota 

itse voitavan vaikuttaa. Vapaa-ajan niukkuutta ja rajallisuutta korostavassa puheessa 

tulee ilmi työelämän ehtoihin ja normeihin sopeutuminen. Haastattelupuheessa nos-

tetaan näkyviksi myös perhekäytäntöjen ennakoimattomat, yllättävät tilanteet ja äi-

teihin kohdistuvat käytäntöjen uudelleenorganisoinnin odotukset (ks. myös Repo 

2005, 412–413; Jokinen, K. 2014, 183–187).  

Puheessa tehdään näkyväksi myös hektiseksi kuvastuvaa elämänvaihetta, jota ylei-

sesti kutsutaan Suomessa ruuhkavuosiksi. Tällä tarkoitetaan pienten lasten hoitami-

sen, aikataulujen yhteen sovittamisen, perhelogistiikan ja uran luomisen haasteiden 

kasautumista ja päällekkäisyyttä (vrt. Joutsenniemi & Mustonen 2013). Puheessa ko-

rostuvatkin lapsiperhearjen elämänhallinnan yksilölliset selviytymistaidot, ja para-

doksaalisesti normalisoidaan pikkulapsiarjen ja uran luomisen yhdistäminen. Vaikka 

kyseessä on kuormittava elämänvaihe, siitä on vain selviydyttävä.  

Kiireisyys tulkitaan kulttuurissamme yleisesti tehokkuudeksi ja kilpailuyhteiskun-

nassa pärjäämiseksi, ja tämä koskee niin työelämää kuin työn ulkopuolista vapaa-ai-

kaa. Haastattelupuheessa kiire kuvastuu arkielämässä vallitsevaksi normaliteetiksi. 

Kuitenkin kiire-sanaa käytetään aineistossa vain poikkeuksellisesti, ja se tulee esiin 

esimerkiksi pohdinnassa siitä, voisiko aikataulutetusta perhearjesta johtuvaa kiireen 

tuntua jollakin tavoin vähentää. Toimivia ratkaisuja kiireen vähentämiseksi ei silti 

tuoda esiin, kiireisen lapsiperhe-elämäntavan kritisoinnista puhumattakaan. 

Haastatteluissa ilmenee, että vastuun työn ja perheen yhteen sovittamisesta ajatel-

laan kuuluvan itsestään selvästi työntekijöille. Perhearjen pyörittämistä koskeva puhe 

tässä aineistossa ohittaa ajankohtaiseen, yhteiskunnalliseen työn ja perheen yhteen-

sovittamispuheeseen sisältyvän näkökulman, jossa työnantajien taholta tulevien jous-

tojen ja työaika-autonomian lisääminen nähdään tarpeelliseksi. Haastateltavat eivät 

siis esittäneet tarvetta hakea nykyistä parempia ratkaisuja työn ja perheen yhteen 



 

59 

sovittamiseen. Naishaastateltavien puhe tukee pikemminkin ymmärrystä ajankäytön 

ja arjen hallinnasta individuaalisena organisointihaasteena ja ”näytön paikkana”. 

Vaikka lasten ”harrastusrumban” esitetään vaikuttavan merkittävästi koko perheen 

arjen muotoutumiseen, puheen eri variaatioissa kaikkine jännitteineen ja ristiriitai-

suuksineen pyritään esittämään oma lapsiperhearki sekä kunniallisena että hallittuna. 

Siten puheen funktioksi piirtyy pyrkimys korostaa, että lasten asiat on hoidettu hyvin 

ja päivittäinen arki on mahdollisimman sujuvaa (vrt. Peltola 2014).  

Mia Tammelin (2009) erottelee väitöstutkimuksessaan työajan tärkeimpinä ulot-

tuvuuksina työn kiireisyyden, työaika-autonomian ja työajan ennakoitavuuden. Siinä 

osoitetaan, että koska useat perheiden huolenpitotehtävät ovat tiukasti aikaan sidot-

tuja, erityisesti työajan ennakointi helpottaa perheiden arkea. Sen sijaan tässä tutki-

muksessa ajan niukkuuden ei esitetty johtuvan vain ansiotyön aiheuttamasta kiireestä, 

vaan yhtä lailla kiirettä aiheuttavaksi selostettiin työelämän ja ”muun elämän” (erityi-

sesti lasten harrastusmenojen) yhdistäminen. Toisaalta työelämän kiireisen tahdin kä-

sitteleminen saattoi jäädä haastattelupuheessa niukaksi, koska kiireisiin vanhempiin, 

jotka eivät ehdi työnsä vuoksi viettää riittävästi aikaa lastensa kanssa, liitetään yleisesti 

negatiivisia mielikuvia.  

Merkille pantava yksityiskohta on ainoastaan isovanhempien tarjoama lastenhoi-

toapu, ja se nostetaan puheessa esiin perheen ulkopuolelta tulevana arkea helpotta-

vana resurssina. Isovanhempien apu merkityksellistetään kulttuurisesti hyväksytyksi, 

legitiimiksi perheen arjen tukimuodoksi myös tilanteissa, joissa isovanhempien apua 

ei ole mahdollista saada. Avun tarvitsemisen kysymys ohitetaan perhearkea koske-

vassa puheessa. Tämä kuvaa onnistumisen paineita sekä äiteinä että uraäiteinä sekä 

Suomessa omaksuttua yksin pärjäämisen kulttuuria, eikä haastatteluissa korosteta las-

tenhoitoavun tai minkään arkielämän hallintaan liittyvän avun tarvetta.  

Toisaalta ”perhearjen pyörittämispuheen” yhtenä funktiona voidaan pitää pyrki-

mystä suojata yksityisiksi miellettyjä tai arkaluonteisia perhe-elämän ja arjen asioita. 

Selostava ja arkea konkreettisesti kuvaileva puhe ei ilmennä tarvetta tulla kuulluksi 

minänä tai halua kertoa ja avata itseään persoonana, jota brittisosiologi Beverly 

Skeggs (2004) on luonnehtinut keskiluokkaisena (työväenluokkaisuudesta erottu-

vana) taipumuksena. Rutiineja ja käytäntöjä esiin nostava puhe viittaa mielestäni pi-

kemminkin koulutuksen ja sosiaalisen aseman mahdollistamiin keinoihin hallita pu-

hetta ja siten kontrolloida sitä, mitä aspekteja puheeseen sisällytetään ja erityisesti 

mitä siitä jätetään pois.  

Tarkastellussa puheessa ei käsitelty puolisoiden kotiarjen työnjaon tasa-arvokysy-

myksiä. Tästä päätellen korkeakoulutausta ja perhetilanne, jossa molemmat puolisot 

toimivat työelämässä, eivät näytä tarjoavan paikkaa itsen asemointiin tasa-
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arvoideaalin ja -diskurssin ulkopuolelta. Useiden tutkimusten mukaan sukupuolten 

välistä tasa-arvoa kannatetaan Suomessa laajasti asenteiden tasolla, mutta käytännöt 

osoittavat silti myös muuta (ks. esim. Melkas 2004). Eeva Jokinen (2005, 129) toteaa 

arkea diskurssianalyyttisesti tarkastelevassa tutkimuksessaan, että vanhemmuudesta 

puhuminen häivyttää sen toistaiseksi yhteiskunnassamme merkittävän seikan, että äi-

dit ja isät tekevät eri asioita. Perheissä naiset tekevät yhä miehiä enemmän kotitöitä 

ja kantavat kokonaisvaltaisen vastuun kodista (esim. Toivanen & Kauppinen 2007), 

tosin isien osallistumisen lasten hoitamiseen on osoitettu kasvaneen 2000-luvulla 

(mm. Miettinen & Rotkirch 2012, 58). 

Puheen painottuminen käytännöllisiin arkea muokkaaviin toimintatapoihin juuri 

asioiden sujumisen näkökulmasta voidaan tulkita myös etäisyyden ottamisena medi-

assa usein esiintyvään perheen ongelmien psykologisoivaan käsittelyyn, jossa katse 

kohdentuu ”väärin” toimiviin vanhempiin. Puhe perhearjen pyörittämisestä nivou-

tuukin ensisijaisesti laajemmin Suomessa sekä asiantuntijoiden että median toista-

maan hyvän vanhemmuuden ihanteeseen, jossa kannatellaan ja ylläpidetään käsityk-

siä siitä, miten kunnollinen lapsiperhe (vrt. Peltola 2014) toimii arkena ja vapaa-ajalla; 

samalla voidaan asemoida itseä ja omaa perhettä ympäröivässä yhteiskunnassa (ks. 

Jokinen, E. 2005, 131–136; Peltola 2014, 133).  

Puhe menestyksekkäästä perhearjen pyörittämisestä heijastelee myös mediassa 

käytettävää asiantuntijavetoista puhetta kasvatuksesta, jossa säännölliset, ennakoita-

vat arjen rutiinit ymmärretään lasten turvallisuudentunnetta vahvistaviksi. Säännölli-

nen ja mahdollisimman hyvin ennakoitava arjen kulku näyttäytyy puheessa sekä las-

ten etua palvelevana että perheen aikuisten arkirutiineja helpottavana. Arkiratkaisut 

ja -järjestelyt tuotetaan yksityisiksi ratkaisuiksi ja valinnoiksi sekä perheen sisäisiksi 

käytännöiksi eikä niitä liitetä haastattelupuheessa laajempaan yhteiskunnalliseen kon-

tekstiin. 

Moraalisen järjestyksen rakentumista puheessa tutkineen Katja Kurrin (2005, 12) 

mukaan myös faktisilla kuvauksilla voidaan ylläpitää ja rakennella moraalista järjes-

tystä. Arkipäivien säännöllisyyttä, järjestelmällisyyttä, hallittavuutta ja ennakoita-

vuutta korostava puhe on ymmärrettävissä Kurrin esittämällä tavalla, jossa perhe ja 

vanhemmuus asetetaan tietynlaiseen moraaliseen järjestykseen. Tästä näkökulmasta 

haastateltavien tuottamat rutiinien ja käytänteiden kuvaukset toimivat välineinä mo-

raalisen subjektin rakentamisessa. Selkeän päiväjärjestyksen puuttuminen liitetään 

yleisesti perheisiin, joissa arki on kaoottista ja lapset elävät vailla sääntöjä ja turvalli-

suudentunnetta tuovia rutiineja. 

Analyysin esiin nostamat nykyvanhemmuuden funktiot saavat myös kysymään, 

kommunikoivatko perheet toistensa kanssa arjen hallinnassa pätemisellä. Halutaanko 
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esimerkiksi perhe-elämän säännöllisyydellä näyttää jotakin ulospäin? Kun perhe esi-

tetään siten, että se pärjää omillaan ja on keksinyt arjen selviytymistavat, saatetaan 

samalla ilmaista, millainen kuva omasta perheestä pyritään ja halutaan välittää.  

Lasten harrastusten mahdollistamisen painoarvo tulee esiin paitsi kahden van-

hemman perheissä elävien puheessa, samalla tavoin myös lasten arjesta yksin vastaa-

vien äitien selonteoissa. Niissä perheen arkea ei kuvattu yksinhuoltajuuden kautta, 

eikä niissä mainittu perheen arjen kulkuun ja rutiineihin liittyviä asioita. Ydinperheen 

käsitettä ja ilmiötä historiallisesti ja yhteiskunnallisesti tutkineen Katja Yesilovan 

(2009, 166) mukaan ydinperheestä erottuviin toisenlaisiin perheisiin liitettävä julki-

nen huoli peilautuu juuri ydinperheontologiaa vasten, jolloin toisenlaisiin perheisiin 

liittyvä problematiikka saa kaikupohjansa ydinperheestä. Ilman ydinperheontologiaa 

ei muunlaisia perhemalleja, kuten yhden vanhemman perheitä, käsitettäisi lähtökoh-

taisesti ongelmallisina (mt.). Yksinhuoltajuuteen liittyvien mahdollisten huolien mai-

nitsematta jättäminen perhearjen kuvauksissa voi viitata myös siihen, että halutaan 

kapinoida mediakeskusteluissa yksinhuoltajaperheiden elämään herkästi liitettäviä 

selviytymisen ongelmia vastaan. 

Lasten harrastamispuheen tarjoamassa hyvän vanhemman subjektipositiossa voi-

daan tunnistaa myös jännite arkielämän tekemisen ja tekemättömyyden sekä suorit-

tamisen ja suorittamattomuuden välillä. Oman ajan tarvetta esiin tuovan ja lasten 

etua korostavan puheen välinen jännite on tästä puheesta myös tunnistettavissa. 

Puhe viikonlopuista suhteutetaan lapsiperhearjen hektisyyteen, ja lasten harrastus-

menot tuodaan esiin siten, että ne sitovat vanhempien ajankäyttöä. Viikonloput ku-

vastuvat välttämättömiksi aikatauluttamisesta irtautuvaksi ja siten vapaasti käytettä-

vissä olevaksi ajaksi. Perheenjäsenten yhdessäolo ja aikatauluista vapaa puuhastelu, 

kuten leipominen, askartelu tai ”vain rentoutuminen”, paikannetaan juuri viikonlop-

puina toteutuvaksi. Tämä puhe viittaa siihen, että perheen yhdessäoloon, niin laatuun 

kuin määräänkin, ladataan paljon tunnepitoisia odotuksia. Riitta Jallinojan (2000, 

201–202) mukaan 2000-luvun julkisessa keskustelussa perheen yhdessäolon merki-

tystä ja arvoa on tuotu vahvasti esiin. Tällaisessa familistisessa diskurssissa perheen-

jäsenten kesken toteutuva yhdessäolo määrittyy ”oikean” perheen kriteeriksi (mt.). 

Sen sijaan tässä tutkimuksessa puhe lasten harrastusten tukemisesta näyttäytyy 

paitsi vanhempien arjen valintana myös uudella tavalla perheyhteisyyttä rakentavana: 

perhe kommunikoi aiempaa enemmän erilaisten vapaa-ajan yhteisöjen kanssa, kun 

perinteisemmän yhdessäolon aika rajautuu viikonloppuun. Työssäkäyvien suoma-

laisäitien on perheenjäsenten tiukkojen aikataulujen vuoksi todettu kantavan toisi-

naan huolta perheen yhteisen ajan riittävyydestä (ks. Rönkä & Sallinen 2008, 58–61). 

Tässä luvussa tarkasteltu puhe ei ilmentänyt tällaista huolta. Huolipuheen sijaan 
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yhdessäoloaika sekä sen tavat ja merkitykset korostavat ja oikeuttavat arjen ja viikon-

lopun vapaa-ajan käytön erilaisuutta.  

Kodin ulkopuolisiin ohjattuihin harrastuksiin kannustava ja osallistuva vanhem-

muus nivoutuu puheessa lähes olemattomasti kysymykseen siitä, kuinka tasavertaiset 

mahdollisuudet erilaisilla resursseilla varustetuilla vanhemmilla on huolehtia lasten 

etujen toteutumisesta erilaisissa institutionaalisissa yhteyksissä (ks. myös esim. Berg, 

P. & Salasuo 2017; Gillies 2005a; Gillies 2005b). Toisaalta lasten harrastamisen kon-

tekstissa vedetään hienovaraisesti – ketään syyllistämättä – rajaa hyvän ja ”huonon” 

vanhemmuuden välille. Raja näyttää piirtyvän siihen, ovatko vanhemmat aktiivisesti 

osallisia lastensa harrastuksissa eli elävätkö lapset ja vanhemmat pääsääntöisesti yh-

teistä vai erillistä arkielämää.  

Puheessa käytetään hyväksi mediassakin esiintyvää ”vanhemmuus on hukassa” -

diskurssia (ks. Jokinen, E. 2005) ja sen sisältämää huolta ajelehtivista, otteensa lasten 

kasvatuksesta kadottaneista vanhemmista. Jokinen (mt., 132) toteaa, että tämä dis-

kurssi ei syyllistä tavallisia kunnon vanhempia vaan toimii pikemminkin heidän re-

surssinaan. Sama ilmenee myös tässä aineistossa: hienovaraiset viittaukset perheisiin, 

joiden lasten ei ajatella saavan riittävästi tukea vanhemmiltaan, voidaan siten tulkita 

”hukassa olevan vanhemmuuden diskurssia” hyödyntävänä puheena. Toisaalta pu-

heesta ilmenee myös lasten tekemisiä valvovan ja heidän suhteitaan eri yhteisöihin ja 

instituutioihin seuraavan jämäkän vanhemmuuden ihanne (vrt. Jallinoja 2006; Harri-

kari 2008, 125–127; 2011; Sihvonen 2006).  

Kunnianhimoinen lasten kasvattaminen kunnollisen perheen areenoilla tarkoittaa 

ajassamme paljon muutakin ja paljon enemmän kuin vanhempien antamaa kotikas-

vatusta. Puhe lasten harrastuksiin sitoutumisesta viittaa siihen, kuinka vanhemmuus 

mielletään paitsi lasten kasvattamisena myös vanhemmalle itselleen arvoa ja arvos-

tusta tuovana projektina, johon suhtaudutaan huomattavan kunnianhimoisesti. Las-

ten harrastamispuhe osoittaa siten, että harrastusyhteisöihin kuuluminen ja niiden 

kautta tulevat sosiaaliset kontaktit toimivat tärkeinä nykyvanhemmuuden ”meto-

deina”, joilla tuetaan lasten monipuolista kehittymistä. Menestymistä, aktiivisuutta ja 

kilpailua tuetaan myös puheen tasolla tässä ajassa monin tavoin erilaisissa lapsiper-

heiden kohtaamissa institutionaalisissa yhteyksissä, mikä näyttäisi vaikuttavan siihen, 

millaisia valintoja lapsiperheissä tehdään. Voidaan myös kysyä, missä määrin lapsen 

ohjattu harrastus kohottaa vanhempien sosiaalista statusta. Toisaalta on syytä huo-

mioida, että vanhemmat ylipäätään pyrkivät antamaan lapsilleen mahdollisuuksia ke-

hittyä ja kasvaa. (Vrt. Hoikkala 1993.) 
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3 MIKSI URALLA ETENEMINEN EI HOUKUTTELE?  
– URAODOTUKSIA VAIENTAVAT SUBJEKTIUDET 
JA POSITIOT  

Edellisessä luvussa tarkastelin puhetta, joissa työn ja perheen yhteen sovittamista kä-

siteltiin arkielämän käytäntöihin nivoutuvana kysymyksenä. Uran, työn ja lapsiper-

hearjen yhdistäminen tuotettiin perhearjen pyörittämispuheessa enimmäkseen erilai-

sin käytännöllisin järjestelyin ratkaistavissa olevaksi asiaksi, jossa äidin vetovastuu on 

vahva. Tämän luvun ytimessä ovat puolestaan vaikeasti yhteen sovitettavien uran ja 

vanhemmuuden ilmentäminen. 

Käsittelen tässä luvussa työn ja lapsiperhearjen yhdistämispuhetta näkökulmasta, 

joka puheessa harvoin saa tilaa. Kiinnostuksen kohteina ovat ”epätyypillisten”, nor-

miurapuheesta erottuvien ura- ja työelämäratkaisujen perustelemisen ja puolustami-

sen variaatiot, mikä tarkoittaa, että valtavirtaurapuhe, jota aineisto myös sisältää ulos-

rajataan pääsääntöisesti analyysistä. Tarkastelu rajautuu kolmen haastateltavan pu-

heeseen, jossa uralla etenemistä ei kuvata itselle tärkeäksi tavoitteeksi vastoin korkea-

koulututkinnon ja ympäristön luomia uralla etenemisen odotuksia. Tämä luku tar-

kastelee siten pääpiirteittäin kaikkia niitä aineiston sisältämiä puhevariaatioita, joissa 

ilmenee, että puhujat eivät ole hakeutuneet omaa tutkintoaan vastaaviin työtehtäviin 

tai tehtäviin, joissa ylempää korkeakoulututkintoa ei vaadita. 

Oleellista näiden puhevariaatioiden analysoinnissa on sen kysyminen, miten ja 

miksi korkeasti koulutettu nainen ”joutuu” haastattelutilanteessa puolustautumaan ja 

ikään kuin oikeuttamaan oman paikkansa työelämässä? - On silti merkille pantavaa, 

että kokonaisuudessaan aineisto sisältää myös yleisemmin ympäristössämme käytet-

tävää valtavirtauradiskurssin kautta merkityksellistyvää uranluomis- ja uraintressipu-

hetta, mikä ei sinänsä ole yllättävää, kun puhujat ovat korkeakoulutaustaisia. Analy-

soitava puhe nivoutuu jännitteisesti yleisesti ympäristössämme tiheästi käytettävään 

uradiskurssiin ja esimerkiksi sen suomenkieliseen urahypetys-variaatioon, jossa uralla 

menestyminen kuvastuu työelämässä saavutettavan ”minäprojektin” tärkeäksi tavoit-

teeksi.  

Erityisesti korkeasti koulutetut nähdään yleisesti vakiintuneen aseman saavutta-

neessa uradiskurssissa hyvin työelämäresurssein varustettuina yksilöinä, joihin 
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kohdentuu odotuksia koulutuksellisen kapasiteetin hyödyntämisestä työuralla etene-

miseen (Gordon ym. 2000; Aaltonen & Lappalainen 2013, 110–111; Young &Valach 

2004). Uradiskurssissa itsensä kehittäminen ansiotyön alueella sekä siihen kietoutuva 

oman uran edistäminen merkityksellistetään tämän päivän maailmassa tavoiteltavaksi 

ja arvostetuksi työelämäorientaatioksi. Toisaalta valtaa pitävää uradiskurssia, siihen 

liittyviä puhekäytäntöjä ja urasanastoa kuten esimerkiksi uraohjaus, uravalinta tai 

uran hallinta (career management), on myös arvosteltu  – muun muassa nykytyöelä-

män epävarmuuteen ja tilapäisten työsuhteiden yleistymiseen liittyen (Richardson 

2012, 92-99).  

Marta Choroszewicz (2014) sitä vastoin nostaa esiin naisten intressin yhdistää pal-

kitseva ura ja antoisa henkilökohtainen elämä. Suomalaisten ja puolalaisten naisjuris-

tien uralla menestymisen edellytyksiä käsittelevässä väitöstutkimuksessaan Choros-

zewicz tulkitsee, että naisten kokemien uralla etenemisen rajoitteiden havaittiin hei-

jastuvan negatiivisesti heidän käsityksiinsä uralla menestymisen mahdollisuuksista 

(vrt. Fassinger 2005, 85–124).  

Kysyn, miten ja miksi valtavirtaurapuheesta poikkeavissa puhetavoissa hyödyn-

netään valtauradiskurssissa ylläpidettäviä merkityksiä ja millaisia subjektiuksia ja sub-

jektipositioita puheeseen silloin rakentuu. Tarkoituksena on siten tehdä näkyväksi, 

miten haastateltavat sovittelevat yhteen diskursiivisia positioitaan selonteoissa, joissa 

urakunnianhimo kuvastuu vähäiseksi tai olemattomaksi. Yhtä lailla kiinnostus on 

siinä, miten tavanomaisesta erottuvassa urapuheessa nostetaan esiin vakiintuneen 

uradiskurssin jalkoihin jääneitä toisenlaisia ”hiljaisia” yksilön työelämäsuhteen mer-

kityksellistämisen tapoja. 

Analyyttinen huomio kohdentuu siihen, millaisia diskursiivisia kamppailuja ja 

neuvotteluja puheen eri variaatiot nostavat esiin. Lukua jäsentääkin keskeisesti kysy-

mys siitä, miten ja miksi uradiskurssin lisäksi myös toisenlaisia jäsennyksiä käytetään 

työelämäratkaisujen perusteluissa, kuten myös, millaiset uraa ja työelämää yleisesti 

määrittävät, usein käytettävät merkityksellistämisen tavat jäävät pois puheesta.  

Normiurapuheesta erottuvissa merkityksenannoissa nostetaan esiin kulttuurisia 

lastenhoitoon ja ansiotyöhön liittyviä odotuksia ja ”vaihtoehtoisia” argumentointita-

poja, joiden sisältämistä merkityksistä käydään diskursiivista kamppailua suhteessa 

normiuradiskurssissa asetettuihin yleisiin odotuksiin. Yhtäältä puhe nostaa esiin työn 

laatuun liittyviä merkityksiä hyödyntämällä akateemiseen työhön liitettyjä oletuksia. 

Toisaalta työelämän alueella toimimisen tapaa kuvaavassa sivupolkuvariaatiossa ra-

kentuu satunnaisesti työstä toiseen ajelehtijan positio sekä työtyytyväinen subjektius. 

Työn ja perheen tasapainon tärkeys nostaa, joskin vain heikosti, esiin 



 

65 

”perheystävällisen työpaikan” tematiikan, ja tässä kontekstissa äiti asemoituu lasten-

hoidosta ensisijaisesti vastaavaksi työssäkäyväksi vanhemmaksi (vrt. Vuori 2001; 

2003).  

Lasten psyykkisen hyvinvoinnin merkityksiä korostava puhe tarjoaa kunniallisen 

tavan oikeuttaa tehty valinta uralla etenemisen mahdollisuuksista luopumisesta juuri 

lasten psyykkisen hyvinvoinnin ja edun nimissä. Näissä aineistosta tunnistetuissa pu-

hevariaatioissa rakentuu hyvää äitiyttä eri tulokulmista ilmaisevia äitiyspositioita: las-

tenhoitovastuussa olevan äidin positio, läsnä olevan äidin positio ja tiedostavan kas-

vattajan positio. Poikkeustapauksessa ilmenee myös riittämättömän ja väsyneen äidin 

subjektipositio puheessa, jossa omia voimavaroja työn ja perheen yhteen sovittami-

sessa peilataan tehokkaan ja aktiivisen äitiyden kulttuuriseen ihanteeseen.  

Lasten vaikutukset työelämäratkaisuissa aktivoivat haastatteluissa klassiseen kiin-

tymyssuhdeteoriaan nojaavia kasvatuskäsityksiä (Bowlby ym. 1965; Bowlby 2005) 

sekä viime vuosina uudelleenaktivoituneen intensiivisen vanhemmuuden/äitiyden 

trendin (Hays 1996; Faircloth 2013; 2014, vrt. myös Holt & Kelly 2016). Siinä lapsen 

ja vanhemman välinen intensiivinen suhde nähdään lapsen perusturvallisuuden tun-

teen rakentumisen ehdottomana edellytyksenä. Intensiivisen, äidin ja lapsen kiinty-

myssuhdetta ilmentävän vanhemmuuden edellytyksenä trendissä korostuu riittävä 

aika ja mahdollisuus lapsen päivittäiseen elämään ja kehitykseen paneutumiseen, 

mikä luo puheen jännitteen: uran edistämisen edellyttämän ajan ilmaistaan sopivan 

heikosti yhteen intensiivisen äitiyden vaatimusten kanssa.  

Tarkastelu kohdentuu ensiksi subjektiuden rakenteluun puheessa eli siihen, miten 

haastateltava kuvaa itseään yksilönä, jonka suhde urakehitykseen ja uralla etenemi-

seen ei merkityksellisty kunnianhimoiseksi. Pyrkimyksenä on siten tarkastella tässä 

ajassa ja ympäristössä mahdollisia uran luomisen tavoitteen poissulkevia itsemäärit-

telyjä kysymällä, millaisissa diskursiivisissa positioissa näin on mahdollista tehdä. Näi-

hin kysymyksiin liittyen analyysissä on mahdollista myös huomioida, onko itsestä ra-

kennettava kuvaus johdonmukainen vai muuntuuko se haastattelun eri vaiheissa.  

Toiseksi luvussa tarkastellaan, miten muutosvastarinta suhteessa omaan työhön 

ja asemaan selitetään ja oikeutetaan. Analyysi fokusoituu ilmaisutapoihin, joita käyt-

täen esitetään selitys, syy tai oikeutus sille, että oman uran kehitykseen ei erityisem-

min haluta tai ei ilmaista aikomusta tulevaisuudessakaan panostaa, sekä siihen, mil-

laisia jännitteitä ja ambivalenttisuutta tulevaisuusnäkymiä käsittelevä puhe tekee nä-

kyväksi. 

Analyyttinen painopiste on diskursiivisesti rakentuneista subjektipositioista käsin 

esitetyissä merkityksenannoissa sekä puheen muodostamissa subjektiuksissa ja prag-

maattisissa modaliteeteissa, joita käyttäen puhuja ilmaisee, miten ”haluaa, pitää, voi 
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tai saa” toimia työn ja perheen yhteen sovittamisen kontekstissa (vrt. Sulkunen & 

Törrönen 1997, 83, 88–90; Veijola 1997, 147–150). Tällaiset pragmaattiset modali-

teetit kiinnittyvät itsemäärittelyihin ja ilmentävät ”minää” suhteessa työ–perhe-suh-

teen mahdollisuuksiin ja mahdottomuuksina esitettyihin asiantiloihin ja olosuhteisiin. 

Toisaalta tarkastelu nostaa näkyviksi myös subjektiuden madaltamiseen viittaavia il-

maisutapoja, joissa eri keinoin madalletaan omaa vastuuta tavoista toimia työelä-

mässä. (Ks. Kurri 2005, 26; Kurri & Wahlström 2007, 315–317, 333.) 

Vaikka nämä tutkimuskysymykset voidaan erottaa toisistaan, on huomattava, että 

paikoin esimerkkeinä käytetyissä puhekatkelmissa uramotivaation puuttumista ilmai-

sevat itsemäärittelyt ja selonteot haluttomuudesta esimerkiksi kehittää osaamistaan ja 

siten edetä uralla risteytyvät toisiinsa samassa puheyhteydessä toinen toistaan vahvis-

tavalla tavalla: aina ei ole mahdollista tai syytä erotella puhetapoja ja niissä rakentuvia 

positioita toisistaan vaan selventää pikemminkin, kuinka erilaisia diskursiivisia resurs-

seja ja positioita yhdistellään toisiinsa. 

3.1 Työhön tyytyväinen subjektius 

Tehtyjen työelämäratkaisujen esittäminen itselle oikeina tehdään puheessa näkyväksi 

subjektiutta rakentavin ja subjektiutta reflektoivin keinoin. Tällaisissa itsemääritte-

lyissä tehdään näkyväksi sellaisen mielekkään ja omaan subjektiuteen sopivan työn 

merkitys, jossa poiketaan uraa koskevista ”mallitarinoista” ja normatiivisesta valta-

virtauradiskurssista. Poikkeaminen korkeasti koulutetun uramallista tehdään näky-

väksi työn sisältöä, vaativuutta ja laatua arvioivin ilmaisuin. 

Konventioiden vastaisten työelämävalintojen ja -polkujen perustelemisessa 

kamppailu erilaisiin diskursseihin tukeutumisen välillä tekee puheesta jännitteisen. 

Reflektoinnissa sovitellaan yhteen hegemonisen uradiskurssin merkityksiä ja nykyi-

sen käytäntöpainotteiseksi esitetyn työn piirteitä. Kielelliset tavat, joilla suhde uraan 

konstruoidaan ”erilaiseksi”, nostavat esiin joitakin korkeakoulututkinnon suoritta-

neelle mahdollisia tapoja, joita hyödynnetään pyrittäessä irtisanoutumaan joistakin 

yleisesti tiedostetuista (normi)työuran kehittämiskeinoista. Yksi tapa kuvata itseä ny-

kytyöhön tyytyväisenä subjektina on sen perusteleminen, miksi koulutusta vastaava, 

nykyistä koordinaattorin työtä haasteellisempi työ ei merkityksellisty itselle kiinnos-

tavaksi: 

PH 
Joo. No tota, miten sä yleensä ajattelet, ootko hirveän, ootko kovasti tyytyväinen työ-
hösi, et miten sä näkisit sen hyvät puolet? 
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SONJA 
No tavallaan mä oon kyl tyytyväinen työhöni, et tässä on, hirveesti tapaa mukavia 
ihmisiä, kun mä en vois kuvitella, että mä oisin jossakin tutkijan hommassa tai täm-
mösessä niinku enemmän akateemisessa, että mulle oli ehkä vähän vierasta koko ajan 
se niinku se, ikään kuin akateeminen maailma tällai, et tää on niinku ihmisläheisempää 
hommaa. Ja tota, tavallaan vaihtelevaa ja sitten se, et tää on niinku täl hetkellä ollut 
hyvin itsenäistä, et voi niinku itte suunnitella ja tehdä. --- (H15 N, s. 4) 

Jännite mukavaksi ilmaistun työn (jossa tapaa mukavia ihmisiä) ja akateemiseen työ-

hön liitettävien yleisten olettamusten välillä tulee näkyväksi subjektiuden konstruoin-

nissa. Siinä kuvaus itsestä työelämässä toimijana näyttäytyy tässä yhteydessä ongel-

mattomana, jolloin akateeminen koulutus ja siitä kumpuavat normatiiviset (ura)odo-

tukset etäännytetään ja rajataan ulos itsestä työelämätoimijana rakennettavassa ku-

vauksessa. Uran rakentamisen tavoitteen poisrajaavassa puheessa rakentuu nykytyö-

hön tyytyväisen subjektin asema. Aluksi esitetään tyytyväisyyden ilmauksena mah-

dollisuus tavata työssä paljon mukavia ihmisiä, mikä ei viittaa työtovereihin tai työ-

yhteisöön vaan työorganisaation toiminnassa keskeiseen uusien ja tuntemattomien 

asiakkaiden tapaamiseen.  

Kiinnostavaksi tämän puhenäytteen tekee sen vertaileva reflektointi. Mielekkyys- 

ja ihmisläheisyyskäsityksiin tukeutuen puhe konstruoi vertailun ja jopa vastakkain-

asettelun käyttämällä modaaliverbiä kieltolauseena ilmaisussa ”...mä en vois kuvitella, 

että mä oisin jossakin tutkijan hommassa…”. Tässä tarkennetaan kuvausta itsestä subjek-

tina, joka viihtyy nimenomaan sosiaalisessa ja ihmisläheisessä työssä. Katkelmassa 

yliopistotutkijan työ esitetään implisiittisesti esimerkkinä työstä, jossa ihmisläheisyys 

on vähäistä, jolloin samalla oikeutetaan ja vakuutetaan päätös akateemisen työn maa-

ilman ulkopuolelle jäämisestä kunniakkaalla tavalla. 

Toisaalta oman työn kuvaaminen itsenäiseksi ”…et tää on niinku täl hetkellä ollut 

hyvin itsenäistä, et voi niinku itte suunnitella ja tehdä”, ei tässä yhteydessä kontrastoidu 

pelkästään akateemisen maailman töihin vaan työkulttuurissamme vallitsevaan itse-

näisen työn arvostukseen sen sijaan, että esimerkiksi korostettaisiin subjektiutta työ-

kulttuurisen trendin mukaisesti ”hyvänä tiimipelaajana”. Siten lausahduksessa ei si-

nänsä ole kyse uravastaisuuden perustelemisesta vaan subjektiuden konstruoinnista 

itsenäisestä työstä pitäväksi.  

Silti ei voida pitää täysin sattumana, että edellä olevassa puheotteessa korostetaan 

juuri työn itsenäisyyttä, sillä akateemisesti suuntautunut työ merkityksellistetään ylei-

sesti juuri hyvin itsenäistä ajattelua ja itseohjautuvuutta vaativaksi. Omaa työpaikkaa 

puolustetaan, koska se tarjoaa riittävät olosuhteet itsenäiseen, vaihtelevaan suunnit-

telutyöhön. Samassa puheyhteydessä akateeminen koulutustausta näyttää toimivan 

myös puhetta muokkaavana resurssina. Toisaalta puolustautuminen kiinnittyy 
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yleisiin kulttuurisiin käsityksiin eri tehtäväkuvien ja työtehtävien statuksesta, vaati-

vuustasosta ja hierarkkisuudesta. Se nousee näkyväksi haastateltavan omia työtehtä-

viä arvottavassa selonteossa,”… että siinä on niinku semmosta kuitenkin jonkinlaista haas-

tetta kans, et ei oo ihan sitä niinku pelkkää semmosta tylsää sihteeritason hommaa, mut sitäkin 

on kyllä paljon.” (H15 N, s. 5). 

Oman koordinaattorin työn hyvänä puolena esitetään korostuneesti työn sosiaa-

linen luonne. Akateemisesti suuntautuneissa töissä kuten tutkijan työssä sosiaalisuu-

den ja ihmisten tapaamismahdollisuuksien esitetään olevan vähäisempää, mikä pu-

heessa toimii akateemisten työtehtävien ulossulkemisena omien työmahdollisuuksien 

kirjosta. On syytä huomioida, että myös muissa kuin akateemiseen kontekstiin liitty-

vissä töissä itsenäisyys, vapaa suunnittelu ja vaihtelevuus merkityksellistyvät vakiin-

tuneessa uradiskurssissa myös laajemmin keskeisiksi ansiotyötä koskeviksi arvoiksi, 

joiden ajatellaan yleisesti sisältyvän esimerkiksi eri alojen asiantuntija-, konsultti- ja 

suunnittelutöihin. Tässä yhteydessä koulutuksen vastaista työtä puolustetaan täsmäl-

leen samoilla yleisesti työelämä- ja uradiskursseissa esiin nostetuilla arvoilla. 

Akateemisen työympäristön merkityksellistäminen itselle vieraaksi muodostaa 

puheeseen myös paradoksin, sillä käytäntöpainotteisen nykytyön hyviä puolia esite-

tään akateemiseen työhön tyypillisesti liitettävillä ilmauksilla. Katkelmassa mainitta-

vat sanonnat työn itsenäisyydestä, itsenäisestä suunnittelutyöstä ja mielekkäiksi koe-

tuista työn ominaisuuksista ovat samoja, joita yhtä hyvin akateemista tutkimustyötä 

tekevä voisi kuvailla työnsä tärkeiksi ominaisuuksiksi.  

Käytännönläheisessä työssä pitkään viihtymisen perusteluja esitetään erilaisia dis-

kursiivisia polkuja käyttäen ja toisia diskursiivisia polkuja poissulkien. Työelämässä 

ihmisten parissa viihtyvän subjektiposition käyttöönottaminen nostaa esiin koulutus-

taustan ja työn laadun yhteyden akateemiseen työhön kiinnittyvien odotusten kautta. 

Subjektiudelle mahdolliset ja mahdottomat työt merkityksellistetään työhön liittyvien 

eri arvojen välisessä pohdinnassa: siinä akateemiseen, mukavaan ja ihmisläheiseen 

työhön liitettävät merkitykset nostetaan keskeisesti esiin.  

Katkelman loppupuolella asemoidutaan nimenomaan ihmisläheisessä työssä viihty-

väksi, jolloin subjektius muotoutuu poisrajaamalla puheesta vaativammat ja tutkintoa 

edellyttävät työmahdollisuudet, joiden mielletään implisiittisesti vaativan työnteki-

jältä toisenlaisia valmiuksia kuin onnistunut vuorovaikutustyö asiakkaiden kanssa. 

Ihmisläheisen ja akateemisen työn välinen jännite ilmenee siten subjektiuden raken-

telussa, joka myös kiinnittyy tämän subjektiuden sisältämän ”mukavuusalueen” ra-

joihin: tietyt työelämävalinnat esitetään itselle mahdollisiksi ja toisenlaiset ratkaisut 

mahdottomiksi. Merkille pantavaa on, että yhteisöllisyyden ”laatua” työyhteisössä ei 
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käsitellä, vaan pikemminkin työhön kuuluvat asiakastapaamiset nostetaan esiin työ-

tyytyväisyyttä ylläpitäviksi ihmiskontakteiksi. 

Ihmisläheisen ja itsenäisen työn merkityksiä yhteen sovittelemalla puhe rakentaa 

koulutustaustan luomista yleisistä odotuksista riippumattoman työtyytyväisen sub-

jektin. Oletusta akateemisen työn vähäisemmästä sosiaalisesta luonteesta hyödynne-

tään myös implisiittisesti: erityisesti ihmisläheisessä työssä parhaiten viihtyväksi po-

sitioituminen tarjoaa tässä mahdollisuuden luoda etäisyyttä siihen, että henkilö ha-

keutuisi koulutusta vastaaviin, enemmän haasteita sisältäviin työtehtäviin. 

Samassa haastattelussa myöhemmin omia toimintatapoja työelämässä puoluste-

taan edellä esitetystä poiketen ja nojautuen valtavirtauradiskurssiin sisältyvän ura-

suunnittelun ideaan. Haastateltava kuvaa itseään suunnitelmallisen, uraa ennalta 

suunnittelevan subjektin vastakohdaksi, eikä subjektius seuraavassa rakennu työ-

markkinoilla epäonnistujana vaan päinvastoin, työelämässä hyvin pärjänneenä tehtä-

västä toiseen ajelehtijana: 

SONJA 
Mä en oo ehkä ollu kauheen suunnitelmallinen...Kaikki on menny sillai tavallaan hel-
posti, niin sit oon menny paikasta toiseen vähän sen mukaan, et mitä nyt on sattunu 
eteen tulemaan. Et ei mitään kauhean sellaista suunnitelmallista työuraa...” (H15 N, s. 
6) 

Hegemonisen uradiskurssin sisältämä idea urasuunnittelun merkityksestä uran luo-

misessa tunnistetaan, mutta se ilmaistaan tässä yhteydessä käänteisesti. Korkeakou-

lutettuihin kohdentuvat odotukset ”oikeasta ura-asenteesta” ja valtaapitävän uradis-

kurssin merkityksellistämä urasuunnittelu yhtenä elementtinä uran luomisessa teh-

dään käänteisesti näkyviksi, mikä näkyy ilmaisussa ”Et ei mitään kauhean sellaista suun-

nitelmallista työuraa”. Negaatioita käyttävää ilmaisutapaa voidaan tässä kutsua sivupol-

kupuheeksi, ja sen puitteissa tuodaan esiin, mitä asioita työelämässä ei ole tehty.  

Näin määrittyvää sivupolkupuheen käyttöä rajaavat tietyt ehdot, ja kiinnostavaa 

on, että korkeakoulutaustan merkityksellistäminen jää tässä yhteydessä neutraaliksi, 

sillä sitä ei argumentoinnissa nosteta esiin. Sivupolkupuheessa rakentuu työelämässä 

ajelehtijan subjektipositio, jossa tuodaan esiin, kuinka on pystytty ottamaan vuosien 

mittaan töitä vastaan lyhyellä varoitusajalla ja joustavasti: ”Mä en oo ehkä ollu kauheen 

suunnitelmallinen” sekä ”…”et mitä nyt on sattunu eteen tulemaan”. Tässä yhteydessä lai-

naan Katja Kurrin (2005) tulkintaa vastaavista ilmaisutavoista, joita hän luonnehtii 

subjektiutta madaltavaksi puheeksi. Sivupolkupuheessa tullaan tahattomasti vähätel-

leeksi valtavirtauradiskurssissa merkityksellistyvää ihannetta tietoisesta ja tavoitteelli-

sesta urakehitykseen panostamisesta, ja puheen funktioksi muodostuu sen 
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ilmaiseminen, millaisena ihmisenä työelämässä on pyritty ja pyritään ainakin toistaiseksi 

toimimaan. 

Uranormista poikkeamisen ei sinänsä esitetä vaikeuttaneen työnsaantia. Kielelli-

sesti työmarkkinoille sijoittumisen vaivattomuus tulee paradoksaalisesti esiin muuta-

missa kohdissa, joissa persoonapronominia ei käytetä subjektina. Esimerkiksi ilmai-

susta ”et mitä nyt on sattunu eteen tulemaan” puuttuu työelämäratkaisuja tekevä subjekti, 

jolloin ilmaisutapaa voidaan Kurrin (mt.) tulkitsemalla tavalla luonnehtia subjektiutta 

madaltavaksi puheeksi. Työelämässä pärjääminen esitetään tavalla, jossa itsemäärit-

tely tietyntyyppiseksi, huolettomaksi ja mutkattomaksi ihmiseksi mahdollistaa sen, 

että omia tekoja, valintoja ja suuntautumista työelämässä ei tarvitse perustella.  

Nollapersoonan (agentless talk) käyttö työelämä- ja urapuheessa näyttäisi viittaa-

van itseohjautuvan ja vastuuta omasta urasta ottavan subjektin puuttumiseen juuri 

”ajelehtimista” käsittelevissä kohdissa, kuten Kurri (mt.) on väitöstutkimuksessaan 

todennut. Nollapersoonan käyttö puheessa viittaa työelämässä hyvin pärjänneeksi 

asemoitumiseen ilman, että mitään erityisiä ponnisteluja olisi jouduttu sen eteen te-

kemään. Vastuu asioiden kulusta ja tapahtumista ei ole itsellä, vaan asioiden esitetään 

tapahtuvan omalla painollaan (mt.). Puheessa rakentuu siten työmarkkinoilla valta-

osin sattumalta hyvin pärjänneen subjektipositio.  

Myös kun sanotaan että, ”Kaikki on menny sillai helposti...” nollapersoona on kielel-

lisesti havaittava fakta. Tulkinta subjektiuden madaltamisesta ankkuroituu tässä yh-

teydessä erityisesti koulutusta vastaavien töiden mahdollisuuksien kartoittamisesta ir-

tautumisena, jolloin omaa vastuuta ja aloitteellisuutta alennetaan. Rationaaliseen uran 

rakentamiseen liittyvien perinteisten pelisääntöjen ohittaminen, josta esimerkkinä on 

edellä suunnitelmallisen ura-asenteen puuttuminen, esitetään yhtäältä tietoiseksi ja 

itsevalituksi ja toisaalta sattumanvaraisuuteen perustuvaksi. Samalla kysymys koulu-

tusta vastaavaan tai nykytyötä haasteellisempiin tehtäviin hakeutumisen mahdollisuu-

desta ohitetaan tässä haastattelun vaiheessa juuri sivupolku-puhevariaatiossa, jossa 

työelämässä eteneminen merkityksellistetään tapahtuneen sattumanvaraisesti. 

Suunnitelmallisuuden merkityksellistäminen sisältyy oleellisesti aikamme valtavir-

tauradiskurssiin: suunnitelmallisuus uran luomisessa merkityksellistyy arvostetuksi ja 

ideaaliseksi orientoitumistavaksi. Edellä oleva puhekatkelma nostaa toisaalta myös 

esiin, kuinka mahdotonta työelämässä toimimisen selostaminen on ilman, että sa-

malla peilataan omia, erilaisiksi miellettyjä valintoja suhteessa valtavirtauradiskurs-

sissa luotuihin merkityksiin, kuten urasuunnittelun esiin nostamiseen. On myös mer-

kille pantavaa, että vapaan suunnittelun mahdollisuus työnkuvaan kuuluvana merki-

tyksellistetään itselle tärkeäksi työn arvoksi, mutta samanaikaisesti urasuunnittelua ei 

esitetä subjektiutta kuvaavana asennoitumis- ja toimintatapana. 
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Akateeminen koulutus rajataan pois myös toisen haastateltavan uraa ja työtä kos-

kevasta puheotteesta. Sen sijaan valtavirtauradiskurssissa useasti toistettavat yleiset 

käsitteet ja sanonnat nousevat esiin. Valtavirtauradiskurssista tuttuja sanoja ja ilmai-

suja, kuten urakeskeinen, hidden agenda, tavoitteleminen ja pääjohtaja, käyttäen pu-

heessa konstruoidaan nousujohteisesta uraa tavoittelevan subjektin vastakohta. 

ANNA 
---Mä ite nään sen niin, että, et se mun niinku maanläheisyys tai sellainen niinku juttu, 
et mä en tavoittele mitään niinku ihmeellistä.  

PH 
Joo. 

ANNA 
Mä en oo kauheen niinku urakeskeinen, ---et mä ajattelisin, et must täytyy joku päivä 
tulla joku pääjohtaja johonkin.--- Vaan mä oon tyytyväinen siihen, mitä mä teen ja mä 
koitan tehdä sen tosi hyvin ja mul ei oo mitään semmosta niinku hidden agendaa 
siinä. (H02 N, s. 38) 

Maanläheinen subjektius rakentuu katkelmassa selonteon perustaksi, ja se mahdol-

listaa puhetilanteessa kuvatun subjektiuden luonnollistamisen. Kieltoilmaisussa ”Mä 

en oo kauheen niinku urakeskeinen” luodaan negaation kautta kuvaa itsestä tietynlaisena 

persoonana. Tällöin urakunnianhimon puuttuminen ei myöskään merkityksellisty it-

seä koskevaksi ongelmaksi. Sen sijaan kuvaus itsestä tietynlaisena subjektina, joka ei 

vain ole urakeskeinen, mitätöi tarpeen tämän asiantilan perusteluihin tai selityksiin. 

Itsemäärittely rakentaa käsityksen, jossa itselle ja omalle ”luonnolle” ei vain voi mi-

tään.  

Vaikka puheotteessa uraintressin puuttuminen sidotaan ja luonnollistetaan itseen 

tietynlaisena subjektina, selontekoja esitetään erityisin kielellisin ja diskursiivisin kei-

noin. Itseä ja omaa suhdetta työelämään määritellään ironisesti ja myös negaatioiden 

kautta hyödyntämällä valtavirtauradiskurssissa merkityksellistettävää nousujohteisen 

uratavoittelun ihannetta. Esimerkissä tämä ilmenee uradiskurssin merkityssisältöihin 

nivoutuvassa, yleiseen kielenkäyttöön levinneessä ”uraohjuspuheessa”. Siihen kiin-

nittyvää sanastoa ja skenaarioita myös hyödynnetään ironiasävyisesti. Varsinkin il-

maisua ”hidden agenda” käyttäen perustellaan, miksi uralla etenemiseen ei ole haluttu 

eikä haluta myöhemminkään panostaa. Modaliteettia käyttävässä ilmaisussa ”et must 

täytyy tulla…” tiedostetaan myös työasemaan ja siinä etenemiseen liitettävät ”pakot-

tavat” uramenestyksen kulttuuriset skenaariot ja odotukset. Puheessa myös leikitel-

lään vastakkainasetteluilla: esimerkiksi ”pääjohtaja”-sanalla leikitteleminen ilmentää 

puhetta, jossa subjektiiviset palkkatyön tavoitteiksi esitetyt uranousun poissulkevat 
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merkitykset luovat ristiriidan itsemäärittelyn ja ympäristön uramenestysodotusten vä-

lille.  

Puhe rakentaa omaan työasemaan tyytyväisen ja vahvan työmoraalin subjektin – 

tavoitteeksi tässä puheessa esitetään siten työn tekeminen ”tosi” hyvin, mikä erote-

taan uran tavoittelemisesta. Merkitys nykyisen työn tekemisestä niin hyvin kuin mah-

dollista kiinnitetään osaksi subjektiutta, jolloin työn yhteys uradiskurssiin jää tässä 

kontekstissa myös merkityksettömäksi. 

Esimerkkipuhenäytteissä edellä kiinnostus ja kunnianhimo uralla etenemiseen 

poissuljetaan itsemäärittelyjen kautta, mistä seuraa työtyytyväisen subjektiuden muo-

toutuminen sekä ymmärrys itsestä ”tavallisena” työssäkäyvänä, ei niinkään tietyn, esi-

merkiksi esimiesaseman, haltijana. Puhe ilmentää pyrkimystä tehdä työt niin hyvin 

kuin mahdollista, mikä viittaa kunnianhimoon työtehtävien hoitamisessa, mutta vailla 

odotuksia tehtävähierarkiassa ylenemisestä tai mahdollisuuksista nykyistä haasteelli-

sempiin töihin. Siten työn ja uran suhdetta, jossa saavutetun tutkinnon merkitys jä-

tetään käsittelemättä, ei esitetä valitettavana tai epätavallisena ansiotyöhön orientoi-

tumisen tapana.  

Seuraava puheote tarjoaa hyvän kontrastin edellä tarkasteltuihin urakriittisyyttä 

ilmentäviin variaatioihin. Siinä tehdään näkyväksi, miten urahypetyspuhe valtauradis-

kurssiin sisältyvänä, tässä yhteydessä yksittäisen ihmisen urasuhdetta ilmentävänä va-

riaationa, korostaa stressin ja kiireen sietokykyä ja uramenestykseen vaikuttavia hen-

kilökohtaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia. 

JAANA 
Et kyl mä katsoisin, et mä siedän aika paljon ja aika hyvin ja pystyn niinku hallitsee, 
mul on tapoja, et jos, jos niinku alkaa tulla, siis tuleehan ne välillä uniin, jos on oikein 
kiirettä, niin mulle tulee ideoita. Et mun ongelma on sit, et aamuyöllä mä saan aina 
kaikkein niinku briljanteimmat ideat, miten asioita ratkotaan. Et sellaisia aikoina mä 
otan kynän ja paperin tyynyn viereen. 

PH 
Joo. 

JAANA 
Ja kirjoitan ja jatkan unia, koska se... Yhteen aikaan mä koin, et, tää ei oo, mut muu-
tama vuos sitten, kun tääl oli niinku tää kauhee uudistamisen tarve ja piti tehdä niin 
paljon, niin se oli, että silloin mä ajattelin, et näin mä teen. Mä oon aika järjestelmälli-
nen ihminen, mul on niinku selkeesti mä hallitsen, kalenteri on mulle kaikki kaikessa. 
Mul on kommunikaattori, jota mä rakastan ihan yli kaiken ((naurahtaa)). (H14 N, s. 
10) 

Urahypetyspuheessa yksilölliset, luontaiset ominaisuudet ja asennoitumistavat kuva-

taan minä-muodossa hyvää elämänhallintaa edellyttäviksi. Urapuheeseen ei liitetä 
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muita elämänalueita, kuten perhettä ja vapaa-aikaa, mikä on tyypillistä juuri urahype-

tyspuheelle tässä aineistossa (jota ei analysoida yksityiskohtaisesti tutkimuksessa). Sen 

sijaan tässä luvussa tarkasteltava urakriittinen, subjektiutta rakentava näkökulma 

tuottaa erilaisia ”vaihtoehtoisia” työssä käymisen malleja, joissa uramenestys ei ku-

vaudu tavoitteeksi. Myöskään työelämässä toimiminen ja sen mahdollistama ura eivät 

merkityksellisty keskeisiksi elämäntehtäviksi.  

3.2 Lapsiperheen tarpeet ja äitiys itsemäärittelyssä 

Urakeskeisyydestä irrottautumista perustellaan haastatteluissa myös nostamalla esiin 

perheen ja lasten tarpeet sekä paikoin oma rooli puolisona. Vanhemmuus ja vanhem-

muuden – tässä yhteydessä äitiyden – tuomat velvoitteet tuodaan esiin yleisten van-

hemmuus- ja kasvatuspuheen merkityksiä esiin nostamalla: lapsilähtöistä kasvatuk-

sellista ajattelua resonoivassa argumentoinnissa rakentuu läsnä olevan äidin subjekti-

asema, kun taas perheystävällinen työpaikka -puhe rakentaa työn ja perheen tarpei-

den välillä tasapainottelevan lapsista ensisijaisen vastuun kantavan äitiposition. Lap-

siperhearki on näin mahdollista esittää uralla etenemisen hidasteeksi ja esteeksi. 

Puheessa tuotetaan itsemäärittelyjä, joissa perhe- ja lapsikonteksti ovat sisäänra-

kentuneina, ja ne tulevat merkityksellistetyiksi erityisin kielellisin tavoin. Seuraavassa 

aineistoesimerkissä tulee näkyväksi, kuinka haluamisen modaliteetin käyttö toistami-

seen konstruoi äidin subjektina, joka on jo lasten päiväkotivaiheesta saakka halunnut 

asettaa lasten tarpeet oman uran edelle. Erityisenä itsensä ja kuulijan vakuuttamisen 

keinona käytetään ajassa taaksepäin siirtymistä palaamalla lasten varhaiskasvatusvai-

heeseen (josta on haastattelun ajankohtana kulunut jo pitkälle toistakymmentä 

vuotta): 

FRIDA 
En mä tiedä, must tuntu, et mä olin vaan niin itsekäs, et mä halusin olla se ihminen, 
joka hoitaa niitä mun lapsia. 

PH 
Joo, et se sitä kautta tuli. 

FRIDA 
Et mä halusin olla se, joka menee hakee ne päiväkodista ja kuulee, miten se päivä 
on mennyt ja kuulee niitten ensimmäiset jutut ja, et ihan itsekkäistä syistä. (H13 N, s. 
31) 

Haastattelussa jo aiemmin on tullut esiin koulutusta vastaamattomaan työhön jättäy-

tyminen sekä se, että lasten vuoksi työuralla eteneminen ei ole houkutellut, koska se 
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olisi vienyt liian paljon aikaa ja huomioita lasten arjesta ja heistä huolehtimisesta. Las-

ten arjessa saatavilla olevan äidin paikkaan asettuen puheessa rakentuu voimakkaasti 

tietynlaiseen äitiyteen nojaava subjektius, joka näyttää nivoutuvan muun muassa las-

tenkasvatuksen ammatillisissa yhteyksissä käytettävään ”läsnä olevan äidin” käsittee-

seen sisältyvien merkitysten tuntemiseen. Siinä etenkin lasten kanssa vietetty ajan 

määrä, lasten kuunteleminen sekä tiivis läsnäolo lasten arjessa merkityksellistään en-

siarvoisen tärkeäksi. Puhenäytteessä rakentuu subjekti, joka ilmaisee halunneensa 

hoitaa lapsia itse mahdollisimman paljon työssäkäynnistä huolimatta. Tämä tulee 

esiin etenkin lausahduksessa ”…kuulee, miten päivä on mennyt ja kuulee niitten ensimmäiset 

jutut”, joka ilmentää tiedostettua halua ”olla se”, joka kuulee arkisin päiväkodista ko-

tiin tulevien lasten jutut heti tuoreeltaan. 

Tässä, myös intensiivisen äitiyden ideaalia korostavassa ilmaisutavassa ylläpide-

tään käsitystä siitä, että lasten ollessa leikki-ikäisiä äidin aika ja läsnäolo lasten arjessa 

on ensisijaisen tärkeää lasten hyvinvoinnin kannalta ja menee siten kaiken muun 

edelle. Toistuvaa pragmaattista modaliteettia menneen ajan muodossa – ...mä halusin 

olla ... sekä ...mä halusin olla se… – käyttämällä ilmaistaan, ettei itselle mikään ole ollut 

yhtä tärkeää kuin vietetty aika lasten kanssa. Kun palataan ajassa näinkin paljon taak-

sepäin, puhe konstruoi minän, joka on toiminut vanhempana alusta saakka halua-

mallaan tavalla.  

Oma arvo ja merkitys ja itsensä esittäminen korvaamattomaksi lasten kehityksen 

ja huolenpidon kannalta konstruoi tässä myös kunniallisen ja eettisen kasvattajasub-

jektin. Suoraan ei sanota esimerkiksi, että lasten huolenpito- ja kasvatusvastuu on 

ensisijaisesti äidillä. Sen sijaan konstruoidaan subjektius, jossa oma halu läsnä olevaan 

äitiyteen on vaikuttanut työ- ja perheratkaisuihin. Samalla kasvatusvastuun jakaminen 

päiväkodin työntekijöiden kanssa näyttäytyy puheessa pakon sanelemaksi välttämät-

tömyydeksi. Lasten etu ja työuraan panostaminen esitetään lähtökohtaisesti vaikeasti 

yhteen sovitettavaksi, ja siinä työssäkäyvän äidin lapsille antamaa aikaa ja hoivaa pai-

notetaan itselle ensisijaisen tärkeiksi arvoiksi, joista ei haluta tinkiä. Kiinnostavaa on, 

että päiväkodissa olleiden lasten työssäkäyvän äidin roolista käsin hyödynnetään pii-

loisesti julkisessa kotiäiti vastaan uraäiti -diskurssissa toistettavaa kiistaa ja erimieli-

syyttä siitä, onko parempi kasvattaa pienet lapset pääosin päiväkodissa vai enimmäk-

seen kotona äidin hoitamana.  

Puheessa hyödynnetään lapsilähtöistä kasvatusajattelua, jossa muun muassa lap-

sen kanssa arjessa vietetyn ajan määrä merkityksellistyy niin sanottua laatuaikaa tär-

keämmäksi. Sen osoittaa myös jo edellä mainittu kielellinen, ajallisen siirtymän tuot-

tava ilmaisu, jossa äidin läsnäolo jo pikkulapsivaiheesta lähtien merkityksellistetään 
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uraa tärkeämmäksi arvoksi. Tiiviin äiti–lapsi-suhteen merkitystä korostetaan ja alle-

viivataan siten reflektoimalla vanhemmuustuntemuksia menneessä ajassa. 

Erityisen kiinnostavaa tässä esimerkissä on itsensä määrittäminen itsekkääksi, 

joka ei tässä yhteydessä vastaa itsekäs-sanan varsinaista merkitystä. Käytettävät itsek-

kyyslausahdukset merkityksellistetään implisiittisesti lasten varhaisvaiheista asti nou-

datetuiksi kasvatuksen arvoiksi, jotka mahdollistavat ”tiedostavan kasvattajan” posi-

tion rakentumisen haastattelupuheessa. 

Moraali kulkeutuu puheeseen vanhemmuuteen kiinnittyvänä äärimmäisenä vas-

tuuna. Se tehdään näkyväksi juuri positioitumalla äidiksi, joka on aina asettanut elä-

mässä lapset etusijalle niin työelämän valintatilanteissa kuin muissakin. Toisaalta il-

maisu ”ihan itsekkäistä syistä” tuo esiin individualistisuutta korostavan aikamme ura-

diskurssiin sisältyvän käsityksen, jossa ihmiset nähdään itsensä jatkuvaan kehittämi-

seen työelämässä suuntautuneina ja omiin uratavoitteisiinsa ajallisesti ja henkisesti 

panostavina. Epäsuoralla ilmaisutavalla tämä asetelma käännetään ylösalaisin ja näin 

nostetaan implisiittisesti esiin käsitys siitä, että perhe-elämän suunnasta katsottuna 

myös vanhemman urakeskeisyys voidaan arvioida itsekkääksi valinnaksi. 

Toinen työn ja vanhemmuuden yhteen sovittamisen hankaluuden kontekstiin pai-

kantuva aineistoesimerkki tekee näkyväksi, kuinka puheessa rakentuvat subjektiudet 

ja positiot ovat liikkuvia ja tilannesidonnaisia. Muun muassa itsenäisenä työtään tässä 

luvussa aiemmin puolustanut haastateltava (H15 N) kuvaa pitkäaikaisessa työpai-

kassa pysymistään myös sen tarjoamien lapsiperheille tärkeiden etujen retoriikalla: 

SONJA 
...Mut sitten täs on kuitenkin just, jos puhutaan perheen ja työn yhdistämisestä, niin 
oon pysynyt sen takia, että tavallaan niinku helppo pysyä siinä vanhassa hommassa, joka 
joustaa ja voi niinku lähteä, että okei, tänään lasten neuvola, et mä vien lapset neuvolaan 
ja tuun töihin vasta puolenpäivän aikaan ja. Et tavallaan niinku siinä mielessä ikään 
kuin sopiva työpaikka, että ei oo liikaa paineita töistä, että saa tasapainotettua ne per-
heen tarpeetkin siihen. (H15 N, s. 4)  

Työpaikan tarjoamat käytännön joustot, joiden esitetään helpottavan ja sujuvoittavan 

perhearkea, ilmaistaan edellä pragmaattisina modaliteetteina ”voi lähteä…” ja ”saa ta-

sapainotettua…”. Siten puhe ilmentää työpaikan tarjoamia mahdollisuuksia työpäivien 

ja -aikojen järjestelemiseen lasten tarpeiden mukaisesti. Työn ”keveys” sekä työnte-

kijöiden perhetilanteita myötäilevät joustot nivotaan yhteen viime vuosien aikana va-

kiintuneen perheystävällinen työpaikka -puhetavan puitteissa. Sen merkityksiä hyö-

dyntämällä perheystävällisen työpaikan käytäntöjen ilmaistaan taipuvan lapsiperheel-

listen arjen tarpeisiin ”sopiviksi”.  
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Useiden diskursiivisten positioiden yhteen sovitteleminen hallitsee tätä puhetta: 

perusteluja tuotetaan yhtäältä perheystävällisen työpaikan etuja hyödyntävän äidin ja 

toisaalta tasapainoa pienten lasten hoidon ja työelämän välillä tarvitsevan äidin sub-

jektipositiosta käsin. Työn aiheuttamia liiallisia paineita välttävässä subjektipositiossa 

nostetaan esiin pikkulapsiperhevaiheen rankaksi merkityksellistävä, kielenkäyt-

töömme yleistynyt negatiivissävyinen puhe ruuhkavuosista. Sen puitteissa perustel-

laan pysymistä työpaikassa, jossa vaativuustaso ja paineet eivät aiheuta työn ja per-

heen välisen tasapainon horjumista.  

Huomiota herättävää edeltävässä esimerkissä on, että varsinaisesti suhdetta lap-

siin ei käsitellä. Sen sijaan työn ja perhearjen yhteen sovittamisen problematiikka lii-

tetään osaksi itsestä subjektina rakentuvaa kuvaa. Puheotteessa päädytään merkityk-

sellistämään työn ja perheen välinen tasapaino tärkeimmäksi tavoitteeksi pikkulapsi-

perhevaiheessa, minkä myös esitetään toteutuvan nykyisessä työssä. Työhön liitty-

vien paineiden mainitseminen ilmaisemalla, kuinka tärkeää on työ, joka ei aiheuta 

liian suuria paineita, nostaa esiin, joskin piiloisella tavalla, yleisen mediapuheessa ja 

tutkimuksen alueella toistetun käsityksen työelämän vaatimusten koventumisesta. 

Puheessa painottuukin tasapainoisen arjen tavoite. Mainitut puhevariaatiot yhdessä 

tuottavat logiikan, jossa perheen lasten tarpeisiin vastaaminen edellyttää (toisen van-

hemman eli äidin kohdalla) työsuhdetta ja -paikkaa, jossa tehtävät eivät vaadi jatkuvaa 

ponnistelua, uusiin haasteisiin tarttumista, pitkiä työpäiviä tai esimerkiksi hektistä uu-

sien asioiden opettelua.  

Jarruttelua uran rakentamisessa perustellaan siten laaja-alaisen ja julkisen lapsiper-

heen ja työn yhteen sovittamisen puhetavassa merkityksellistettävän ongelmallisuus-

aspektin kautta. Ongelmalliseksi tilannetta ei eksplisiittisesti kuitenkaan esitetä. On-

gelmapuheen sijaan työpaikkavalinta oikeutetaan työorganisaation tarjoamilla mah-

dollisuuksilla tasapainotella työn ja perheen tarpeiden välillä. Puhetyypissä perhe ja 

työ nivotaan erottamattomasti toisiinsa kietoutuneiksi sekä toisiinsa vaikuttaviksi elä-

mänalueiksi. Pysymistä nykyisessä työssä perustellaan ensin työpaikan mahdollista-

milla käytännöillä, joista mainitaan etenkin lasten neuvolakäynnit helposti työpäivän 

aikana hoidettaviksi. Puhe rakentaa subjektin, jonka pyrkimyksenä ei ole etsiä uusia 

haasteita työelämässä, vaan ylläpitää tasapainoa työssäkäynnin ja lastenhoidon vaati-

musten välillä. 

Lapsiperheen tarpeisiin vastaaminen – kun lapset ovat alle kouluikäisiä – nivotaan 

työtehtävien vaativuustasoon: puhe tuottaa työn ja perheen yhdistämisen myös arjen 

hallinnan kysymyksenä, kun siinä ilmaistaan työpaikan sopivaan vaativuustasoon liit-

tyen, ”että ei oo liikaa paineita töistä…”. Tässä tukeudutaan kaikkien tuntemaan ja usein 

eri yhteyksissä toistuvaan kulttuuriseen puheeseen, jossa nykytyöelämän vaativuus, 
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kuten töiden paljous ja kasautuminen, voi heijastua myös vanhempana jaksamiseen. 

Tällainen puhe oikeuttaa pienten lasten äitien ratkaisun keskittyä enemmän perhee-

seen oman uran edistämisen sijaan. 

Huomion arvoista on, että koulutusta vastaamatonta työtä puolustavassa positi-

ossa ei käytetä sellaisia termejä, kuten mieluisa tai mielekäs työ. Nykyiseen perheti-

lanteeseen ja nykytyöhön tyytyväisen korkeasti koulutetun subjektius muodostetaan 

tässä yhteydessä etenkin työn mukavuuteen vedoten, jolloin työn tuttuus, toistuvuus 

ja ennakoitavuus luovat kokemuksen siitä, että työssä ei tarvitse mennä oman muka-

vuusalueen ulkopuolelle, ei edes sen rajoihin, mikä voi viitata siihen, että pikkulapsi-

perhevaihe koetaan kuormittavaksi elämänvaiheeksi. 

Itsemäärittelytavoissa laaja-alaista yhteiskunnallista työn ja perheen yhteen sovit-

tamisen keskustelua ja tässä keskustelussa yhä uudelleen ja uudelleen ylläpidettäviä 

eri näkökantoja käytetään haastateltavien selonteoissa, joissa lapset on asetettu uran 

edistämisen edelle. Siksi kysymys toisaalta lasten ja äidin suhteen merkityksellistämi-

sestä ja tämän suhteen vaalimisesta intensiivisen äiti–lapsi-suhteen kautta ja toisaalta 

lapsiin liittyvien arjen käytäntöjen hallinnan ja hoitamisen problematiikkaan liittyen 

nivotaan subjektiuden rakentelutapoihin. Itsemäärittelytavoista seuraa, että urakun-

nianhimon puuttumista ei reflektoida subjektiuden ulkopuolelta, esimerkiksi tavoilla, 

joissa lastenhoitoavun saannin puutteita tai muita lapsiperheitä tukevia yhteiskunnal-

lisia rakenteita ja instituutioita käsiteltäisiin pikkulasten äitien uran luomista helpot-

tavina resursseina.  

3.3 Työ ja perhe väsyneen äidin subjektipositiossa 

Edellä tarkastelluista subjektiuden kuvauksista erottuvan puhetyypin muodostaa 

työn ja perheen yhteen sovittamisen kaksoiskuormittavuutta jäsentävä puhe. Lapsi-

perhearkea reflektoidaan väsyneen äidin subjektipositiossa pääosin kahden sosiaali-

sessa ympäristössämme ilmenevän puhetavan kautta. Väsyneeksi subjektiksi ase-

moidutaan paitsi pienten lasten hoitamisen ja työssäkäynnin yhdistämisen diskurs-

sissa, myös äitejä aktiivisina subjekteina representoivien puhetapojen kautta, joita 

etenkin mediassa toistetaan ja ylläpidetään. Tällaisessa kulttuurisessa puheessa äitei-

hin kohdistetaan odotuksia, joissa äideiltä edellytetään monella areenalla jaksamista 

ja ehtimistä, ”multitaskaamista”, kykyä sovitella työssäkäynti ja lastenhoito hyvin jak-

savan ja moneen ehtivän äidin roolissa.  

Kuvaus itsestä ”järkyttävän” väsyneenä suhteutetaankin seuraavan aineistoesi-

merkin alussa työn luonteeseen – ihmetellen sitä, miten kevyt toimistotyö voi 
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väsyttää. Siten työn ja perheen yhdistämisen aiheuttama väsymys tuotetaan aluksi 

ikään kuin perusteettomana. Perusteettomuudella tarkoitan sitä, että puhuja luonneh-

tii työtään kevyeksi toimistotyöksi ja istumatyöksi, jonka ei pitäisi ”normaalisti” ai-

heuttaa väsymystä, jolloin väsymys ei siten ole selitettävissä ainakaan työtehtävien 

kuormittavuudella. Väsymystä käsitellään myös työssäkäynnin ja lastenhoidon yhdis-

tämispuheen lisäksi lapsiperheiden sairastelukierteiden kontekstissa, jolloin pehmen-

netään aiemmin kerrottua esittämällä ajassamme hyväksyttävä syy väsymykselle. 

PH 
No tota, ooksä usein väsynyt niinku työpäivän jälkeen, tuntuuks sust, et sul riittää 
niinku energiaa sitten siihen kotielämään? 

SONJA 
Mm. Must tuntuu kyllä, että, et vaik niinku aattelee, et mulhan on niinku helppo työ 
ja istumatyö ja toimistotyö ja näin poispäin, niin kyl mä oon aika väsynyt, ja sen huo-
maa varsinkin perjantaisin on ihan järkyttävän väsynyt. Mut et kyl sen huomaa mui-
nakin arki-iltoina, et okei, siihen tuo sitte osansa päälle vielä se, että on niinku erilaisia 
sairauskierteitä, mitä tulee sielt lastentarhan kautta, et nytkin meil on kaikil antibioot-
tikuuri päällä, että, et onks se sitten osaltaan, väsyttää tietysti tässä vaiheessa. Tällä 
viikolla must on just tuntunut, et mä oon ihan hirvittävän väsynyt, että onks se sitten 
se lääkekuuri, mikä väsyttää vai muuten. Mut et kyl jotenkin tuntuu, että, et jo sitä 
kautta karsii niitä menoja, ei niinku jaksa ja tietää, ettei jaksa, ettei turhaan voi ottaa 
niinku liikaa. (H15 N, s. 15–16) 

Esimerkkipuheessa muotoutuu kuvaus itsestä riittämättömänä subjektina, jolloin vä-

symys – ei niinkään tavallisemmin ympäristössämme käytetty työuupumus – merki-

tyksellistyy yksilölliseen jaksamiskapasiteettiin liittyvänä kamppailuna. Siinä helpoksi 

kuvatun työn ei nähdä tarjoavan perustetta väsymiselle. Sen sijaan työuupumuksesta 

puhutaankin suhteessa työtehtävien kasautumiseen ja kireisiin aikatauluihin, mistä 

tässä puheotteessa ei ole kyse. Pikemminkin päinvastoin, helpoksi kuvatun työn ei 

nähdä tarjoavan hyväksyttävää perustetta väsymiselle. Työn keveyttä kuvaavat piir-

teet nostetaan esiin ja näin kyseenalaistetaan oikeutus väsymiseen, ikään kuin väsy-

misen kokemus merkityksellistettäisiin ympäristössämme hyväksytymmäksi uraäiti-

puheessa, jossa työ saatetaan kuvata vaativaksi, kiireiseksi ja tiukkoihin aikatauluihin 

sidotuksi.  

Työssäkäyvän äidin subjektipositiossa pohditaan ja reflektoidaan arjen jaksamis-

ongelmia sekä tuodaan esiin lastenhoidon rankkuutta ja väsymystä. Tämä positio ote-

taan haltuun tavalla, jossa ei suoraan ilmaista esimerkiksi, että omat lapset ja per-

heessä elettävä perusarki koettaisiin väsymystä aiheuttavaksi. Sen sijan väsymys kon-

tekstoidaan eksplisiittisesti oman työn laatuun ”helppona istumatyötä” ja toisaalta 

ajassamme yleisesti käytettäviin äitiysdiskursseihin, joissa työssäkäyviin nykyäiteihin 
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kohdistetaan odotuksia aktiivisuudesta ja energisyydestä myös perheen kanssa toi-

miessa. 

Väsyneen äidin positio rakentuu puheessa erityisesti toisiaan vahvistavissa väsy-

neisyyden ilmauksissa, kuten ”...kyl mä oon aika väsynyt, ja sen huomaa varsinkin perjan-

taisin on ihan järkyttävän väsynyt. Mut et kyl sen huomaa muinakin arki-iltoina…”. Näissä 

toteamuksissa tulee näkyväksi myös pyrkimys reflektoida ja tunnistaa erityisiä arjen 

hetkiä, joina väsymyksen kokemus kulminoituu.  

Pikkulapsiperhe-elämän ja työssäkäynnin yhdistämisen diskurssissa väsyneeksi äi-

diksi positioitumalla voidaan nostaa näkyväksi pienten lasten hoitamisen ja työssä-

käynnin yhteen sovittamisen ongelmallisia ”pisteitä”, kuten mahdollisuutta viedä 

lapsi neuvolaan kesken työpäivän tai esimerkiksi joustavan lastenhoitoavun tarvetta 

hankalissa arjen tilanteissa. Väsyneeksi äitisubjektiksi asemoituminen rakentaa nor-

mista poikkeavan äitisubjektin, jolle ei ole tilaa valtavirtaäitiysdiskurssissa, jossa ny-

kyäitejä representoidaan etenkin mediassa aktiivisiksi ja samanaikaisesti useilla elä-

mänalueilla toimiviksi ja tehokkaiksi. Tällaiset näkemykset ja odotukset tiedostetaan 

haastattelupuheessa, vaikka eksplisiittisesti ne eivät nouse puheen pintaan. Sen sijaan 

siinä reflektoidaan syitä, jotka selittäisivät tai normalisoisivat ei-toivottuna esitettävän 

väsymyksen. Eksplisiittisesti reflektoinnissa hyödynnetään lapsiperhearkeen liittyviä 

näkökohtia, esimerkiksi sairastelukierteiden vaikutuksia, jolloin väsymiskokemus on 

mahdollista selittää ja tehdä ymmärrettäväksi. 

Väsymyksen tunnustaminen näkyy siten puhe-esimerkissä kahdella tasolla. En-

simmäisellä tasolla positioituminen väsyneeksi äidiksi nojautuu yleiseen oletukseen 

siitä, että useimmat koulutetut ja varsinkin uraa rakentavat työssäkäyvät äidit pystyvät 

– tai ainakin heidän ajatellaan olevan kykeneviä – tehokkaasti hallitsemaan oman per-

hearkensa palapeliä ja ajankäyttöä. Siten väsyneen äidin positioon asemoituminen 

peilautuu julkiseen puheeseen ja käsityksiin nykyäideistä, jolloin väsymyspuhe ei ole 

irrallaan äitiysdiskursseissa ylläpidettävistä työssäkäyviin äiteihin kohdistuvista odo-

tuksista. Jaksamattoman äidin positioon asettuminen nivoutuu siten puhujan tietä-

mykseen, mutta myös aiemmin haastattelussa kerrottuihin omiin havaintoihin ener-

gisistä ja tehokkaista nykyäideistä. Toisaalta olettamus työssäkäyvien äitien taidoista 

hallita perhearkea on kietoutunut myös haastattelukysymyksen muotoiluun (”väsy-

nyt”, ”energiaa”), mikä omalta osaltaan avaa mahdollisuuden väsyneeksi äidiksi po-

sitioitumiselle.  

Toisessa väsymisen tunnustamisen tasossa on pikemminkin kyse väsymyksen oi-

keuttamisesta. Tämä ilmenee puhe-esimerkin loppupuolella, jolloin väsymystä perus-

tellaan lasten sairastelukierteillä ja antibioottikuureilla ja samalla väsymys normalisoi-

daan pienten lasten äitien elämään kuuluvana realiteettina. Odotukset monessa 
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mukana olevasta äitisubjektista merkityksellistetään vaikeasti toteutettaviksi myös 

lasten sairastelukierteiden kontekstissa. Ilmaisussa ”et nytkin meil on kaikil antibiootti-

kuuri päällä, että, et onks se sitten osaltaan, väsyttää tietysti tässä vaiheessa” sairastelukiertee-

seen liittyvä arjen väsyttävyys kuvataan paitsi omassa perheessä esiintyväksi myös 

tavalliseksi tilanteeksi lapsiperheissä yleensäkin. Sairastelukierteet esitetään samalla 

legitiimeinä perusteina ”liiallisten” menojen karsimiseen: ”Mut et kyl jotenkin tuntuu, 

että, et jo sitä kautta karsii niitä menoja, ei niinku jaksa ja tietää, ettei jaksa, ettei turhaan voi 

ottaa niinku liikaa”.  

Väsyneeksi subjektiksi asemoituen puheessa rikotaan vallitsevia aikamme äi-

tiysideaaleja sekä näitä ideaaleja ylläpitäviä kulttuurisia äitiysdiskursseja: itseä ja omaa 

jaksamista merkityksellistetään suhteessa ympäröivän yhteiskunnan äitiysodotuksiin, 

joiden joukosta ”väsynyt äiti” on vaiennettu ja ulosrajattu ei-toivottuna äitiysmallina. 

Yleisesti ajatellen tällainen puhe väsymyksestä suuntaa huomion äitiin riittämättö-

mänä subjektina sen sijaan, että väsymys nähtäisiin ja tulkittaisiin joihinkin muihin, 

äidin subjektiudesta riippumattomiin arjen olosuhteisiin liittyvänä, kuten kodin ulko-

puolisen lastenhoitoavun saamisen vaikeuteen tai puolisoiden epätasa-arvoiseen vas-

tuunjakoon perheessä. Huomion arvoista on myös, että väsymyspuhe on tässä yh-

teydessä monikerroksisesti reflektoivaa ja tuo esiin erityyppisiä väsymyksen koke-

muksen näkökohtia. Väsymyspuhe ilmentää myös ”sopimista” siitä, missä tilanteessa 

äidin väsymyksestä voidaan julkisesti puhua hyväksyttynä, oikeutettuna tai lähinnä 

irrationaalisena ja toisaalta millaisessa puhekontekstissa on mahdollista normalisoida 

äidin väsymys.  

Nykyäitiyteen liitettäviä tehokkuuden ja ”metatyön” hallinnan odotuksia tuote-

taan eri areenoilla ympäristössämme, jossa vanhemmuuteen liittyvän väsymyksen to-

teamisen ja äitien tukemisen mahdollisuuksien sijaan korostetaan vanhempana jak-

samisen keinoja. Äitiyteen kohdistuvien lisääntyneiden vaatimusten seurauksena on, 

että äidit helposti arvioivat toisiaan juuri työ- ja perhe-elämän yhdistäjinä ja saattavat 

kokea siten myös riittämättömyyttä jaksamisestaan, mikä edellä olevassa esimerkki-

puheessa myös nousi esiin. Tunnustautuminen väsyneeksi äidiksi on tabu äitiyteen 

liittyviä suorituksia ihannoivassa kulttuuriympäristössä. Siten itsensä kuvaaminen vä-

syneeksi äidiksi on tulkittavissa yhteiskunnalliseksi ja paikoin myös vastakulttuu-

riseksi puheeksi.  

Pienten lasten äitien jaksamiseen liittyvien resurssien pettäminen asettuu kulttuu-

risen äitiysdiskurssin äärilaitaan, ja jaksamisongelmiin viittaamista voidaan pitää har-

voissa puheyhteyksissä mahdollisena tai kulttuurisesti sopivana äitiyden kokemisen 

ilmaisuna. Moraaliset ja normatiiviset äitiysodotukset tulevat toistetuiksi ja päivite-

tyiksi kulttuurisessa äitiyspuheessa, jossa samanaikaisesti tuotetaan myös uusiutuvia 
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ja uudenlaisia äitien aikaa ja voimavaroja sitovia odotuksia (esimerkiksi intensiivi-

sestä, tiiviistä äitiydestä). Toisaalta äitiyspuheeseen liitettävien odotusten ja ympäris-

tön paineiden myötä saatetaan syyllistää äitejä, jotka eivät pysty venymään ajassa uu-

siutuviin äitiyden vaatimuksiin ja trendeihin. Pikkulapsiperhe-elämän ja työssäkäyn-

nin yhdistämisen kipupisteitä voidaan nostaa esiin väsyneen äidin positiosta käsin ja 

tarkastella pienten lasten hoitamisen ja työssäkäynnin yhteen sovittamisen harvoin 

julkilausuttuja ongelmakohtia, kuten joustavan, kohtuuhintaisen ja luotettavan las-

tenhoitoavun saamista hankalissa perhearjen tilanteissa. 

3.4 Toisaalta mutta toisaalta – ambivalenttisuus reflektoinnissa 

Edellä tarkastelluissa konventioiden vastaisissa työelämävalintojen perusteluissa sekä 

niissä rakentuvissa subjektiuden kuvauksissa nostettiin esiin erityisesti perheeseen 

liittyvät velvoitteet. Ne eivät silti selitä, miksi kiinnostus oman uran kehittämiseen 

myös pitkällä aikavälillä, esimerkiksi toisessa elämänvaiheessa, jossa lapsista huoleh-

timisen voidaan ajatella keventyvän, esitetään laimeaksi ja ristiriitaisuutta ilmentä-

väksi. 

Muutosvastaisuus tehdään näkyväksi pääosin kahdessa puhevariaatiossa. Ensim-

mäiseksi käsittelen tapaa, jossa suhde uran edistämiseen esitetään ristiriitaisesti ja am-

bivalenttisesti. Lapset, lasten tarpeet ja vanhemmuuden vaativuus nostetaan esiin 

myös ”toisaalta mutta toisaalta” -tyyppisessä puheessa, mutta tämä ambivalentti ura-

puhe poikkeaa aiemmin luvussa esitetyistä uran merkityksellistämisen tavoista. Am-

bivalenttisuus urapuheessa paljastaa koulutustaustan tiiviin kytkennän työasemiin ja 

rikkoo länsimaisen konventionaalisen uralla etenemisen ”käsikirjoituksen”, jossa 

uralla eteenpäin suuntautumisen aikeet merkityksellistetään itsestäänselvyyksiksi. 

Tällaiset ajatusmallit, normit ja narratiivit, joita hallitsevassa uradiskurssissa ylläpide-

tään, vaikuttavat ja suorastaan pakottavat tarkastelemaan omia positioitaan – ei aino-

astaan tässä ja nyt – vaan suhteessa potentiaalisiin toisiin positioihin tulevaisuuden 

perspektiivissä. Seuraava esimerkki aineistosta tekee näkyväksi, millaisin ristiriitaisin 

keinoin uralla etenemisen mahdollisuuksia reflektoidaan ja kuinka ”muutoshalutto-

muuden” ja normatiivisten uralla etenemisen odotusten välillä kamppaillaan: 

PH 
---No sua ei sitten vaivaa se, se niinku tavallaan, että ei oo semmosia selkeitä etene-
mismahdollisuuksia? Että mietitsä? 

SONJA 
Aina välillä, joo. Ja sit taas ei. Et vähän se niinku päivästä ja ajasta ja sitten tietysti nyt, 
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kun mun lapset on 3- ja 5-vuotiaat, niin alkaa tulla semmonen, että jaa, että pitäiskö 
sitä nyt ruveta katteleekin jotain muuta vai ei. Että tota, toistaiseksi nyt en oo viel 
kauheesti katellut. Mut kyl se vähän koko ajan siel taustalla on, että oisko se pian jo 
aika ruveta miettii oikeesti uraa ((naurahtaa)). (H15 N, s. 4) 

Ambivalenttisuus tulee näkyväksi itsen asemoinnissa työelämään liittyvien tulevai-

suuden näkymien ja tulevaisuuden visioiden reflektoinnissa. Ympäristön paineet il-

menevät itsensä kehittämisen paineina uradiskurssissa, jossa oletukset muutoksesta 

ja työuralla etenemisestä liitetään yleisesti lasten kasvuun ja ikään. Katkelmassa poh-

ditaan muutosten mahdollisuuksia valtavirtauradiskurssin kautta, mutta samalla ase-

moidutaan muutoksia kyseenalaistavaksi subjektiksi.  

Lasten ikä nostetaan esiin, kun harkitaan sitä, onko ajankohta oikea ja optimaali-

nen itsensä kehittämiseen työelämässä. Nykyvanhemmuutta vaativaksi luonnehtivan 

yleisen käsityksen mukaan lasten huolehtimiseen liitettävä ajallinen perspektiivi akti-

voi siten jäsennystavan, jossa työ- ja perhe-elämää koskevia ratkaisuja reflektoidaan 

suhteessa aikaan, elämänkulkuun ja koulutustaustaan. Lapsiperhe-elämän eri vaiheita 

erottelevaa yleistä jäsennystapaa hyödynnetään edellä useissa lausahduksissa, esimer-

kiksi ”...tietysti nyt kun mun lapset on 3- ja 5-vuotiaat, niin alkaa tulla semmonen…”. Lasten 

kasvuun liittyvästä äidinhoivan tarpeen vähenemisestä saatetaan tämän ajan hyvää 

äitiyttä koskevissa julkisissa keskusteluissa käyttää myös ilmaisua ”äitikortti”, vaikka 

tässä yhteydessä juuri tätä sanaa ei käytetäkään. Äitikortin voidaan ajatella tarjoavan 

myös korkeasti koulutetuille äideille riittävän perustelun lastenhoitoon keskittymi-

seen urakehityksen jäädessä toissijaiseksi – kunnes äitikortti ei enää tarjoa käyttökel-

poista keinoa ura-ajattelun sivuuttamiseen esimerkiksi ajankohtana, jolloin lapset siir-

tyvät esikouluun tai kouluun. 

Pragmaattisen modaliteetin ”pitää” käyttäminen kysymysmuodossa sekä asian 

ajankohtaisuutta kasvatuksellisen lasten ikävaiheita määrittävän jäsennystavan yhtey-

dessä viitataan nyt-sanaa käyttäen sen tiedostamiseen, että uran edistämisen mahdol-

lisuuksia ei voida jättää haastattelussa käsittelemättä. Konkreettisesti normatiivinen 

jäsennystapa tulee näkyväksi retorisessa itselle esitetyssä kysymyksessä ”...pitäiskö sitä 

nyt ruveta katteleekin jotain muuta vai ei”. Kysymysmuodossa käytettävä modaliteetti (pi-

täiskö) sekä asian polttavaa ajankohtaisuutta ilmentävä nyt-sana viittaavat epäsuorasti 

käsitykseen siitä, että urakehitykselle on periaatteessa olemassa mahdollisuuksia ja 

vaihtoehtoja. Toisaalta puhe ilmentää normatiivista pakkoa ja ympäröivän yhteiskun-

nan taholta tulevaa painetta toimia kuten vertaiset eli korkeasti koulutetut naiset, joi-

den lapset lähestyvät kouluikää. Puheotteessa esitetyn retorisen kysymyksen päätty-

minen ”...vai ei ” -ilmaisuun rakentaa ristiriidan ulkoapäin tulevien urapaineiden sekä 

heikkona näyttäytyvän sisäisen uramotivaation välille. Puhe rakentaa vastakkaisiin 
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suuntiin vievien ratkaisujen risteyskohtaan kiinnittyvän uusia työmahdollisuuksia 

punnitsevan subjektiposition.  

Argumentointi koko puhekatkelmassa viestii myös, kuinka mahdolliset ympäris-

tön ja vertaisten odotukset ”uudesta ajanjaksosta” – omaan urakehitykseen keskitty-

västä elämänvaiheesta – muotouttavat tapaa käsitellä ja reflektoida uran kehittämistä 

ristiriitaisesti ja jännitteisesti. Tämä tulee erityisen näkyväksi ilmaisussa ”… oisko se 

pian jo aika ruveta miettii oikeesti uraa” (haastateltava naurahtaa), jossa punnitaan uusiin 

haasteisiin tarttumismahdollisuuksia käyttämällä toista modaliteettia (oisko) kysy-

myslauseessa. Käsitys oikea-aikaisuudesta kiinnittyy tässä yhteydessä äitiyden ja lap-

siperhe-elämän eri vaiheita erottelevaan yleiseen jäsennystapaan. Jännite puheessa tu-

lee siten näkyväksi paikantuen juuri tiettyyn elämänkulun risteyskohtaan, jossa lapset 

lähestyvät kouluikää. Tosin huomionarvoista on, että puhetilanteessa odotukset uu-

delleen asemoitumisesta työmarkkinoilla aktualisoituvat osin myös haastattelukysy-

myksen vauhdittamina. 

Lapsiperheen eri vaiheiden jäsentämisen kautta avautuu mahdollisuus itsen ase-

mointiin korkeakoulutettuna työssäkäyvänä äitinä uudella tavalla. Uusiin haasteisiin 

tarttumisen mahdollisuus nostetaan esiin paradoksaalisesti omaa tahtotilaa epäilevän 

positiossa. Paradoksaalisuus ja ambivalenttisuus puheessa peilaakin yhteisesti jaettuja 

normatiivisia elämänkulun järjestyksiä: se heijastelee ajankohtaa ja lapsiperheen elä-

mänvaihetta, jossa erityisesti pitkälle koulutetuilta äideiltä odotetaan itsensä kehittä-

mistä työelämässä. ”Tavallinen työssäkäynti” on puolustettavissa pikkulapsivaiheen 

kuormittavuudella. Vaikka ”oikeaa uraa” ei eksplisiittisesti liitetä koulutustaustaan, 

voidaan ajatella, että ympäristön paine ja odotukset koetaan keskimääräistä voimak-

kaimmin korkeakoulutettujen naisten keskuudessa. Silti paradoksaalista puheessa on 

itsen asemointi lähinnä passiiviseksi työntekijäksi, jolloin aloitteellisuus uran edistä-

misestä esitetään henkilökohtaiseksi asiaksi, jonka samalla tiedostetaan edellyttävän 

aktiivisuutta ja tilanteen määrätietoista haltuunottoa. 

Huomion arvoista on, ettei puhetyypissä esitetä varsinaisia perusteluja tai puolus-

teta puheessa rakentuvaa epäselvää motivaatiotilaa eikä sen yhteyttä ympäröivän yh-

teiskunnan taholta tuleviin urakehityspaineisiin, joita valtauradiskurssi ympäristös-

sämme toistaa ja korostaa. Retoriset kysymykset sen sijaan vetävät tässä vastakkaisiin 

suuntiin, mikä tekee argumentoinnin jännitteiseksi. Puheen logiikassa omaan urake-

hitykseen panostaminen esitetään periaatteellisella tasolla reaalisena mahdollisuu-

tena. Toisaalta tämä innostus eteenpäin menemisestä myös kyseenalaistetaan. Ambi-

valenttisuus puheessa tulee siten näkyväksi pyrkimyksenä tasapainotteluun perheen 

ja työn välillä, jolloin tietty vaihe lapsiperheen elämänkulussa merkityksellistetään 
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otolliseksi tarttua uusiin haasteisiin. Samanaikaisesti työelämäpuheessa asemoidutaan 

uusiin työelämän mahdollisuuksiin ja haasteisiin heikosti motivoituneeksi subjektiksi.  

Käyttökelpoinen ja arvostettu tapa juuri naisille on toimiminen työelämässä pien-

ten lasten tarpeiden ja siten tasapainoisen perhe-elämän ehdoin. Se oikeuttaa ja legi-

timoi perustelut, joissa työasiat ja -ajat järjestetään pienten lasten edut parhaalla mah-

dollisella tavalla huomioiden. Puhekielessä käytettävä äitikortti-termi, jota kukaan 

haastateltavista tosin ei tule käyttäneeksi, viittaa osuvasti juuri tässä luvussa käsitel-

tyyn rajalliseen aikajaksoon, jonka puitteissa kaikki äidit koulutuksesta riippumatta 

voivat hyväksytysti vedota lapsiin ja lasten parhaaseen omien ratkaisujensa peruste-

luissa. 

Pienten lasten edut äitien uraintressien edelle asettava puhe on tiiviisti sidoksissa 

myös äidinhoivan ensisijaisuuden diskurssiin (Vuori 2001). Sen taustalla on myös yh-

teiskunnassamme edelleen esiintyvä yleinen käsitys kotiäitiyden arvostuksesta, jolloin 

kotona pieniä lapsiaan hoitavan äidin valinta nähdään arvovalintana. Kiinnostavaa 

on, että suomalaisessa perhekulttuurissa suhteellisen vahvan kotiäitiysihanteen luo-

mat merkitykset näyttävät vaikuttavan myös työssäkäyvien äitien alisuorittavuuden ja 

uran paikoilleen jäämisen perusteluihin, kun vedotaan pienen lapsen tarpeisiin.  

Korkeasti koulutetut äidit näyttäisivät siten perustelevan uran luomisesta irtautu-

neita valintojaan useita rinnakkaisia argumentointitapoja hyödyntäen, eikä voida tie-

tenkään esittää, että kaikki mahdolliset uraan ja työssä käyntiin liittyvät perustelutavat 

tulisivat tässä tutkimuksessa esiin. Itse asiassa voidaan havaita, että perusvalinta tässä 

puhevariaatiossa asettuu hieman konkreettisemmin katsottuna kahden tulen väliin: 

hoitaako mahdollisimman paljon itse omia alle kouluikäisiä lapsiaan vai hyödyntääkö 

kaikille mahdollista julkista päivähoitojärjestelmää – ratkaisua, jota yleisesti esitetään 

naisten urakehitystä vauhdittavaksi. 

Vaikka Suomessa on historiallisistakin syistä vahva kotiäitiyden ihanne, se koskee 

myös korkeasti koulutettuja, mutta tietyillä tavoilla rajoitetusti. Se tulee esiin tässä 

yhteydessä siten, että korkeasti koulutetut äidit ovat uradiskurssin puitteissa pakotet-

tuja esittämään selityksen, mikäli poiketaan normatiivisesta elämänkulusta ja pikku-

lapsivaiheesta työelämäpainotteiseen vaiheeseen siirtymisestä. Samaan aikaan ylei-

sesti mediassa toistettava työn ja perheen yhteen sovittamisen diskurssi kätkee si-

säänsä viime vuosina voimistuneen ja painotetun käsityksen siitä, ettei perheen tässä 

ajassa tulisi olla lainkaan esteenä (naisten) nousujohteisen uran luomiselle. 

Edellä oleva puhevariaatio osoittaa silti myös, kuinka uusiin haasteisiin tarttumi-

nen mahdollistuu. Se tehdään puheessa näkyväksi tilanteessa ja lapsiperheen elämän-

vaiheessa, jolloin äidinrooliin ja perheen tarpeisiin vetoamiseen oman urakehityksen 

kustannuksella ei enää löydy sosiaalisessa ympäristössä ja omassa koulutuksellisessa 
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viiteryhmässä käyttökelpoisia tai vakuuttavia perusteluja. Näkymätön moraalinen jär-

jestys (ks. Kurri 2005, 11, 26) työn ja perheen yhdistämisen alueella tuotetaan aineis-

toesimerkissä uusin perustein, jolloin pikkulapsivaiheen ohittaminen merkityksellis-

tyy työssä käyvän perheellisen ja varsinkin korkeakoulutetun naisen uraan panosta-

misen kannalta otolliseksi ajankohdaksi. 

Ambivalenttisuutta ilmentävä puhe nostaa haastattelutilanteessa esiin odottamat-

toman teeman, huonon palkan, jolloin palkkakysymyksen yhteys perhetekijöihin ja 

perhettä koskevaan elämänvaiheajatteluun jätetään epäselväksi. Kyse on lähinnä to-

teavista ilmaisuista, joissa tehdään selväksi, että mitään palkkakehitystä ei nykyisessä 

työssä ole odotettavissa. Puheessa kuvautuukin tilanne, jossa palkkakuopasta ei 

nähdä olevan ulospääsyä: 

SONJA 

--- Mutta toki tähän kuuluu paljon sitten semmosii niinku huonoikin puolii, et, et ei 

nyt oikein voi järin puhuu uran luomisesta tai palkka on huono ja niinku ei se siitä 
muutu juurikaan, että ei oo niinku odotettavissa semmosta mitään urakehitystä juuri-
kaan. (H15 N, s. 4) 

Tässä konstruoidaan ristiriitaa palkan ja uralla etenemisen muun motivaatioproble-

matiikan välille. Argumentoinnissa nostetaan esiin uran edistämistä lukitsevia, nykyi-

sessä työpaikassa vallitsevia ”tosiasioita”, kuten palkkakehityksen puuttuminen. Sa-

malla ohitetaan kysymys oma-aloitteisuuden merkityksestä uralla etenemisessä, mikä 

rakentaisi puheeseen oma-aloitteisen aktiivisesti uusia mahdollisuuksia tutkailevan 

työntekijäposition. Uran luomisen esteeksi esitetään nykyisen työorganisaation ra-

kenne, jonka ei kerrota tarjoavan etenemismahdollisuuksia. Nykyinen työ ja asema 

organisaatiossa esitetään muuttumattomaksi. Tästä seuraa, että valtauradiskurssissa 

kannateltava ymmärrys menestymisestä ja sen tavoittelemisesta muodostuu irrele-

vantiksi reflektoinnin aiheeksi haastattelussa. 

Uradiskurssissa palkkakehitys merkityksellistetään yleisesti keskeiseksi uralla edis-

tymisen mittariksi, mikä myös peilautuu haastattelupuheeseen. Siinä urakehityskäsite 

yhdistetään palkkateemaan erityisellä tavalla: palkkakehityksen pysähtyneisyydellä 

tuetaan ajatusta oman uran kehittymisen mahdottomuudesta, jolloin ikään kuin nor-

malisoidaan työpaikan palkkapolitiikka. Toisin sanoen yhteiskunnallista palkkapu-

hetta uradiskurssin merkityksenantoja hyödyntämällä rakennetaan este omakohtai-

selle työssä kehittymiselle ja etenemiselle, ja huono palkka lukitaan puheessa staat-

tiseksi olosuhteeksi, jolle työnantaja ja työntekijä erikseen tai yhdessä eivät voi tehdä 

mitään. Yleiset työelämän pelisääntöjä koskevat olettamukset uralla etenemisen yh-

teydestä palkannousuun liitetään puheessa kapea-alaisesti nykyistä työtä ja organisaa-

tiota koskeviksi. Merkille pantavaa on, että työpaikan vaihtaminen uralla etenemistä 
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vauhdittavana mahdollisuutena jää tässä kohtaa käsittelemättä, vaikka edellä saman 

haastateltavan aikaisemmassa puhekatkelmassa tämän vaihtoehto on nähtävissä 

omaa tahtotilaa koskevana kamppailuna.  

Toisaalta työpaikkaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ref-

lektoidaan suhteessa palkkaan mutta myös henkilökohtaiseen työhön panostamisen 

motivaatioon kiinnittyen: 

PH 
No, ootko usein niinku stressaantunut työstä tai tuntuuko, et semmosta uupumusta, 
mitä sä ajattelet siitä? 

FRIDA 
No, mä en oo kyl hirveen usein. Et tota, täs työssä, et vaik täs pystyy niin paljon 
toteuttaa, niin täs on niin älyttömän huono palkka, et mä en niinku viitti sitten senkään 
takia ((naureskelee)) niinku sitten, sit niinku ihan sillä tavalla vetää itseäni ihan. (H13 
N, s. 5) 

Tässä puheotteessa nykyisen työnantajan tarjoamat uudet haasteet sen sijaan noste-

taan esiin, mutta pysyvästi huono palkka ja olemattomat palkannousunäkymät esite-

tään uusiin projekteihin tarttumisen esteiksi. Tällöin rakentuu kaksinkertainen jännite 

ja ambivalenssi, kun sekä samassa puheyhteydessä esiin tulleet perhetekijät (joita kä-

sitellään erikseen luvussa 3.5) että tässä puheotteessa lausuttu nykytyöhön liitettävä 

palkkakuoppa tuotetaan uran edistämismotivaation esteiksi samassa kommentissa: 

”…et mä en niinku viitti sitten senkään takia ((naureskelee)) niinku sitten, sit niinku ihan 

sillä tavalla vetää itseäni ihan”. Toteamuksessa ilmenee, että työssä kehittymisen mah-

dollisuuksiin voisi periaatteessa tarttua, mutta sen edellyttämiä lisäponnistuksia suh-

teessa muuttumattomaan palkkaan ei esitetä itseä motivoiviksi ja houkutteleviksi. 

”Huono palkka” -ilmaisu tarjoaa tässä oikeutuksen ja legitimaation, jotka tekevät 

mahdolliseksi uusiin haasteisiin tarttumisen torjumisen myös taloudellisesti kannat-

tamattomina. 

Kykyä edetä uralla ilmaistaan epäsuorasti, mutta uramarkkinoilla aktivoitumisen 

motivaatio kuvastuu hauraaksi. Puheessa reflektoidaan, puolustetaan ja oikeutetaan 

jo tehtyjä valintoja, mutta käsitellään samalla myös tiedostettuja mahdollisuuksia ke-

hittyä työssä joko nykyisessä työpaikassa tai työpaikkaa vaihtamalla. Palkkapuheessa 

ei tuoda esiin palkkakehitysmahdollisuuksia nykyisessä koulutusta vastaamattomassa 

työssä, minkä voisi odottaa luovan intressiä reflektoida kysymystä työpaikan vaihta-

misesta. Näin ei kuitenkaan puheessa tehdä. Mitä palkkapuheella sitten oikeastaan 

tehdään ja miksi palkkaus nostetaan esiin juuri niin kuin se tässä puheessa nostetaan? 

Palkkakysymyksessä vastuu omasta urakehityksestä asetetaan pitkälti työorganisaa-

tiolle. Oma vastuu vaiennetaan myös palkan liittämisessä argumentointiin: puhe 
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ilmentää, että huonoon palkkaan ei itse voi mitenkään vaikuttaa. Samalla mahdolli-

suus ja intressi paremmin palkattuihin uusiin töihin hakeutumiseen jätetään käsitte-

lemättä. 

Kysymys palkasta ja palkkanäkymistä puhevariaatioon kulkeutuvana teemana 

näyttäisi viittaavan myös siihen, että puhe uraharppausten mahdollisuuksista tai mah-

dottomuudesta ei ole sidoksissa ainoastaan lasten ikävaiheeseen tai muihin perhete-

kijöihin, jotka merkityksellistetään uraharppauksia estäviksi olosuhteiksi. Uravasta-

hakoiseksi positioitumisessa käytetään siten aikaan ja työkulttuuriin kiinnittyviä rajal-

lisia diskursiivisia resursseja. Niitä käyttämällä tuotetaan ”uravastahakoisuutta” il-

mentävän urapuheen variaatioita, mikä mahdollistaa puhuvien subjektien ”kasvojen 

säilyttämisen”.  

Toisaalta oikeutetaan myös harvemmin julkisesti esillä olevia urakehitykseen liit-

tyviä merkityksellistämisen tapoja. Puheessa esimerkiksi legitimoidaan poikkeaminen 

normatiivisesta pyrkimyksestä kohti uusia ura-askelia. Uralla eteenpäin pyrkimistä ei 

siten esitetä ainoaksi varteenotettavaksi ja kunnialliseksi korkeasti koulutetun yksilön 

työelämässä toimimisen strategiaksi – vastoin hegemonisessa uradiskurssissa luotuja 

merkityksiä. 

Argumentointi viestii siitä, kuinka mahdolliset vertaisten odotukset ”uudesta ajan-

jaksosta”, omaan urakehitykseen keskittyvästä elämänvaiheesta muotouttavat tapaa 

käsitellä ja reflektoida uran kehittämistä jännitteisesti ja ristiriitaisesti, mistä seuraa 

puheessa havaittava ambivalenttisuus. Näkyvää ambivalenttisuus on erityisesti, kun 

yhtäältä koulutusta vastaamaton työ kyseenalaistetaan pitkäaikaisena ratkaisuna, 

mutta toisaalta tällaista työtä myös puolustetaan lasten ikävaiheella (lapset ovat alle 

kouluikäisiä). Äidin subjektiiviset muutospohdinnat työelämässä etenemisestä näyt-

tävät aktivoituvan ja sijoittuvan puheessa elämänvaiheeseen, jossa lapset lähestyvät 

kouluikää. Toisaalta äidin siirtyminen uralla eteenpäin näyttäytyy puheen perusteella 

myös moraalisena akateemisesti koulutetun kansalaisvelvollisuutena, ei niinkään 

osoituksena uralla etenemisen sisäisestä motivoitumisesta.  

Puhe nostaa vahvasti esiin työ–perhe-valintoja koskevan perustelutavan ajallisen 

ulottuvuuden, jäsennystavan, jossa työ- ja perhe-elämää koskevia ratkaisuja reflektoi-

daan suhteessa aikaan ja elämänkulkuun. Normatiivisten uraodotusten paine sekä 

kulkeutuu että ei kulkeudu omien ratkaisujen pohdintoihin. 

On syytä huomioida, että uran kehittämiseen liittyvät diskursiiviset kamppailut 

viittaavat siihen, että oikea ajankohta uraharppauksiin ei merkityksellisty ainoastaan 

lasten ikävaiheen kautta, sillä uran edistämiseen motivoituminen edellyttäisi puhujan 

asettumista uuteen, työuralla kehittymisestä kiinnostuneen yksilön positioon. Jännite 

ja ambivalenssi muodostuvat siten monikerroksisina: ristiriitaisuutta ilmentävästä 



 

88 

suhteesta itsensä kehittämiseen työn alueella, perhevelvollisuuksien keventymisen 

antamista mahdollisuuksista, palkkakehitysodotusten puuttumisesta sekä korkeakou-

lutukseen liittyvien odotusten lunastamispaineesta. 

3.5 Lasten hyvinvointi versus uramahdollisuudet 

Ambivalenttisen puheen lisäksi aineistossa erottuu myös toinen puhetapa, jossa 

myös ilmaistaan jyrkkä ”ei” uralla eteenpäin pyrkimiselle. Lapset, lasten tarpeet sekä 

vanhemmuuden vaatimukset ovat puhetavassa käytettäviä teemoja – mutta aiemmin 

esitetystä poikkeavin tavoin. Lasten psyykkisen hyvinvoinnin ja vanhemman (tässä 

yhteydessä äidin) urasuuntautuneisuuden oletettu yhteys nostetaan esiin tässä toi-

sessa urakiinnostuksen puuttumista reflektoivassa puhetavassa, jota kutsun ”lasten 

psyykkistä hyvinvointia korostavaksi puheeksi”. 

Tässä harvoin julkisesti esille otettavassa näkemyksessä erityisesti äidin urakeskei-

syys merkityksellistetään lasten tasapainoisen kasvun riskitekijäksi. Äidin ura-aktiivi-

suus esitetään runsaasti aikaa ja voimavaroja vaativaksi, minkä seurauksena lasten ja 

nuorten psyykkisen hyvinvoinnin katsotaan vaarantuvan. Siksi uusista potentiaali-

sista urahaasteista kieltäytyminen esitetään lasten kannalta moraalisesti oikeaksi ja ar-

vokkaaksi ratkaisuksi, joka mahdollistaa positioitumisen lasten arjessa läsnä olevaksi 

äidiksi.  

Puhe rakentaa äitisubjektin, jolla on mahdollisuuksia omassa työssään kehittymi-

seen mutta joka on tehnyt lasten edun vuoksi eettisen valinnan olla tarttumatta näihin 

mahdollisuuksiin. Vanhemman ajankäytön itsesäätely ilmaistaan siten, että se on tär-

keää. Työhön käytettävän ajan kontrolloinnin puute esitetään lasten kannalta haital-

liseksi, mikä konstruoi puheen logiikan: mitä enemmän vanhempi keskittyy omaan 

uraansa esimerkiksi tekemällä ylitöitä tai osallistumalla erilaisiin tarjolla oleviin pro-

jekteihin, sitä enemmän se vähentää vanhemman käytettävissä olevaa aikaa lasten 

arjessa läsnäololle.  

Tässä aineistossa erityinen työn ja perheen yhteen sovittamista käsittelevä variaa-

tio tiivistyy seuraavassa puheotteessa. Siinä ansiotyön vaatimuksia ja teini-ikäisten 

lasten (lapset ovat haastatteluhetkellä 13- ja 15-vuotiata) tarpeisiin vastaamista pyri-

tään sovittamaan yhteen tavalla, jossa äidin ja lasten välisen vuorovaikutuksen tärkeys 

nostetaan voimakkaasti esiin: 

 FRIDA 
---Et mä jotenkin, mä jotenkin asetan sen, et mun täytyy illalla niinku jaksaa kuunnella 
lasten juttuja ja paneutua niihin, et mä en niinku voi sille työlle antaa sit kaikkee ener-
giaa, et sitä pitää pystyä niinku jakaa myös tai säästää sinne kotiin myös. (H13 N, s. 5) 
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Puheen funktioksi rakentuu vanhempi–lapsi-suhteeseen kiinnittyvän oman tavoit-

teen selventäminen ja puolustaminen, ja se liitetään omakohtaiseen työ–perhe-suh-

teeseen. Tavoitteeksi esitetään runsaan ajan ja huomion antaminen teini-ikäisille lap-

sille. Pragmaattisia modaliteetteja (täytyä, pitää, pystyä) käyttävä puhe ilmaisee itselle 

asetetut äitiyden tavoitteet ja vaatimukset, joilla perustellaan uusista ammatillisista 

haasteista luopumista. Lasten arjessa läsnäolon ja lasten kuuntelemisen ei esitetä on-

nistuvan samanaikaisesti äidin urapanostusten kanssa. 

Vaikka puheessa konstruoidaan eettinen työn ja vanhemmuuden yhdistämisen ar-

vojärjestys, siinä viitataan samalla myös kasvatuksellisiin, itsen ulkopuolelta tuleviin 

hyvän vanhemmuuden kriteereihin, joita tässä ajassa ajan yleinen vanhemmuuspuhe 

ylläpitää ja jotka puheessa myös osoitetaan tiedostetuiksi. Tämä tulee näkyväksi lau-

sahduksissa ”mun täytyy illalla jaksaa kuunnella lasten juttuja...” sekä ”pitää niinku pystyä 

jakaa myös tai säästää sinne kotiin” saattavat jossain määrin myös kuvastaa ja peilata 

elämäntilannetta, jossa ei ole mahdollista jakaa lapsiin liittyviä vastuita ja huolia hei-

dän hyvinvoinnistaan. Samalla on kyse läsnä olevaan, lapsia kuuntelevaan vuorovai-

kutukseen perustuvasta vanhemmuusihanteesta. 

Kieltolause ”mä en voi niinku sille työlle antaa sit kaikkea energiaa” ilmaisee voimak-

kaasti halua panostaa aikaa ja energiaa yhdessäoloon lasten kanssa. Toisaalta kielto-

lause viittaa myös ”puolustautumiseen” puhetilanteessa, jossa asemoidutaan siten, 

että lapset asetetaan uran edelle. Tämä heijastelee valtavirtauradiskurssissa merkityk-

sellistyvää uraorientaatiota koulutetun yksilön itsestään selvänä asenteena. Lasten tar-

peiden ja edun mukaan orientoituminen arvotetaan puheessa oikeaksi ja siten van-

hemmuusmoraalia peilaavaksi: perustelu olla edistämättä oman uran kehittymistä esi-

tetään ehkä juuri siksi läsnä olevan äidin positiosta käsin. Lapsista ja heidän arjestaan 

sekä kasvamisesta tasapainoisiksi ihmisiksi huolehtiminen esitetään kyseenalaista-

mattomasti lasten äidille kuuluvana moraalisena velvoitteena. 

Myös tässä nojataan, nykyaikana jo vanhanaikaisena miellettyyn mutta yhä paikoin 

äitimyyteissä sisäänrakentuneeseen käsitykseen siitä, ettei kukaan muu kuin lasten äiti 

kykene kantamaan kokonaisvastuuta lasten tarpeista ja hyvinvoinnista (ks. myös 

Hays 1996). On syytä ottaa huomioon, että huolenpidon normi yhden vanhemman 

perheessä elävien puheessa (edellä esitetty ja seuraava puhenäyte), saattaa ylikorostua, 

koska vanhemman vastuu lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan ei ole jaettavissa sa-

moin kuin perheissä, joissa vanhempia on kaksi. 

Perheyhteisyyteen voimakkaasti panostaminen uran sijaan oikeutetaan lasten 

psyykkinen hyvinvointi -puheessa, jossa lasten emotionaalinen hyvinvointi merkityk-

sellistetään ensisijaiseksi vanhemmuustavoitteeksi. Merkille pantavaa on saman haas-

tateltavan aiemmin luvussa huomioitu maininta huonosta palkasta, mikä luo 



 

90 

hienoisen ristiriidan edeltävässä katkelmassa esitettyyn ehdottomaan tapaan korostaa 

lapsiin liittyviä hyvinvointiperusteluja työelämävalinnoissa. Tästä huolimatta usein 

esiintyvä vaativuuden korostus työn ja perheen yhteen sovittamisen alueella hallitsee 

argumentointia, joskin se jakautuu kahteen toisiinsa kietoutuvaan huoleen: yhtäältä 

huoleen lasten psyykkisestä hyvinvoinnista ja toisaalta kysymykseen puhujasubjektin 

omasta psyykkisestä jaksamisesta äitinä sekä sen edellytyksistä perhearjen olosuh-

teissa.  

Toisessa puheotteessa sen sijaan lasten psyykkiset tarpeet ja oikeus tasapainoiseen 

kasvuun asetetaan jyrkästi vastakkain työuran rakentamisen kanssa. Siinä reflektoi-

daan kokemuksia lasten reagoinnista tilanteissa, joissa äidin kerrotaan olevan fyysi-

sesti tai henkisesti ”poissa”. Äidin poissaolosta johtuvien seurauksien kuvaukset te-

kevät näkyviksi itselle asetetut vaatimukset, jotka myös resonoivat yleisemmin nyky-

vanhemmuuteen kohdistuvia ”läsnäolon” odotuksia: 

FRIDA 
...Ja sit, sit mä oon huomannut mun lasten niinku hyvinvoinnista, että jos mä hirveesti 
oon poissa ja ajattelen muita, et se heijastuu heti sit niihin, et ne on hirveen levottomia 
ja koulus tulee kaikennäköistä, et sit täytyy vaan niinku, et pysyy se semmonen tasa-
paino. 

---Et sen takia mä en sit lähde semmosiin projekteihin tääl töissäkään, mistä mä tiedän, 
et ne vaatis iltoja tai. Kyl mä joskus viikonloppuisin voin lauantaina olla töissä, jos mä 
tiedän, et mä saan arkivapaapäiviä, et mä haluun sit niinku semmosen korvauksen siitä 
työstä mitä mä teen. Et mä en tee sillä tavalla, et mä petaisin hyvää tulevaisuutta teke-
mällä nyt hirveesti ylitöitä, mikä sit taas on yks, yks tapa toimia, mut se ei oo niinku 
mun, et mä teen sen, sen työajan yritän tehdä tehokkaasti ja sitten illat, viikonloput 
viettää niinku ilman töitä kokonaan. (H13 N, s. 5–6)  

Puhe-episodin alussa rakentuu lasten hyvinvoinnin muutoksia herkästi havaitsevan 

subjektipaikka. Tasapaino työn ja perheen vaatimusten välillä paikantuu keskeiseksi 

elämänarvoksi ja tavoitteeksi, mutta puheessa hyödynnetään julkisessa vanhemmuus-

puheessa käytävää kiistaa siitä, onko ”laatuaika” vai lapsille annettavan ajan määrä 

”oikeaoppinen”, vanhemman poissaoloa kompensoiva ratkaisu. Aineisto-otteessa 

lapsille annettava aika merkityksellistyy oikeutetuksi syyksi jättäytyä pois esimerkiksi 

uusista projekteista, sillä uudet haasteet ja projektit edellyttävät nykyistä enemmän 

työtunteja ja poissaoloa lasten arjesta. Jätetäänkö puheessa siten sanomatta, että eri-

tyinen ja ennalta suunniteltu laatuaika ei korvaa mitään lapsille. Tällainen näkökanta 

kuten myös pyrkimys omaehtoiseen työajan hallintaan ilmenevät lausahduksessa ”työ-

ajan yritän tehdä tehokkaasti ja sitten illat, viikonloput viettää niinku ilman töitä kokonaan ”. 

Läsnä olevan äidin positiossa lasten käytöshäiriöiden ja levottomuuden ennalta 

ehkäiseminen esitetään edellä keskeiseksi kasvatuksen tavoitteeksi. Siinä 
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positioidutaan paradoksaalisesti korvaamattomaksi lasten suotuisan kasvun mahdol-

listajaksi, mutta samalla taipuvaiseksi asemoitumaan syylliseksi tilanteissa, joissa jota-

kin epätoivottavaa tapahtuu lasten elämässä. 

Valtavirtauradiskurssissa yleiset normivalinnat, kuten urakehityksen edistämistä 

koskevan urapolun valinta, käsitellään toisessa, valtaa pitävästä diskurssista irtautu-

vassa puheessa arvottamisen tavoiksi ja preferensseiksi, jotka omasta arvomaailmasta 

katsottuina sanallistetaan vieraiksi. Tämä tulee näkyväksi etenkin seuraavassa: ”Et mä 

en tee sillä tavalla, et mä petaisin hyvää tulevaisuutta tekemällä nyt hirveesti ylitöitä, mikä sit taas 

on yks, yks tapa toimia, mut se ei oo niinku mun...”. Omaksuttu tapa toimia työelämässä 

oikeutetaan ja ilmaistaan harkitusti valituksi päätökseksi, joka kumpuaa omista ar-

voista ja moraalikäsityksistä. Samalla puhujan omana tietämyksenä ilmaistaan, että 

työelämäratkaisuja saatetaan merkityksellistää ja toteuttaa myös toisenlaisista, pää-

osin uran luomisen tavoitetta kannattelevista arvolähtökohdista. Katkelmassa sub-

jektius erotetaan valtavirtauradiskurssin tarjoamasta uranaisen ja -äidin positiosta. 

Tämä mahdollistaa itsen asemoinnin lapsilähtöistä ajattelua arjessa toteuttavaksi ja 

siten lasten arjessa läsnä olemisen etusijalle asettavaksi subjektiksi. 

Hyvää vanhemmuutta ja etenkin äitiyttä ilmentävä variaatio mahdollistaa tiedos-

tavan kasvattajan position haltuun ottamisen. Toisaalta puheessa rakentuu myös 

mahdollisuuksistaan tietoinen työelämäsubjekti: mahdollisuuksia kehittymiseen olisi, 

mutta lasten edun vuoksi on tehty valinta olla tarttumatta niihin. Käyttöönotettu van-

hemmuuspositio rakentuu tunnetussa mutta julkisesti harvoin esillä olevassa van-

hemmuuspuheen aspektissa, jossa lasten psyykkisen hyvinvoinnin ajatellaan olevan 

kiinni siitä, kuinka paljon lapsi viettää aikaa vanhempiensa kanssa. Vanhemman up-

poutumisen ja ajankäytön oman työuran kehittämiseen esitetään vähentävän lasten 

kanssa vietettävää yhdessäoloaikaa, mikä ymmärretään riskejä sisältäväksi tai äärim-

millään haitalliseksi lasten psyykkiselle tasapainoisuudelle.  

Äidin läsnäolon merkitystä lasten arjessa korostavan kasvatuksellisen, psykologia-

painotteisen ja lasten hyvinvoinnin merkitystä korostavan puheen merkityksiä yhdis-

telemällä voidaan konstruoida hyvän äitiyden edellytykseksi tarkasti rajattu näkemys, 

jossa tietynlainen äitiys on paras mahdollinen lasten psyykkisen hyvinvoinnin kan-

nalta. Haastattelupuheessa arvot ja ratkaisut sovitetaan yhteen ja liitetään toisiinsa 

edellä mainittuja ilmaisutapoja hyödyntämällä, jolloin myös oikeutetaan työssä käy-

vän korkeakoulutetun äidin uran pysähtyneisyys.  

Kun lasten jokapäiväisen arjen sujuminen ja äidin lapsille antama tuki merkityk-

sellistetään uraa tärkeämmäksi arvoksi elämässä, sitä myötäilevät arkea muokkaavat 

ratkaisut tuotetaan moraalisesti kestäviksi, kunniallisiksi ja tavoittelemisen arvoisiksi. 

Työn ja perheen vuorovaikutuksen reflektoinnissa ei varsinaisesti aseteta itseä 
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perheolosuhteiden tuottamaan hankalaan paikkaan, vaikka siinä ilmaistaankin oman 

läsnäolon puutteen näkyvän negatiivisesti lapsissa. Pikemminkin puheessa esitetään 

työn ja perheen yhteen sovittaminen kyseisessä elämäntilanteessa onnistuneeksi juuri 

siksi, että aikaa ei ole investoitu uran luomiseen. 

Edellä tarkastellussa valtavirtaurapuheesta erottuvassa lasten hyvinvointia koros-

tavassa variaatiossa rakentuu uralla etenemisen mahdollisuuksista itsevalitusti luo-

puva ja lapset etusijalle asettava äitipositio. Puheessa ilmaistaan, että nykyiselle työti-

lanteelle tai -asemalle ei haluta eikä aiota myöhemminkään tehdä mitään. Uusista 

haasteellisista töistä pois jättäytyminen ei tässä variaatiossa merkityksellisty vaikeaksi 

tai ongelmalliseksi, vaan nivoutuu kiinnostavalla tavalla puhetapaan, jossa vastuute-

taan ja syyllistetään itseä kaikesta lapsiin liittyvästä. 

3.6 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Luvussa tarkastelemani puhe nivoutuu jännitteisesti yleisesti ajassamme ja ympäris-

tössämme käytettävään vaikutusvaltaiseen uradiskurssiin ja sen kärkevimpään urahy-

petysdiskurssivariaatioon. Puhe viittaa siihen, kuinka tiettyjen kulttuurisesti vakiintu-

neiden ja ajankohtaisten diskurssien, ei ainoastaan uradiskurssin vaan myös työn ja 

perhe-elämän ja työn ja äitiyden yhteensovittamispuheen eri variaatioita on mahdol-

lista hyödyntää konventioiden vastaisten, yksilöllisinä ratkaisuina esitettyjen työelä-

mävalintojen legitimoinnissa (esim. Lehtonen 1996). 

Vaikka luvussa tarkasteltu subjektiivisista lähtökohdista tuotettu uravastaisuuden 

näkökulma muotoutuu osin valtavirtauradiskurssin sisältämien merkitysten pohjalta, 

se konstruoi vaihtelevia ja urasuuntautumiseen nähden ”vaihtoehtoisia” subjektiuk-

sia, joista käsin normatiivisia uraan ja työelämään liittyviä merkityksiä uudelleen muo-

toillaan, pois suljetaan tai kyseenalaistetaan. Urakriittisen näkökulman läpileikkaa-

vaksi teemaksi muotoutuu uran ja vanhemmuuden esittäminen siten, että ne ovat 

vaikeasti yhteensovitettavia, ja tämä ilmenee lähes kaikissa sen eri variaatioissa.  

Uraan liittyvät normatiiviset odotukset tulevat esiin varsin eri tavoin subjektiuden 

konstruoinnissa. Kiinnostava on etenkin työelämävalintoihin liittyvä ”minän” vas-

tuuta madaltava subjektiuden konstruointi (vrt. Kurri 2005, 26; Kurri & Wahlström 

2007), jolloin puheessa muodostuu työelämässä sattumanvaraisesti pärjännyt sub-

jekti, jossa asioiden kulkuun liittyvää, subjektiin kiinnittyvää vastuuta ei käsitellä pu-

hetilanteessa. Erityisenä jäsennystapana aineistossa tulee esiin itsen esittäminen tie-

tynlaisena ihmisenä, jolloin uraintressin puuttuminen liitetään ja luonnollistetaan 

osaksi omaa persoonaa. Tämä on samalla ainut variaatio, jossa uraa ja vanhemmuutta 
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ei nähdä vaikeasti yhteen sovitettavina. Sen sijaan siinä käytettävä sarkastinen reto-

riikka hyödyntää urahypetysvariaatiota tyypittelevää sanastoa, esimerkiksi hidden 

agenda, pääjohtaja ja urakeskeinen, mikä tuottaa erottelun urakeskeisiin ja ”tavallisiin 

työssä käyviin”. Urakeskeisten kategoriaan asemoidaan urahakuisesti toimivat ja 

huippu-uria tavoittelevat, johon esimerkiksi sana ”pääjohtaja” sarkastisesti aineis-

toesimerkissä viittaa. ”En ole urakeskeinen” -ilmaisussa ei tukeuduta uraäitiyden 

problematiikkaan, joka sivuutetaan tässä kontekstissa tarpeettomana. 

Mary Sue Richardson 2012 (92–99) huomauttaa, että uudenlaisista uradiskurssiin 

kulkeutuneista merkityksistä työssä käyvät ihmiset hyötyvät eri tavoin. Kriittisesti 

uradiskurssia, siihen liittyviä puhekäytäntöjä, urasanastoa ja sen yhteiskunnallisia vai-

kutusmekanismeja tarkastellut Richardson (mt.) näkee valtaapitävän uradiskurssin si-

sältämien uudenlaisten termien, ja niiden merkitysten (esimerkiksi career manage-

ment) yhteyden ihmisten eriarvoiseen asemaan työmarkkinoilla. Useat modernit val-

tavirtauratermit voivat viitata työelämän eri aloilla eri asioihin ja myös osoittautua 

joidenkin alojen kohdalla irrelevanteiksi (mt.). 

Yleiseen kielenkäyttöön levinneen ”perheystävällinen työpaikka” -jäsennyksen 

merkityksiä hyödynnetään koulutusta vastaamattomassa työssä pysymisessä: lasten 

tarpeet, kuten neuvolakäynnit, esitetään joustavasti työpäivän aikana järjestyneiksi, 

jolloin työpaikan esitetään joustavan työajoissa. Akateemisen työn ”laatuun” liittyviä 

merkityksiä yhdistellään myös perheystävällinen työpaikka -käsitteessä muodostuviin 

merkityksiin. Paradoksaalisesti valtavirtauradiskurssin sisältämät, erityisesti akateemi-

seen työhön kiinnittyvät yleiset luonnehdinnat, kuten vapaus, itsenäinen suunnittelu 

ja ideointi, esitetään omassa käytäntöpainotteisessa nykytyössä vallitseviksi ja itselle 

sopiviksi piirteiksi. Toisaalta akateemisen työn ideaa käytetään työtyytyväisen subjek-

tiuden konstruoinnissa myös toisin, ja ihmisläheisessä työssä viihtymistä puoluste-

taan ja verrataan käsitykseen akateemisen työympäristön epäsosiaalisuudesta itselle 

sopimattomana työympäristönä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka perusteluissa 

yhdistetään yleisen työelämäpuheen eri aineksia, jolloin työpaikkaratkaisun oikeutus 

on mahdollista esittää useista eri subjektipositioista käsin.  

Uramotivaation puuttumisen selonteot esitetään siten kulttuurisesti ylläpidettävän 

äidinhoivan ensisijaisuuden diskurssissa, jonka Jaana Vuori (2001, 126) esittää kes-

keiseksi kasvatusalan asiantuntijateksteissä (esimerkiksi neuvoloissa jaettavissa op-

paissa) ilmeneväksi diskurssiksi jaetun vanhemmuuden diskurssin ohella. Tämän dis-

kurssin on esitetty sulkevan ulos muut ihmissuhteet pienten lasten hoitamisesta, jol-

loin äitiys tuotetaan pääasiassa jakamattomana (mt.). Hoivasubjektipaikan ottaminen 

puheessa näyttäisi tarjoavan kunniallisen tavan korkeakoulutustaustaan liittyvien 

odotusten vastaisten työelämäratkaisujen puolustamisessa. 
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Ambivalenttisessa toisaalta mutta toisaalta -puheessa konstruoituvaa ”nivelvai-

hetta” olen myös kuvannut ”äitikortin” voimassaolon päättymisen ajanjaksoksi. Äi-

tiys ja huolenpito lapsista lakkaa olemasta vakuuttava perustelu, joka estää äidin uralla 

kehittymisen. Puheessa esitetty retorinen kysymys ”…oisko se pian jo aika ruveta miettii 

oikeesti uraa…” nostaa näkyviksi ulkoiset ympäristön odotukset ja koetut paineet ak-

tiivisuudesta uran kehittämisessä. Koulutustaustan luoma paine näkyy vain epäsuo-

rasti ura-sanan käyttönä.  

Uraintressin puuttumista perustelevassa urapuheen variaatiossa äidin etu ja halu 

näyttäytyvät lasten ja perheen edulle alisteisina. Puheessa tämä näkyy oikeuttamalla 

tapa toimia työelämässä ilman uratavoitteita perheen ja lasten tarpeiden vuoksi. Hie-

man kärjistäen voidaan todeta, että äiti kuvautui puheessa pääsääntöisesti toimijaksi, 

joka on olemassa ensisijaisesti perhettä ja lasta varten. Tämä tulee erityisen voimak-

kaasti esiin ”väsyneen äidin subjektiasemasta” tuotetussa argumentoinnissa sekä las-

ten hyvinvoinnin vuoksi urasta luopuneen äidin subjektiasemasta. Muutosvastarinta 

suhteessa uusiin tehtäviin hakeutumiseen ja itsensä kehittämiseen työelämässä kiin-

nittyy puheessa jännitteisesti myös yhteisesti jaettuun aikamme kiistanalaiseen äitiys-

diskurssiin ja siinä rakentuviin ristiriitaisiin subjektipositioihin (esim. Berg, K. 2008; 

Faircloth 2013; 2014).  

Puhe väsymyksestä nostaa esiin käsityksen väsymyksestä yksilöllisenä heikkou-

tena sen sijaan, että katse kohdistettaisiin laajemmin yksilöstä riippumattomiin raken-

teisiin, arjen olosuhteisiin ja vastuisiin sekä työelämän vastuisiin, jotka muokkaavat 

arkielämän tietynlaiseksi (vrt. Lammi–Taskula & Salmi 2008, 38–61; 2009, 38–47). 

Merkille pantavaa väsymyksen kokemuksen ilmaisemisessa on tapa, jolla väsymys 

esitetään ikään kuin yksilölliseksi heikkoudeksi ja subjektiudesta puuttuvaksi jaksa-

misen resurssiksi, ei esimerkiksi työn aiheuttamaan kuormitukseen, vastuun kanta-

miseen tai lasten vilkkauteen liittyväksi kokemukseksi. Olisiko niin, että nykyäiti ei 

voi haastattelun kaltaisessa tilanteessa reflektoida, missä määrin koko elämäntilanne 

ja lastenhoito saattavat olla itsensä väsyneeksi kokemisen taustalla? Vai voidaanko 

ajatella, että juuri pikkulapsivaiheessa ”kuuluukin ja saa olla väsynyt”, kuten Eeva 

Jokinen (1996, 136) esittää? 

Kristiina Bergin (2008) jäsennys äitiysdiskurssista työelämäsuuntautuneesta van-

hemmuusdiskurssista erottuvana diskurssina on tässä yhteydessä huomionarvoinen. 

Sen mukaan äitiysdiskurssissa fokus on äideissä valintoja tekevinä yksilöinä, jolloin 

samalla tuotetaan arvolatautunutta puhetta äitiydestä sekä moraalieroja naisten valin-

noissa ja äitiyden representaatioissa. Julkisessa äitiysdiskurssissa tuodaan kuitenkin 

harvoin esiin naisten erilaisten sitoumusten välisiä konflikteja. Sen sijaan erityisesti 

media tuottaa ja ylläpitää mielikuvia kaikesta helposti suoriutuvista nykyäideistä, jotka 
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menestyvät urallaan ja onnistuvat samalla omistautumaan lapsilleen. (Ks. Perälä-Lit-

tunen 2007, 341–351; Berg, K. 2008, 140). Tässä tutkimuksessa muutosvastarinta 

suhteessa uusiin tehtäviin hakeutumiseen ja itsensä kehittämiseen työelämässä kiin-

nittyy puheessa pääasiallisesti aikamme kiistanalaiseen äitiysdiskurssiin ja siinä raken-

tuviin ristiriitaisiin subjektipositioihin (esim. Berg, K. 2008; Faircloth 2013; 2014). 

Sen sijaan tässä aineistossa ei juurikaan esiinny sellaista puhetapaa, jossa nostettaisiin 

esiin muutoksen tarve työpaikkojen tavoissa suhtautua äitiyteen.  

Edellä tarkasteltu väsymyspuhe tuo implisiittisesti esiin sen, että väsymyksen ai-

heuttajaksi ei ole helppoa nimetä esimerkiksi omia lapsia tai perheessä elettävää ta-

vallista perusarkea. Vaikka nykyäitiyteen kohdistuvia itsenäisen pärjäämisen ja onnis-

tumisen odotuksia tuotetaan ja ylläpidetään äitiysdiskurssissa, ei äitiys- ja työelä-

mäsuuntautunutta vanhemmuusdiskurssia voida korkeakoulutettujen naisten pu-

heessa nähdä Bergin (mt., 138–148) tutkimuksen mukaisesti toisistaan erkaantu-

neina, vaan lähinnä toisiinsa vaikuttavina ja toisiaan muotouttavina diskursseina. 

Puheen esiin nostama vaikeus korkeakoulutettujen naisten työn ja perheen yhteen 

sovittamisen alueella merkityksellistyy siten vaietuksi aiheeksi, jolle ei ole ollut juuri 

paikkaa suomalaisessa julkisessa keskustelussa. Mediassa usein käytetyssä ruuhka-

vuodet-termissä, joka tässä luvussa näyttää kontekstoivan muun muassa ”väsymis-

puhetta”, normaalistuu käsitys uran luomisen ja pikkulapsiperhevaiheen yhtäaikai-

suudesta itsestäänselvyytenä, eikä sen kuormittavuuteen juurikaan esitetä tai etsitä 

ratkaisuja miltään taholta.  

Etenkin lasten psyykkisen hyvinvoinnin edellytyksiä korostava puhe, johon haas-

tattelupuheessa tukeudutaan, viittaa myös yleisemmin vanhemmuustaitoihin tässä 

ajassa liitettävään yksilöllistymistendenssin (ks. esim. Böök & Perälä–Littunen 2008; 

Heckmann 2011; Halme & Perälä 2014). Ritva Nätkin (2003, 21) puolestaan esittää, 

että vaikka individualismi ja yksilöllisyys luonnehtivat nyky-yhteiskuntaa vahvasti, 

perhe on edelleen olemassa ja sitoo muun muassa hoivatyön kautta naisen yksilöity-

misen mahdollisuuksia enemmän kuin miesten. 

Lasten psyykkinen hyvinvointi uraintressin vähäisyyttä perustelevana puhevariaa-

tiona avaa mahdollisuuden kategorisoida ja erotella tapoja toimia vanhempana. Haas-

tattelupuheessa tämä ilmenee vihjauksen omaisesti tavalla, jossa jotkut (muut) näyt-

tävät valitsevan urakehitykseen panostamisen, mutta työhön käytettävän ajan rajoit-

taminen esitetään mahdolliseksi toisenlaisistakin lähtökohdista. Yhteiskunnallisessa 

lasten ongelmakäyttäytymisdiskurssissa lasten käytöshäiriöt ja ongelmat kytketään 

usein vanhemmuuden vaikeuksiin (esim. Heckmann 2011). Yhä useammin lasten 

kanssa työskentelevien ammattilaisten tehtävät määritellään vanhemman ja lapsen 

psykososiaalisen suhteen kautta (Vuori 2003, 45–46). Kun haastateltava asemoituu 
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lasten psyykkisen hyvinvoinnin edellytykset tiedostavaksi kasvattajaksi, tämä kuvaa 

siten myös asiantuntijan roolissa esitetyn puheen valtaa ja vaikuttavuutta, jota haas-

tateltava kykenee käyttämään diskursiivisena resurssinaan (vrt. Jokinen, E. 2005, 

122–139). 

Kasvatusta koskevan asiantuntijapuheen painopisteen on 1990-luvulta alkaen esi-

tetty muuttuneen etenkin vanhemmuuden vastuuta ja moraalia korostavaksi (Harri-

kari 2008, 121–128; 2011, 319-349; vrt. Jokinen, E. 2005), mikä tulee esiin tässä ai-

neistossa erilaisin ilmaisutavoin. Kaikkein korostuneimmin moraali näyttäisi sisään 

rakentuneen juuri lasten psyykkisestä hyvinvoinnista vastuulliseksi positioitumisessa: 

uraintressin sivuuttaminen tuotetaan siten sekä moraaliseksi lapsiin liittyväksi velvoit-

teeksi että itse määriteltyihin työssä käynnin reunaehtoihin perustuvaksi valinnaksi. 

Korkeasti koulutettujen uran rakentamisen ajatellaan yleisesti edellyttävän pitkiä 

työpäiviä, mikä tässä luvussa on tullut esiin sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti. 

Huomion arvoista on, että pitkien työpäivien on todettu tuoreen tutkimuksen (Oja-

nen 2017, 118) mukaan aiheuttavan vanhemmille ongelmia perhevastuista selviyty-

misessä. Nostaako uusien työelämähaasteiden pois rajaaminen edellä tarkastelluissa 

variaatioissa esiin ”vanhanaikaisen” arvovalinnan työn ja perheen välillä? Vai pyri-

täänkö uraintressin puuttuminen pikemminkin sitomaan moraalisävyiseksi tavaksi 

yhdistää työ ja perhe-elämä tavalla, jossa lapsiperhearkea ei alisteta palkkatyölle? 
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4 LASTEN LIIKUNTAHARRASTUSPUHEEN 
VANHEMMUUS- JA ÄITIYSPOSITIOT 

Edellisissä analyysiluvuissa arkielämää ja siihen liittyviä valintoja on tarkasteltu prag-

maattisina työn ja perheen yhteensovittamista sujuvoittavina käytäntöinä sekä valta-

virtauradiskurssin puitteissa tavalliseksi työssäkäyväksi asemoitumisena, jolloin ura-

kunnianhimo ja pyrkimys työelämässä etenemiseen ei kuvautunut tavoiteltavaksi (vrt. 

esim. Choroszewicz 2014). Tämä luku käsittelee työn, perhearjen ja ”muun elämän” 

yhteenkietoutumisia lasten liikuntaharrastuspuheen kontekstissa. Kysyn, millaisia jä-

sennyksiä, odotuksia ja ristipaineita puhe lasten liikkumisesta ja erityisesti liikunnan 

harrastamisesta nostaa esiin. Tarkastelu rajataan puheeseen, jossa haastateltavat il-

maisevat aikomuksensa ja intressinsä järjestää kodin ulkopuolinen liikuntaharrastus 

lapselleen. Siksi puhetapaa voidaan luonnehtia myös sosiaalisen ympäristön vanhem-

muuspaineisiin reagoivaksi ”ei vielä” -puheeksi. Sekä lapsen etu että vanhempien 

vahva aikomus kodin ulkopuolisen liikuntaharrastuksen järjestämisestä kehystävät 

tätä puhetapaa. (Vrt. esim. Berg, P. & Peltola 2015, 40–42; Vincent & Maxwell 2016, 

275–276.) Haastattelupuheessa ilmaistava lasten liikunnallisuutta suosiva vapaa-ajan 

vieton trendi tulee erityisesti näkyviin sellaisessa elämäntilanteessa, jossa lapselle ”ei 

vielä” ole järjestetty liikuntaharrastusta.  

Lasten liikuntaharrastuspuheen näen ajassamme tunnistettavana lasten vapaa-ajan 

käytön normeja luovana puhetapana. Siinä tuotetaan ja ylläpidetään muun muassa 

liikunnallisen harrastuksen moninaisia myönteisiä seurauksia nykylasten elämässä. 

Puheessa etenkin ohjatut liikunta- ja urheiluharrastukset merkityksellistyvät arvoste-

tuiksi, tavoitelluiksi ja tervehenkisiksi lasten vapaa-ajan viettotavoiksi. Tässä luvussa 

analysoitava ”ei vielä liikuntaharrastuksia” -puhe tuo näkyväksi yleisen ajattelutavan, 

jonka mukaan lapsen liikuntaharrastuksen tukeminen ja kannatteleminen käsitetään 

kunnolliseksi ja perhekulttuurisessa ympäristössä arvostetuksi vanhemmuudeksi (ks. 

Berg, P. & Salasuo 2017).  

Kysyn ensin, miten lasten ohjattuihin, kodin ulkopuolisiin liikuntaharrastuksiin 

liittyviä jännitteitä ilmennetään ”ei vielä” -puheessa, mitä vanhemmuuspositioita 

puhe rakentaa sekä millaisin argumentein liikuntaharrastusnormia reflektoidaan laa-

jemmin ja millaisia mahdollisia muita näkökulmia tässä reflektoinnissa hyödynnetään. 

Toiseksi kysyn, miten lasten liikunnan ihanteita konstruoidaan kaikkialle 
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levittäytyneen liikuntaharrastusilmiön ulkopuolelta ja miten ja millaisia vanhem-

muus- ja äitiyspositioita tämäntyyppisessä ”vastapuheessa” muotoutuu. 

Analyysi osoittaa, kuinka eri variaatiot nostavat esiin erilaisia ajattelutapoja ja nä-

kökulmia, joita haastateltavat hyödyntävät ”ei vielä” -puheen yhteydessä esitetyissä 

perusteluissa. Puheessa rakentuvat vanhemmuuspositiot heijastelevat perhe-elämään 

liitettyjä odotuksia ja arvoja mutta myös normipaineita ja ”pakkoja”.  

Ristiriitaisuuspuheessa harrastusvanhemmaksi ryhtyminen kuvautuu paitsi lapsen 

harrastustoiveen toteuttamiseksi myös vanhempien vapaa-aikaa rajoittavaksi ja ajan-

käyttöä sitovaksi. Itsestäänselvyysvariaatiossa lapsen liikuntaharrastus normalisoi-

daan nykylasten vapaa-aikaan kuuluvaksi usein vaihtuvan harrastuksen järjestävän 

vanhemman positiossa. Kriittisessä variaatiossa rakentuu kaksoispositio: toisaalta it-

senäisiä valintoja ja rajoja asettavan vanhemman subjektipositio ja toisaalta lasten 

”liiallisen” harrastamisen kuormittavuuden seuraukset tiedostavan subjektipaikka. 

”Leikkimispuheessa”, jota kutsun myös maternalistiseksi puheeksi, rakentuu juuri 

lasten kanssa leikkivän (ura)äidin subjektipositio. Siinä myös ohitetaan koko harras-

tustrendi, mikä erottaa sen jyrkästi yleisemmin aineistossa esiintyvästä harrastuspu-

heesta. 

4.1 Lasten liikuntaharrastuspuhe ristiriitaisuutta, itsestäänselvyyttä 
ja kriittisyyttä ilmentävänä puheena 

Lasten liikuntaharrastusnormi kietoutuu haastateltavien puheeseen eri tulokulmista 

ja vanhemmuuspositiosta käsin argumentoituna. Olennaista tässä analyysissä on ra-

jaus vain sellaisten puhe-episodien tarkasteluun, joissa lapsilla ei haastattelun ajan-

kohtana kerrota olevan liikunta- tai urheiluharrastusta. Kiinnostavaa on juuri se, mi-

ten tällaisten harrastusten järjestämisen aikomusta käsitellään ja reflektoidaan suh-

teessa ”kunnolliseen” vanhemmuuteen ja ”kunnollisiin” lapsiperheisiin kohdentu-

viin odotuksiin (vrt. Peltola 2014; Berg, P. & Salasuo 2017).  

Ensimmäiseksi tarkastelen ristiriitapuhetta, jossa nostetaan esiin sosiaaliset ver-

taispaineet, lapsen innostus tulevaa harrastusta kohtaan sekä tietoisuus vanhempien 

välttämättömästä osallistumisesta ja panostamisesta harrastukseen ja sen aiheutta-

mista niin lasten kuin aikuistenkin vapaa-ajan muutoksista. Siksi erityisesti ristiriita-

puhevariaatiota voidaan luonnehtia sosiaalisen ympäristön vanhemmuuspaineisiin 

reagoivaksi ”ei vielä” -puheeksi, jossa ilmaistaan aikomus ja intressi kodin ulkopuo-

lisen liikuntaharrastuksen järjestämisestä lapselle, vaikka sen tiedostetaan merkitse-

vän siirtymistä aikataulutettuun ”harrastusrumbaan”.  
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Ristiriitapuhe rakentaa lapsen harrastukseen osallistuvan vanhemman/äidin jän-

nitteisen position, jossa lapselle järjestettävä liikuntaharrastus esitetään lapselle etuna. 

Samalla nimittäin painotetaan harrastuskäytännön mukanaan tuomia vaikutuksia 

vanhempien vapaa-aikaan ja siten työn ja perhe-elämän tasapainoon. Seuraava puhe-

näyte kiinnittyy perhe-elämää koskevaan siirtymävaiheeseen, jossa lasten harrastus-

polun aloittamisen tiedostetaan vaikuttavan perhearjen ja siten myös vanhempien 

vapaa-ajan käytön muutoksiin: 

PH 
Teil ei oo mitenkään tarkkaan ohjelmoitu se ilta, et se menee vaan? 

SONJA 
Ei vielä, koska ne lapset on sen verran pieniä, et niil ei viel oo sellaisia harrastuksia, 
että. Kauhulla odotan, kun jääkiekkokoulu alkaa lokakuussa ((nauraa)), et siinä menee 
sitten viikonloput. Vanhempi poika haluaa ehdottomasti luistelemaan, niin se nyt sit-
ten alkaa semmonen rumba. 

---Siis mä oon joskus ajatellut, et ooks mä huono äiti, ku mä en oo niinku vienyt lapsia 
minnekään laiskuuttani tai tarkoituksella, et ei niinku tarvis, ja toisaalta ne on sen ver-
ran pieniä, ettei mun mielest oo viel ollu ihan siihen tarvetta. Et jotkut kaverit on jo 
osallistunut johonkin liikuntaharrastuksiin tai muihin, mut me on jotenkin aina, tai mä 
oon varsinkin ajatellut, et kyl me nyt pärjätään viel täs kotona. Sit mul on kaks poikaa, 
joitten ikäero on niin pieni, et niistä on seuraa kotona toisilleen, et ei tarvii erikseen 
lähteä niinku ettiin kavereita. (H15 N, s. 13) 

Lasten liikunnallisen harrastamisen tärkeyttä esiin tuovassa puhekontekstissa ilmenee 

puolustajan paikka, josta käsin esitetään selonteko lasten harrastusten puuttumisesta. 

Ilmaisussa ”Ei vielä, koska ne lapset on sen verran pieniä et niil ei viel oo sellaisia harrastuksia, 

että” ratkaisua pitää lapset toistaiseksi harrastusmaailman ulkopuolella selitetään ja 

puolustetaan lasten ikään vedoten, mikä myös esitetään toistamiseen kohdassa ”ja 

toisaalta ne on sen verran pieniä, ettei mun mielest…”. Puheessa kannatellaan siten ajattelu-

tapaa, jossa pienten päiväkoti-ikäisten lasten ei katsota tarvitsevan (vielä) harrastuk-

sia. Paradoksaalisesti ilmaisussa ”ei vielä harrastuksia” kannatellaan samanaikaisesti 

ymmärrystä, jossa liikunnalliset harrastukset (ja muutkin mahdolliset harrastukset) 

normalisoidaan nykylasten elämään oleellisesti kuuluviksi.  

Katkelmassa esiin nostettu lapsen pian alkava jääkiekkoharrastus esitetään kuiten-

kin ennen kaikkea lapsen kannalta innostavaksi. Ajassamme yleisesti lapsiperhearjen 

kontekstissa käytettävä ilmaisu ”harrastusrumba” voidaan ymmärtää liikuntaharras-

tuspuheesta erottuvaksi rinnakkaiseksi variaatioksi, jossa fokus on paitsi lasten eri 

harrastusten käytännön järjestelyissä myös erityisesti vanhempien vapaa-ajan käytön 

sääntelyssä. Siten lausahdus ”niin se nyt sitten alkaa semmonen rumba” viittaa lapsen 
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(jääkiekko)harrastuksen oletettuihin ajankäytöllisiin seurauksiin ei vain lasten vaan 

myös vanhempien vapaa-aikaa sitovaan toimintaan. 

Ristiriitaa peilaa toteamus ”Kauhulla odotan, kun jääkiekkokoulu alkaa lokakuussa 

((nauraa)), et siinä menee sitten viikonloput”. Tästä humoristisuutta ja liioittelua ilmentä-

västä ”kauhistelusta” riippumatta siirtymä ”uuteen elämänvaiheeseen” ja arjen olo-

suhteisiin kuvastuu puheessa hyväksytyksi, vanhempien ajankäyttöä uudelleen muok-

kaavaksi realiteetiksi. Puhe ilmentää, kuinka hyvään nykyvanhemmuuteen kohdistu-

vat odotukset ikään kuin pakottavat kohtaamaan myös epämiellyttäviksi koettuja ar-

jen käytäntöjä. Dilemma, joka puheessa muodostuu, ei siten koske lapselle mieluisan 

jääkiekkoharrastuksen alkamista sinänsä, vaan se merkityksellistetään toisesta näkö-

kulmasta: vanhemman vapaa-ajan vähentyminen ja harrastusaikatauluihin sopeutu-

minen tehdään näkyviksi juuri perheen aikuisten vapaa-ajan muutoksen kontekstissa. 

Lasten liikuntaharrastuksista neuvotellaan puheotteessa myös näitä harrastuksia 

lapsille mahdollistavan ”hyvän äidin positiossa”. Puhe rakentaa käsityksen hyvästä 

äidistä, jonka oletetaan mahdollistavan lapsen pääsy liikuntaharrastukseen. Siten 

konstruoidaan hyvä äiti juuri aktiiviseksi äidiksi, joka vie lapsia urheilutreeneihin ar-

kisin ja viikonloppuisin. Kysymysmuodossa esitetty virke ”ooks mä huono äiti, ku mä 

en oo niinku vienyt lapsia minnekään laiskuuttani tai tarkoituksella…” ilmentää diskursii-

vista kamppailua oman mukavuudenhalun ja lasten ”liikuntaharrastusäidiksi” ryhty-

misen välillä ja tuottaa myös itseen kohdistuvan epäilyn siitä, miten lasten ohjattuja 

liikuntaharrastuksia toistaiseksi välttelevä äiti sopii kulttuurisessa äitiysdiskurssissa 

määrittyvään aktiivisen nykyäidin muottiin (ks. Berg, K. 2008). 

Kysymys siitä, miksi lapsia ei ole jo aiemmin viety ohjattuun liikuntaharrastuk-

seen, aktivoi puheessa ”huonon äidin” kategorian, mutta paradoksaalisesti huonon 

äidin positioon itseä ei kuitenkaan aseteta. Pikemminkin reflektointi rakentaa moraa-

lisen subjektin, jossa tietoisuus ”huonon äidin” kategoriasta viittaa mahdollisuuteen 

tulla ymmärretyksi siten, että kuka tahansa voisi periaatteessa esittää tällaisen epäilyk-

sen. Subjektin aikomukset lasten liikuntaharrastuskysymyksessä esiintyvät ristiriitai-

sina, mikä nostaa esiin myös syyllisyysteeman: puheessa ilmaistaan myös omaan va-

lintaan liittyvä epäily eli valintaan pitää lapset ohjattujen harrastusten ulkopuolella. 

Siten huono äiti -ilmaisu rakentaa itsekriittisesti lapsiin liittyviä ratkaisuja reflektoivan 

position, joka ilmenee äitiyttä arvioivassa kulttuurisessa moraalipuheessa (mt.). Las-

ten pois jättäminen liikuntaharrastuksista merkityksellistetään epäsuorasti itselle hel-

pommaksi ja mukavammaksi, mikä luo puheeseen moraalisen, itseä äitinä arvioivan 

sävyn. Kulttuurisen äitiysdiskurssin (mt.) puitteissa ”huono äiti” -ilmaisu nostaa esiin 

julkisesti paheksutun ja nimenomaan äidin laiskuuden, jossa äiti valitsee mukavuu-

denhalun lasten liikuntaharrastusten mahdollistamisen edelle. ”Huono äiti” -ilmaisun 
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käyttäminen juuri tässä yhteydessä herättää kysymyksen äitien joustamisen, muka-

vuudenhalun ja venymisen sekä omien rajojen hyväksynnästä ja oikeutuksesta, mikä 

taas liittyy pienten lasten hoitamisen vaativuuteen ja rankkuuteen. 

Toteamuksessa ”Et jotkut kaverit on jo osallistunut johonkin liikuntaharrastuksiin tai 

muihin, mut me on jotenkin aina, tai mä oon varsinkin ajatellut, et kyl me nyt pärjätään viel täs 

kotona” nostetaan esiin eroavia näkemyksiä siitä, missä lapsen ikävaiheessa ohjattu 

liikuntaharrastus on tarkoituksenmukaista aloittaa. Vertailuasetelmasta käsin tode-

taan joidenkin lasten kavereiden jo aloittaneen liikuntaharrastuksen ja yhtäältä nos-

tetaan esiin ympäristön luomat vertaispaineet ilmaisemalla lasten ikätovereiden jo 

osallistuneen ohjattuihin harrastuksiin. Siten sen ilmaiseminen, että osa lasten kave-

reista on jo aloittanut liikuntaharrastuksen, heijastelee nykyvanhemmuuteen liitettä-

viä tietynlaisia paineita ja odotuksia. Toisaalta muodostuu irtiotto vertaispaineista 

puolustettaessa lasten leikkimistä kodin ympäristössä. Toteamus voitaneen tulkita 

myös henkilökohtaisena päiväkoti-ikäisten lasten harrastamistrendiä vastustavana 

kiertoilmaisuna, sillä puhe nostaa esiin lasten kanssa omillaan pärjäämisen. 

Liikuntaharrastukset merkityksellistetään välttämättömiksi ja tavoiteltaviksi, lap-

sen kasvulle hyödyllisiksi sekä vanhemman mukanaoloa edellyttäviksi ja tarvitseviksi. 

Juuri tässä puhekontekstissa tuotetaan kriteerejä hyvän vanhemmuuden arvioi-

miseksi sekä konstruoidaan eroja hyvän ja huonon vanhemmuuden välille. Puheessa 

ilmenee ristiriitaa ja paradoksi, sillä liikuntaharrastuspuheessa ”harrastusrumba” oh-

jelmoituna ja aikataulutettuna ajankäyttönä ilmentää harrastusvanhemman positioon 

sopeutumista lapsen edun takia, vaikka vanhemmalle itselle liikuntaharrastus kulje-

tuskäytäntöineen sopii huonosti. Edellä oleva esimerkki nostaa näkyväksi yleisen ole-

tuksen siitä, että lapselle parasta tahtovan nykyvanhemman edellytetään toimivan ar-

vojensa mukaisesti, vaikka se saattaa edellyttää vanhempien henkilökohtaisten vapaa-

ajan intressien sivuun siirtämistä.  

”Ei vielä harrastuksia” -puheessa muotoillaan toisenlainen vaihtoehto ohjatuille 

harrastuksille tilanteessa, jossa lapset ovat ”pieniä”. Tällaisessa puheessa rakentuu 

aiempaa itsenäisempi ja toisten vanhempien ratkaisuista riippumattomampi minä-

positio, jossa lasten ikäkysymys nostetaan uuteen valoon. Poikkeaminen nykylasten 

liikuntaharrastusnormista tehdään näkyväksi myös pienten lasten kaverisuhteiden 

merkittävyyttä korostavassa argumentoinnissa. Kyseisen puhe-episodin loppuvai-

heessa lasten pieni ikäero itsessään merkityksellistetään lapsia aktivoivaksi, mikä osal-

taan tekee kodin ulkopuoliset harrastukset tarpeettomiksi. Siten puhe ilmentää näke-

mystä siitä, että kaverisuhteissa syntyvät leikit ja liikunta eivät vaadi muuta kuin ka-

verin (kyseisessä esimerkissä kaverina on pikkuveli). Samalla puhe viittaa ajatteluta-

paan, jossa vapaan kavereiden kanssa leikkimisen nähdään riittävän päiväkoti-ikäisille 
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ja pienille lapsille yleensäkin. Puolustamalla lasten välisten kaverisuhteiden tärkeyttä 

näyttäisi olevan mahdollista ja legitiimiä kyseenalaistaa pienten, alle kouluikäisten las-

ten ohjatun liikunnan tarpeellisuus. 

Toisessa puhevariaatiossa ohjatut liikuntaharrastukset esitetään lapsen normiar-

keen ja vapaa-ajan viettotapoihin kuuluviksi itsestäänselvyyksiksi. ”Ei vielä” -ilmaisua 

käytetään erityisellä tavalla koulun alkamisajankohtaan kiinnittyvänä valintatilan-

teena, ja aineisto-ote kuvaa siten tilannetta, jossa lapselle on aikomus järjestää jokin 

uusi liikuntaharrastus uuden kouluvuoden alkaessa. Aineistoesimerkissä liikuntahar-

rastuspuheen trendikkyyteen liittyviä merkityksiä hyödyntäen itsestäänselvyyspu-

heessa korostetaan lapsen pitkää harrastushistoriaa erilaisissa ja usein vuosittain vaih-

tuvissa harrastuksissa:  

HENNA 
No, nyt ei vielä oo niinku Bean suhteen, ku koulu vasta alkoi, niin nyt vähän odotel-
laan, mitkä on ne koulun kerhot, mitä siihen tulisi ja sitten tota joku iltaharrastus hä-
nelle hankitaan, mut ei oo vielä päätetty, mikä se on. Et aina on joku ollut, et milloin 
oli niinku taidekerho, milloin oli joku ninjakoulu tai muu, et joku urheiluun liittyvä se 
varmaankin tulee sitten olemaan Beallekin. --- (H12 N, s. 24) 

Liikuntaharrastusten muodit, ilmiöt ja trendit liitetään lapsen harrastamiseen. Tämä 

käy ilmi, kun itsestäänselvyyspuheessa korostetaan lapsen pitkää harrastushistoriaa 

erilaisissa ja usein vuosittain vaihtuvissa harrastuksissa. Lapsen monipuolinen, pit-

kään jatkunut eri liikuntalajien harrastaminen ja joskus myös taideharrastus ilmais-

taan seuraavassa: ”Et aina on joku ollut, et milloin oli niinku taidekerho, milloin oli joku 

ninjakoulu tai muu…”. Koulupäivän jälkeinen harrastus, jolla tarkoitetaan koulun jär-

jestämää harrastuskerhoa, sekä ”iltaharrastus” esitetään katkelmassa pian päätettä-

vänä asiana, ja samalla käy ilmi, että jokin täysin uusikin harrastus saatetaan valita 

erilaisten vaihtoehtojen joukosta. Urheiluharrastuksen suosiminen tehdään näky-

väksi kertomalla, että ”joku urheiluun liittyvä se varmaankin tulee sitten olemaan”.  

Puheessa rakentuu urheiluharrastusmyönteisen äidin positio, ja lasten monipuo-

linen ohjattu harrastaminen itsessään lajista riippumatta merkityksellistetään lapselle 

tarpeelliseksi aktiviteetiksi. Merkille pantavaa on, ettei lapsen oma ääni kuulu pu-

heessa lainkaan: se, mitä lapsi itse odottaa ja toivoo uudelta harrastukselta, jätetään 

käsittelemättä. Kiinnostavaa tässä yhteydessä on myös, että vanhempien osallistumi-

nen ja heidän panostuksensa lapsen harrastuksiin ei nouse lainkaan esiin eikä osallis-

tuvan vanhemman subjektipaikkaa oteta itselle. Tältä osin puhevariaatio erottuu 

edellä tarkastellusta puheesta ja siinä rakentuvasta osallistuvan vanhemman positi-

osta.  
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Itsestäänselvyyspuheessa rakentuva vanhemmuus ilmentää tässä yhteydessä lä-

hinnä sitä, että tärkeää ei niinkään ole se, mitä liikuntalajia lapsi ryhtyy seuraavaksi 

harrastamaan, vaan se, että lapsi on toistuvasti mukana jossakin harrastuksessa. Lap-

sen harrastus, periaatteessa mikä tahansa, merkityksellistyy puheessa itseisarvoksi ja 

siten myös lapsen elämään kuuluvaksi normaliteetiksi. 

Kriittisyyttä ilmentävässä puhevariaatiossa asetetaan rajat lasten ohjatuille harras-

tuksille. Lapsen kokemusta reflektoiva puhe tarttuu myös yleiseen huoleen nykylas-

ten ”liiallisesta harrastamisesta”, jolla viitataan lapsen lukuisiin viikoittaisiin harras-

tustunteihin ja -menoihin. Paitsi harrastusten hyödyt, myös näkökulma lasten kuor-

mittumisesta täyteen ahdetun viikkoaikataulun vuoksi on kriittisyyspuheen ytimessä: 

TIINA 
Joo. Mä oon ainakin sitä mieltä, et ei ruveta sitten, et joka päivä lapsilla on harrastuk-
set, sitten kun menee kouluunkin, niin ei liikaa. Et jotkuthan harrastaa niin paljon 
nykyään, mutta kyl me ollaan ajateltu, et ei niin paljoo.--- 

--- Sitten jotain rajoittaa pois. Ja sitten kun mies tosiaan hän, paitsi sitten lenkkeilee, 
ihan juoksee, mut sitten hän suunnistaa, niin sitten sitähän voi sitten harrastaa sitten 
lasten kanssakin nyt, itse asiassa tää vanhin jo kohta alkaa olla siinä iässä, niin se on 
semmonen kesäharrastus kuitenkin, et sit taas on niinku vapaata sitten muuten ehkä 
enempi, kesälomat ja muut, niin tota, se on semmonen hyvä kesäharrastus, sit siihen 
on enemmän aikaa, aikaa sitten siihen suunnistamiseen. (H10 N, s. 28) 

Päivittäiset organisoidut ja ohjatut lasten liikuntaharrastukset poissuljetaan perheen 

elämästä minä-muodossa: ”Mä oon ainakin sitä mieltä, et ei ruveta sitten, et joka päivä lap-

silla on harrastukset…”. Edellä käsitellyistä variaatioista erottuvassa puhetyypissä ker-

tautuu aineistossa usein ilmenevä maininta siitä, että nykylapsilla on paljon harras-

tuksia. Puheotteessa haastetaan kiertoteitse institutionaaliset ja organisoidut liikunta-

harrastukset nostamalla esiin vaihtoehtoisia liikunnallisia aktiviteetteja, joista puuttuu 

säännöllinen rytmi ja ulkoapäin ohjautuvuus. 

Puhe-esimerkissä liikutaan limittäin ja lomittain sekä yksityisellä että yleisellä ta-

solla. Edeltävässä katkelmassa erityistä on kaksoisposition rakentuminen: itsenäisen 

mielipiteen haltijan positiossa ilmaistaan tiedettävän, että joillakin lapsilla on nykyään 

liian paljon ohjattuja harrastuksia. Samalla sosiaaliset trendit ja vertaispaineet myös 

kyseenalaistetaan epäsuorasti. Kriittisen vanhemman positiossa korostetaan lasten 

harrastusten määrän rajoittamista, mikä puheessa määrittyy implisiittisesti vanhem-

pien velvollisuudeksi. Vanhemmuuspuheessa tehdään näkyväksi valveutuneisuus ja 

tietoisuus harrastusbuumista lasten ja perheiden arkeen eri tavoin vaikuttavana il-

miönä. Siten puhe määrittää lasten harrastamisen ehdoksi vanhemman kontrollin ja 
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vastuunoton: lasten harrastuksissa käymisen edellytykseksi määrittyy vanhempien ot-

tama vastuu harrastusten vaikutuksista lasten vireystilaan ja koulunkäyntiin.  

Puheessa tuodaan vahvasti esiin käsitys, jossa lasten harrastaminen voi olla myös 

liiallista ja aiheuttaa siten pahimmillaan ei-toivottuja seurauksia. Vanhempien tahto 

ja kyky asettaa rajoja lapsille merkityksellistyy keskeiseksi kotikasvatusta ohjaavaksi 

tekijäksi. Näin konstruoidaan perheiden välisiä eroja rajojen asettamisessa vihjaa-

malla, ”Et jotkuthan harrastaa niin paljon nykyään, mutta kyl me ollaan ajateltu, et ei niin 

paljoo”. Tämä viittaa tahattomasti myös rajojen asettamistaidoissa ilmeneviin eroihin.  

Samassa puheyhteydessä rakentuu omien lasten harrastusten lukumäärää tarkasti 

valvovan kriittisen vanhemman positio, tosin me-muotoa käyttäen kriittinen linja 

vahvistetaan vanhempien yhteiseksi kannaksi. Ohjattua liikuntaharrastamista ei ylei-

sesti ottaen pidetä välttämättömänä lapsille, mutta ei tarpeettomanakaan. Ulkoapäin 

ohjattuja aikataulutettuja liikuntaharrastuksia myös kritisoidaan painottamalla vapaa-

muotoisen liikunnan tärkeyttä lasten elämässä. Painopiste puhe-esimerkin sisältä-

mässä kannanotossa on harrastamisen kohtuudellisuudessa ja ylilyöntien välttämi-

sessä. 

Lapsiperhe-elämä, joka tässä variaatiossa tuotetaan mieluisana ja haluttavana, 

eroaa valtavirtapuheesta. Siinä konstruoidaan toisenlainen, vapaampi lapsiperheiden 

arki, jossa lasten harrastamista ei merkityksellistetä yksioikoisesti ulkoapäin tuote-

tuksi, ohjatuksi ja maksulliseksi vapaa-ajan viettotavaksi. Implisiittisesti puheessa vas-

tustetaan liikuntapuheessa yleisesti ylläpidettävää kilpailullisuutta, sillä se tarkoittaa 

useimmiten monista treeneistä täyttyvää lapsen viikko-ohjelmaa. Kilpailemisen ta-

voite on silloin itsestäänselvyys, jota ei kyseenalaisteta. 

Ohjatulle harrastukselle vaihtoehtoiseksi liikuntaharrastukseksi nostetaan esiin 

suunnistus. Vapaamuotoiseksi harrastukseksi merkityksellistettävä suunnistus ei 

vaadi ulkopuolista ohjausta tai aikatauluja. Se kuvautuu puheessa kesäharrastukseksi, 

jota voi harrastaa myös yksin tai vaikkapa vanhemman kanssa yhdessä. Samalla har-

rastukselle käsitteenä annetaan laajempi merkitys: harrastus voi vaihdella vuoden-

aikojen mukaisesti ja kesäaikana lapsilla esitetään olevan runsaasti aikaa liikkumiseen. 

Puhe ilmentää myös nykymaailmassa harvemmin esiintyvää ajattelutapaa, jossa peri-

aatteessa mikä tahansa lapsia innostava toiminta voi olla heidän harrastuksensa.  

Lasten liikuntaharrastuspuheessa rakentuvat eri positiot peilaavat ajankohtaisia 

kulttuurisia trendejä, joihin haastateltavat ovat ikään kuin pakotettuja ottamaan kan-

taa, mikä viimeiseksi käsitellyssä variaatiossa käy ilmi. Lapsiperheet eivät elä vain 

ydinperhekuplassaan: ympäröivä yhteiskunta ja siinä vallitsevat perhekulttuuriset ja 

vapaa-aikaan liittyvät liikuntatrendit ja -buumit vaikuttavat lasten ajanviettoa koske-

viin tavoitteisiin ja priorisointeihin ja peilautuvat niitä käsitteleviin puhetapoihin. 
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Yhtäältä ”kunnolliselta vanhemmuudelta” odotetaan lasten liikuntaharrastusten 

kuten myös toisenlaisten ohjattujen harrastusten kannattelua ja tukemista. Toisaalta 

liikuntaharrastusten merkityksellistäminen nykylasten elämään kuuluviksi itsestään-

selvyyksiksi näyttäisi lisäksi saaneen eräänlaisen lapsiperheen statusta kohottavan 

merkityksen. 

4.2  Liikuntaharrastuspuheen ohittava maternalistinen leikkimispuhe  

Lasten liikuntaharrastuspuhe sivuutetaan puhevariaatiossa, jossa lasten liikkuminen 

luonnollistetaan leikkimiseen kuuluvaksi ja paikantuu pääosin kotiympäristöön. 

Tästä tarkastelukulmasta liikunnallisia leikkejä ja aktiviteetteja selostava ja merkityk-

sellistävä puhe erkanee hyvin erityisellä tavalla normatiivisesta lasten liikuntaharras-

tuspuheesta ja -paineesta. Arkisin lasten kanssa leikkivän ja liikkuvan minän rakentelu 

on puheen ytimessä, minkä vuoksi puhetta voi kutsua myös maternalistiseksi leikki-

mispuheeksi, sillä siinä äiti ja lapset kuvautuvat tiiviiksi liikkuvaksi ja leikkiväksi yksi-

köksi.  

Puhevariaatiossa haastetaan siten epäsuorasti pienten päiväkoti-ikäisten lasten oh-

jattujen harrastusten tarpeellisuus. Puheen logiikassa ”harrastuspakko” hylätään ja 

sivuutetaan omilla ehdoillaan lapsia kasvattavan äidin ominaisuudessa, jolloin impli-

siittisesti tuetaan kasvatuksellista suuntausta, jossa työssäkäyvien vanhempien lapsille 

antama aika juuri arjessa on kodin ulkopuolisia liikuntaharrastuksia tähdellisempää 

lasten tasapainoisiksi kasvamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Siten arkielämän prefe-

renssejä merkityksellistetään puheessa ympäristössä vallitsevista lapsiperheiden va-

paa-ajan käyttötavoista riippumattomasti. 

Myös päiväkotivaihetta kuvaavassa, lasten kanssa leikkivän ja liikkuvan minän 

muotoilussa hyödynnetään ajattelutapaa vapaan leikin tärkeästä merkityksestä lasten 

elämässä. Tästä ajattelutavasta poiketen – tai oikeastaan sitä modifioiden – leikin 

merkityksellisyyttä esiin nostavassa puheessa ei ainoastaan lapset vaan myös äiti 

konstruoidaan yhdessä leikkimisestä nauttivaksi ja iloitsevaksi. Samalla äidin osallis-

tumista korostavassa puheessa kommunikoidaan lasten spontaanin leikin ja liikkumi-

sen tärkeyttä merkityksellistävän kasvatuksellisen ajattelutavan kanssa, jolloin ulkoa-

päin ohjatun, harrastustyyppisen lasten liikunnan argumentointi voidaan sujuvasti 

poissulkea. 

Lasten liikunnalliset aktiviteetit merkityksellistetään äidin ja lasten arkea yhdistä-

viksi ja mielekkään yhdessäolon mahdollistaviksi, mikä rikkoo konvention mukaisen 

käsityksen perhearjesta, jossa pääsääntöisesti lapset leikkivät ja äiti (ja/tai isä) tekee 
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samalla jotakin muuta. Siten puheessa muodostettavat vapaa-ajan merkitykset luo-

daan normatiivisen liikuntaharrastuspuheen ulkopuolelta.  

PH 
Miten sä kuvaisit teidän niinku tommosta normaalia tai tavanomaista koti-iltaa, et mitä 
te niinku, miten teidän se arki, arki-illat yleensä sujuu, et minkälaisia, onks teillä lapsilla 
harrastuksia paljon tai harrastatteko itse arkisin? 

JAANA 
Oikeastaan arkisin ei mitään. Meidän tavanomainen koti-ilta on sellainen, että lapset 
päiväkodista, sen jälkeen me leikitään. Joskus katotaan Pikku Kakkosta, mut ne ei 
kauheesti välitä telkkarista ja Pikku Kakkosesta, et yleensä mä niinku ajattelen aina 
sillä tavalla, että tunti vähintään siitä, kun mä tuun kotiin, niin ei oo niinku mitään 
muuta kuin oon lasten kanssa ja mä oon yleensä siinä vaiheessa yksin, et mun mies 
tulee yleensä kotiin seitsemän-kahdeksan maissa illalla, että oonks mä nyt puol viidestä 
eteenpäin niin mä oon lasten kanssa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne (antautuu) jo-
honkin omaan leikkiin, niin mä teen ruoan. Mä suunnittelen joka lauantai koko viikon 
ruokalistan ja käydään viikonloppuna kaupassa niin, et arkisin ei tarvitse yleensä käydä 
kaupasta hakee mitään. Yleensä me ollaan vaan pelkästään kotona ((nauraa)). 

PH 
Joo. 

JAANA 
Me saatetaan käydä puistossa, jos ilma hyvä ja siltä tuntuu, et jaksetaan. Mut usein mä 
en jak, niinku silleen, et ketään ei erityisesti huvita, että me kömmitään toistemme 
päällä ja rakennetaan legoja ja tanssitaan olohuoneen lattialla, meillä on kaks pientä 
tyttöä ja se on mun arkiliikunta samalla myös tää lasten kans leikkiminen, et sillä tavalla 
oman itsenikin takia niin mä teen hartiajumppaa siinä samalla  ((nauraa)), kun mä lei-
kin niitten kanssa. Ja sitten, ja sit mä laitan ruokaa siis jotain nopeeta ja helppoo. Ja 
tuota sit mun mies ehtii syömään tai ei meidän kanssa ja sitten leikitään vähän lisää ja 
sitten mennään iltapesulle ja luetaan kirjoja ja mennään nukkumaan... (H14 N, s. 22) 

Pääsääntöisesti ennalta suunnittelematon arjen vietto nostetaan esiin katkelman alun 

toteamuksessa ”oikeastaan ei mitään”. Huomion arvoista on, että esimerkkipuheot-

teessa harrastus-sanaa ei käytetä, lasten harrastusbuumiin ei oteta kantaa eikä sitä 

kommentoida millään tavoin, vaikka kyseinen sana sisältyy kaksi kertaa haastattelijan 

esittämään kysymykseen. Harrastusteeman ohittaminen tarjoaa tässä yhteydessä 

mahdollisuuden ilmaista napakasti ja toteavasti, miten tärkeää on lasten ja vanhem-

pien yhdessä viettämä aika, jolloin mitään erityistä ei tehdä tai ole suunnitteilla. 

Lasten ja äidin yhdessä viettämän ajan ehdotonta merkitystä korostaen minä muo-

toillaan aktiiviseksi toimijaksi toistuvissa ilmauksissa, esimerkiksi ”oon lasten 

kanssa…”, ”mä oon lasten kanssa”, ”ja mä oon yleensä siinä vaiheessa yksin”, ”mä leikin niitten 

kanssa”. Minä-muotoa käyttämällä ja toistamalla muotoillaan ja varmennetaan kuvaa 

itsestä lasten kanssa leikkivänä äitinä. Puhe on varsin privatisoitunutta ja oman 
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perheen ja kotielämän kuplaan paikantuvaa: eksplisiittisesti ei tuoda esiin, mihin pu-

heesta ilmenevä ymmärrys ja tietämys äidin mukana leikkimisen tärkeydestä oikeas-

taan perustuu.  

Lasten kanssa leikkivän äidin positio otetaan haltuun myös lausahduksessa ”Joskus 

katotaan Pikku Kakkosta, mut ne ei kauheesti välitä telkkarista ja Pikku Kakkosesta…”.  

Lasten tv:n katselun ja lasten kanssa leikkimisen asettaminen arvojärjestykseen ra-

kentaa eron lasten ruutuajan ja aktiivisen leikin välille, ja ero konstruoituu tahatto-

masti lasten ruutuajan rajoittamista koskevaa tunnettua kasvatustapaa hyödyntä-

mällä. Passiivimuoto ”katotaan” tässä yhteydessä näyttäisi viittaavan äidin ja lasten 

yhdessä olemiseen, jolloin kyseessä on lähinnä puhekielessä me-muotoa korvaava 

ilmaisutapa. 

Puhe nostaa esiin uraintressin ja lapsille annettavan ajan yhteen sovittamisen te-

matiikan, jossa merkityksellistetään tietty aika, tunti tai pari arjessa sellaiseksi, josta 

sekä lapset että äiti–lapsi-suhde hyötyvät. Konkreettisesti huomion keskittäminen 

vain lapsiin tällaisessa arjen nivelvaiheessa korostuu kohdassa ”yleensä mä niinku ajat-

telen aina sillä tavalla, että tunti vähintään siitä, kun mä tuun kotiin, niin ei oo niinku mitään 

muuta kuin oon lasten kanssa”. Virke nostaa esiin epäsuorasti mutta varsin tunnistetta-

vasti suomalaisessa mediakeskustelussa aika ajoin ilmenevän uraäiti vastaan kotiäiti -

kiistassa käsiteltävän problematiikan, jossa uraäidin lapselle antaman ajan riittävyy-

destä esitetään eri suuntiin vieviä kannanottoja. Sen ilmaiseminen, että pyrkii omis-

tautumaan vain lapsille heti työpäivän jälkeen, peilaa tällaista varsinkin uraäitiyteen 

ajassamme liitettävää merkitystä, vaikka tämä tavoite esitetään itsessäänkin arvok-

kaaksi äidin ja lasten yhteiseksi ajaksi. Mainittakoon, että toisessa haastattelun vai-

heessa tämä puhuja on asemoitunut työstään innostuneeksi uranaiseksi, mutta siinä-

kään tilanteessa työelämän reunaehtojen ja rakenteiden ei esitetä vaikuttavan onnis-

tuneeseen tasapainotteluun ansiotyöuran ja vanhemmuuden välillä. Haastattelussa 

tapa toimia uran ja lasten huomioimisen yhdistäjänä kuvautuukin yksilöstä itsestä ja 

hänen tahdostaan riippuvaiseksi. 

Lasten liikuntaa ei puhetyypissä eroteta leikistä, vaan liikunta määrittyy puheessa 

osaksi vapaata leikkimistä. Luontaiseksi ja spontaaniksi kuvatulle lasten leikkimiselle 

annetaan siten liikunnallisia merkityksiä esimerkiksi ilmaisussa ”me kömmitään tois-

temme päällä ja rakennetaan legoja ja tanssitaan olohuoneen lattialla…”. Tavoitteelliseksi har-

joitteluksi liikuntaa ei kuvata, vaan se on vapaavalintaista ja syntyy spontaanisti. Siten 

nostetaan esiin kasvatuksellista näkemyksellisyyttä ilmentävä ymmärrys niin sano-

tusta vapaasta leikistä ja sen tärkeydestä nykylasten elämässä. Lasten kanssa yhdessä 

vietettävän kotiarjen kuvauksessa tehdään näkyväksi juuri arki-iltojen vaihtelevuus 

mielekkään arjen edellytyksenä. Äidin ja lasten kotiarjen kuvataan muotoutuvan joka 
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päivä hieman erilaiseksi kulloinkin keksittävien leikkien kautta. Ennalta suunniteltu 

ja säännöllisten rutiinien arki näyttäisi puheessa merkityksellistyvän spontaanin arjen 

vastakohdaksi. 

Toisaalta on merkille pantavaa, että leikkimisestä ja tanssimisesta lasten kanssa 

nauttivassa minä-positiossa luodaan leikeille ja liikkumiselle aikuislähtöisiä funktioita. 

Kielenkäyttöömme vakiintunut ilmaisu hyötyliikunta nostetaan erityisellä tavalla nä-

kyväksi sanomalla, että ”se on mun arkiliikunta samalla myös tää lasten kans leikkiminen, et 

sillä tavalla oman itsenikin takia niin mä teen hartiajumppaa siinä samalla ((nauraa)), kun mä 

leikin niitten kanssa”. Lasten liikunnalle konstruoitavat merkitykset nostavat siten esiin 

ymmärryksen vapaasta leikistä samanaikaisesti myös äidille hauskana ja hyödyllisenä 

työpäivän jälkeisenä rentoutumistapana. 

Arki pikkulapsiperheessä esitetään implisiittisesti ulkoisista liikuntapaineista ja -

trendeistä vapaaksi, mikä rakentaa puheeseen ympäristöstä riippumattomia kasvatus-

polkuja kulkevan vanhemman subjektiaseman. Lasten liikuntaharrastuksen sijaan 

spontaani ja ”fiiliksen” mukaan lasten leikkeihin heittäytyminen esitetään iloa ja hy-

vää oloa arkeen tuovana. Ennalta määrittelemätön yhdessä oleminen merkityksellis-

tetään arvokkaaksi siksi, että juuri puhujasubjekti itse on siinä mukana, minkä vah-

vistaa minä-muodon ahkeran käytön lisäksi myös me-ilmaisu (äiti ja lapset) katkel-

man useassa kohdassa. Tässä yhteydessä huomionarvoista on, että isän paikka arjessa 

ja isän vanhemmuus jäävät tässä yhteydessä puheesta pois. 

Vapaan leikin ja kirjaimellisesti vapaan ajan merkitystä painottavassa puheessa oh-

jatun harrastustoiminnan tahdittaman arjen kriitikoksi asetutaan ilmaisussa ”me saate-

taan käydä puistossa” sen sijaan, että puistokäynnit esitettäisiin aikamuodossa ”me 

käymme joka päivä puistossa, kun vaan sää sallii”. Puhevariaatiossa vastustetaan eri-

laisin ilmauksin arkista lasten kanssa toimimista ”tylsän” rutiininomaisesti: lapsiper-

hearjen suorittaminen tiettyinä aikoina, tietyissä paikoissa ja tietyssä järjestyksessä 

poissuljetaan puheessa itselle vieraana vanhemmuustyylinä. Sen sijaan korostetaan 

tekemisen spontaaniutta, ja lasten kanssa toimitaan ad hoc -periaatteella, jolloin se, 

mitä tehdään tai ollaan tekemättä, on juuri sitä, mikä lapsia ja äitiä kulloinkin ja sillä 

hetkellä kiinnostaa.  

Lasten kuuleminen ja ”lasten maailmaan” keskittyminen merkityksellistyvät olen-

naiseksi uran ja äitiyden välisessä tasapainottelussa, minkä esitetään edellyttävän ajan 

”ottamista” tiedostetusti juuri tähän tarkoitukseen. Puheessa tehdään näkyväksi in-

tensiivisen läsnäolon taidon merkitys ei ainoastaan lapsille annettavana tärkeänä 

”tuntina” tai tunteina vaan myös työssäkäyvän äidin kotiminästä käsin:  
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JAANA 
…lapsethan nyt niinku luonnostaan tuo sitten kauheesti iloa ja energiaa elämään, että, 
et kylhän mä niinku nyt aina, kun mä meen kotiin, niin ihan eri tavalla ne virkistää 
kuin lenkillä käyminen tai jumpassa käyminen, jotka nekin on niinku ihania asioita. 
(H14 N, s. 22–23) 

Lasten iloisuuden ja energian painottaminen työssä käyvää uraäitiä virkistäväksi tuot-

tavat tässä aineistossa ainutkertaisen näkökulman siihen pikkulapsiperheen arjen 

usein kaoottiseksi kuvattuun vaiheeseen, jossa äiti ja lapset kohtaavat työ- ja hoito-

päivän jälkeen kotiintulon hetkenä. Ilmaisu ”kun mä meen kotiin” peilaa epäsuorasti 

myös ajoittain aktualisoituvaa uran ja äitiyden yhdistämisen problematiikkaa, jossa 

nykyäitiyteen liitettävät odotukset näyttäytyvät ristiriitaisina. Erityisen kiinnostavaksi 

tässä yhteydessä paikantuu silti taitava uraäiti–kotiäiti-vastakkainasettelun ohittami-

nen: urasuuntautuneen äidin kotiintulovaihe esitetään intensiivisesti lasten hyväksi ja 

lasten ehdoilla käytettäväksi. Puheessa luodaan taito pysähtyä arjen keskellä, jolloin 

voidaan keskittää kaikki huomio lapsiin.  

Lapsiperheen arki-illat merkityksellistyvät kotikeskeisyyttä korostavassa puheessa 

suorittamisesta ja ennalta suunnitelluista aktiviteeteistä vapaaksi vyöhykkeeksi, mikä 

myös peilaa eri suuntiin hajoavien kasvatus- ja vanhemmuusnäkemysten välisiä jän-

nitteitä. Lasten liikuntaharrastusten ”harrastaminen” haastetaan implisiittisesti mer-

kityksellistämällä lasten kanssa vietettävä kotielämä itsessään lasten arjessa riittäväksi. 

Työpäivän jälkeisten iltojen kotikeskeisyys sekä äidin ja lasten välinen leikki ja yhdes-

säolo ilmenevät puheessa tavoiteltavaksi ja kuin ”luonnostaan” iloa ja energiaa tuo-

vaksi lapsiperhearjeksi. Muuta ei tarvita, eikä muita vaihtoehtoja myöskään reflek-

toida. 

Puheen rajautuminen kotikeskeisyyden kontekstiin luo tilaa myös sen ilmaisemi-

seen, että lapsiperhearki on mahdollista muokata juuri sellaiseksi kuin itse haluaa. 

Mutta kuten lasten harrastuspainetta esiin tuovassa puhetyypissä, käytännöt merki-

tyksellistetään myös leikkiä korostavassa puheessa lasten tarpeiden näkökulmasta. 

Näissä puhetyypeissä lapselle hyvä arki ja siten tavoiteltava lapsiperheen arkielämän 

ihanne rakentuvat toisistaan erottuviksi ja vaihtoehtoisiksi arjen viettämisen tavoiksi. 

Kotikeskeisyyspuheessa maternalistisia ja kasvatuksellisia itselle asetettuja odo-

tuksia yhteen sovittamalla muodostuu työssä käyvän äidin subjektipaikka, jossa ase-

moidutaan päiväkoti-ikäisten lasten virikkeellisestä vapaa-ajasta, liikunnasta ja akti-

voinnista itse huolehtivaksi vanhemmaksi. Tässä lasten kanssa leikkivän äidin positi-

ossa pienten lasten kodin ulkopuolisiin liikuntaharrastuksiin liittyvä reflektointi ikään 

kuin kompensoidaan tukeutumalla luonnollista liikuntaa ja leikkimistä ensisijaisen 

tärkeäksi arvottavaan jäsennystapaan. 
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Puhetyyppi on kiinnostava ja ajankohtainen myös siksi, että elämänalueet erotel-

laan siinä jyrkästi toisistaan, mikä on ainutlaatuinen käsittelytapa koko aineistossa. 

Puhe valottaa myös yleisemmin äidin rooliin ja ura-asemaan liittyviä paradokseja, 

joita myös äitien ajankäyttöä ja uraa koskevissa puhetavoissa ylläpidetään. Yhtäältä 

niissä ylläpidetään käsitystä, ettei pienten lasten äitiä kannata palkata vaativiin johto-

tehtäviin, sillä rooli äitinä hallitsee siinä määrin elämää, että äiti huipputehtävässä ei 

näytä työnantajan näkökulmasta katsottuna hyvältä ratkaisulta. Toisaalta median vä-

lityksellä saatetaan tuoda esiin julkisissa (huippu)asemissa työskentelevien uraäitien 

tekemiä ratkaisuja, joissa vähemmän vaativiin tehtäviin siirtymistä perustellaan tar-

peella viettää enemmän aikaa lasten kanssa.  

Edellä tarkasteltu maternalistinen, äidin ja lasten suhdetta kuvaava puhe luo siten 

vaikutelman, että uraintressiä ja panostamista intensiiviseen yhdessäoloon lasten 

kanssa on vaikea käsitellä samanaikaisesti samassa puheyhteydessä, mikä tässä aineis-

tossa myös on havaittavissa. Peilaako puhe myös ristipaineita äitiyden ja uran luomi-

sen välillä tilanteessa, jossa tietoa vanhemmuuden toteutumisen ja kasvatuksen vai-

kutuksista lapsiin on runsaasti saatavilla. Samalla voidaan kysyä, miksi viime vuosina 

yleistynyttä ”perheystävällinen työpaikka” -puhetta ei esiinny urasuuntautuneiksi ku-

vautuvien äitien haastattelupuheessa.  

4.3  Yhteenveto ja johtopäätökset 

Yleisesti esiintyvä puhe lasten liikuntaharrastusten myönteisistä vaikutuksista nyky-

lasten elämässä loi perustan puheen käsittelemiseen tietystä tulokulmasta. Lasten liik-

kumista ja urheilua suosivaa vapaa-ajan viettoa käsittelevän puheen rajasin luvussa 

puheeseen, jossa kerrottiin, että lapselle ”ei vielä” ole järjestetty liikuntaharrastusta. 

Tällaisessa ”ei vielä -vaiheeseen” kiinnittyvässä puheessa rakentui vanhemmuusposi-

tioita, joissa haastateltavat nostivat esiin ajattelutapojaan, kasvatusnäkemyksiään sekä 

elämäntapaihanteitaan. Tämä argumentointi nosti esiin paitsi joitakin yleisiä ajas-

samme käytettäviä lasten liikuntaharrastuspuheen erilaisia variaatioita myös näihin eri 

variaatioihin kietoutuvia vanhemmuus- ja äitiysideaaleja. (Vrt. esim. Myllyniemi & 

Berg, P. 2013, 7; Holt & Kelly 2016, 156–165) 

Perhe-elämää ja työn ja perheen vuorovaikutteisuutta ei voida kaikilta osin ym-

märtää, ellei myös tarkastella, miten ja millaiset lasten vapaa-ajan viettotavat merki-

tyksellistetään tavoiteltaviksi ja halutuiksi. Lasten liikuntaharrastuspuhe näyttäisi 

myös luovan kiintopisteen haastateltavien tavoissa tuottaa lasten liikuntaa koskevia 

merkityksenantoja. Juuri liikuntaharrastukset kuvautuivat toisenlaisia harrastuksia 
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(esimerkiksi musiikki, kuvataide) enemmän vanhempien tavoitteiksi ja myös eniten 

sosiaalisia paineita, jännitteitä ja odotuksia aiheuttaviksi. Reflektointi nosti myös esiin 

valtavirtapuheen haastavia ja vaihtoehtoisia lasten liikuntaa koskevia näkemyksiä ja 

ihanteita. 

Ristiriitapuheessa pienten lasten liikuntaharrastusbuumiin osallistuvan vanhem-

man positio rakentuu jännitteiseksi. Yhtäältä liikuntaharrastuksen aloittaminen esi-

tettiin lapsen kannalta mieluisaksi ja odotetuksi ja epäsuorasti ympäristön normatii-

visiin odotuksiin vastaamiseksi. Toisaalta tiedostettu muutos harrastusvanhemmaksi 

ryhtymisestä ilmensi puheessa pelkoa arkielämän muuttumisesta aikataulutetuksi ja 

harrastuksen mukaan rytmittyväksi. Lapsen harrastusrytmien mukaiseen arkeen siir-

tyminen esitetään ristiriitaisia tuntemuksia ilmaisemalla, mikä puheessa näyttäytyy 

diskursiivisena kamppailuna hyvän vanhemmuuden ja omaa mukavuutta ja vapaa-

muotoista arkea arvostavan vanhemmuuden välillä. Silti mukavasta ja tavallisesta pe-

rusarjesta ollaan valmiita tinkimään osallistumalla lapsen harrastuksiin, joissa kulje-

tukset ja ”kentän laidalla” kannustamiset merkityksellistetään ennalta hieman pelä-

tyiksi arjen muutoksiksi.  

Eri suuntiin vievissä selonteoissa myös selitettiin ja perusteltiin, miksi lapset on 

toistaiseksi pidetty poissa ohjatuista liikuntaharrastuksista. Harrastamattomuusvalin-

nan reflektointi nosti käänteisesti esiin myös sellaisen hyvän äidin representaation, 

jossa hyvä äitiys määrittyy suhteessa siihen, järjestääkö äiti lapsille ohjattuja liikunta-

harrastuksia vai ei. Hyvän äidin kääntöpuoleksi kuvautuu puheessa passiivinen ja mu-

kavuudenhaluinen ja enemmän huono kuin hyvä äiti siksi, että aikatauluista vapaan 

leppoisan arjen viettäminen tunnustetaan itselle mieluisaksi.  

Toisaalta ilmaisu ”ei vielä harrastuksia” sidottiin lapsen ikään myös tukeutumalla 

ajattelutapaan, jonka mukaan päiväkoti-ikäisten lasten ei katsota tarvitsevan lainkaan 

kodin ulkopuolisia harrastuksia. Tällaiseen käsitykseen vedoten haastattelupuheessa 

myös puolustetaan pienten lasten pitämistä poissa ohjatuista liikuntaharrastuksista, 

mikä näkyy esimerkiksi puolustettaessa harrastusten puuttumista lasten pienellä ikä-

erolla. Näin ilmaistaan, että leikkikaveri on riittävä syy, miksi harrastuksia ei lapsille 

ole vielä järjestetty.  

Liikuntaharrastamisen itsestäänselvyydeksi nykylasten elämässä konstruoivassa, 

täysin toisenlaisessa puhevariaatiossa ei problematisoida lapsen harrastuksen vaiku-

tuksia perheen yhteisen ajan vähentymiseen. Liikunnalliset harrastukset merkityksel-

listetään sen sijaan lasten arkea hyvällä tavalla täydentävinä. Tässä variaatiossa lasten 

ohjatut harrastukset kuvautuvat implisiittisesti urasuuntautuneiden vanhempien hy-

väksi todetuksi keinoksi huolehtia siitä, että koulua käyvällä lapsella on mielekästä 
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tekemistä. Lapsi asemoidaan itsenäiseksi harrastajaksi, ja osallistuvan vanhemman 

positio ja vanhempien rooli harrastuskäytännöissä jäävät epäselviksi.  

Tässä puhevariaatiossa tuotettu kyseenalaistamaton ja mutkaton käsitys liikunta-

harrastuksesta lapsen viikko-ohjelmaan sisältyvänä normaliteettina nostaa esiin kysy-

myksen siitä, saattavatko vanhemmat omalla asennoitumisellaan myös tehdä ratkai-

suja ja valintoja lapsen puolesta. Lapsi voi antaa harrastukselleen täysin eri merkityk-

siä kuin vanhempansa. Vanhemmat miettivät, mitä hyötyjä harrastuksesta on lapselle 

myöhemmin elämässä, kun taas lapsi voi käydä harrastuksessa tottumuksesta tai 

mahdollisesti jopa lojaalisuudesta vanhempiaan kohtaan. Lapsen etua ei voida mää-

ritellä yksiselitteisesti, vaan se määrittyy eri tavoin eri instituutioissa. (Värri 2002, 

129–137; Poikolainen 2002; vrt. Hirvensalo 2013, 18–21.) 

Kolmannessa ”ei vielä harrastuksia” -variaatiossa kyseenalaistetaan ympäristös-

sämme eri areenoilla kannatellun lasten liikuntaharrastustrendin mielekkyys näkökul-

masta, jossa lasten liikunnan arvioidaan muuttuneen ulkoapäin ohjautuvaksi, lapsia 

paikoin kuormittavaksi sekä lasten ja perheen yhteistä vapaata aikaa huomattavasti 

vähentäväksi. Nykylasten elämässä kodin ulkopuoliset ohjatut harrastukset merkityk-

sellistetään liialliseksi kiirehtimiseksi paikasta toiseen, mikä jättää vain vähän tilaa kii-

reettömälle arjelle. Siten puheessa positioidutaan paitsi ilmiöstä huolestuneeksi van-

hemmaksi myös nykylasten monia eri harrastuksia kriittisesti arvioivaksi subjektiksi. 

Tässä variaatiossa painotetaan harrastamisen kohtuullisuutta ja kohtuullistamista, 

jolloin vältytään lapsen kuormittumisen riskiltä. Näkemys säännöllisesti toistuvista 

harrastusmenoista perheen kiireetöntä yhteistä aikaa lyhentävänä valintana toistaa 

ensimmäisessä variaatiossa esiin nostettuja vastaavanlaisia oletuksia – tosin laaja-alai-

semmin sekä toisenlaisia perusteita ja näkemyksiä esiin nostamalla. Suosittujen aika-

taulutettujen harrastusten, kuten jalkapallon tai jääkiekon, sijaan korostetaan ulkona 

liikkumista eri muodoissa, jolloin liikuntaharrastus voi hyvin tarkoittaa vapaata luon-

nossa liikkumista. Harrastaminen ylipäätään merkityksellistetään puheessa normatii-

vista ”harrastusrumba”-puhetta laaja-alaisemmin: lapsen harrastuksena voi olla peri-

aatteessa mikä tahansa lapsen omasta innostuksesta kumpuava aktiviteetti. Puhetyy-

pissä hyödynnetään harrastusten ammattimaistumista kritisoivaa tulokulmaa, mutta 

puheessa ohjatun liikunnan trendi hyväksytään silti osana lasten elämää tietyin eh-

doin, joista tärkeimmäksi määrittyy riittävä ”luppoaika” lapsen päivittäisessä elä-

mässä. (Vrt. esim. Berg, P. & Peltola 2015, 40–42; Holt & Kelly 2016, 156–165; Vin-

cent & Maxwell 2016, 275–276.) 

Lasten harrastukset poissulkevassa leikkimispuhevariaatiossa sosiaaliset ympäris-

tön paineet ja odotukset ohitetaan korostamalla äidin ja lasten arkista yhdessä leikki-

mistä. Juuri äidin ja lasten yhdessä leikkimisen merkitys ja arvo nostetaan esiin 
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seikkaperäisessä kuvauksessa, jossa lisäksi äidin lapsille antama aika määrittyy tärke-

äksi lasten vapaa-ajan viettoa ja kasvatusta ohjaavaksi arvoksi. Puhe on myös tulkit-

tavissa suhteessa uraäitiyteen liitettäviin yleisiin stereotypioihin ja ennakkokäsityksiin, 

jolloin puheessa pyritään varmistamaan, että uralla etenemisestä huolimatta lapsille 

annettavasta (äidin) ajasta ei nipistetä. 

Lasten liikuntaharrastusten ammattimaistumista pidetään joidenkin tutkimusten 

(esim. Myllyniemi & Berg, P. 2013, 7) mukaan eniten perheiden vapaa-ajan viettoa 

muuttaneena yksittäisenä tekijänä. Tämä nousee esiin myös sosiaalista vertaispainetta 

kuvaavassa puhevariaatiossa, tosin se ilmentää jännitteisesti ja vapaa-ajan oletettuihin 

muutoksiin liittyviä pelkoja. Puheessa muodostuukin paradoksi: ammattimainen oh-

jattu liikunta hyväksytään lasten innostuksen vuoksi vanhempien tavoitteeksi, vaikka 

samanaikaisesti tiedostetaan treeni- ja kilpailukuljetusten sekä mahdollisen muun ur-

heiluseuran edellyttämän ”vapaaehtoistyön” aiheuttavan sekä arkeen että viikonlop-

puihin ei-toivottua hektisyyttä ja aikataulutettua ohjelmaa. Itsestäänselvyydeksi mää-

rittyy, että liikuntaharrastukset sitovat paitsi lasten myös vanhempien ajankäyttöä. 

(Ks. myös Stefansen, Smette & Strandbu 2018.) Lasten harrastusyhteisöön kuulumi-

seen saatetaan vanhemman positiossa panostaa myös siksi, että lapsen katsotaan op-

pivan tärkeitä ja kauaskantoisia sosiaalisia taitoja etenkin joukkuelajeissa.  

Maternalistisessa leikkimispuhevariaatiossa sen sijaan vanhemmuudelle asetetut 

lasten liikuntaharrastuksia koskevat normatiiviset odotukset eivät kulkeudu puheessa 

rakentuviin merkityksellistämisen tapoihin. Nimenomaan äidin ja lasten intensiivinen 

suhde yhteisissä leikeissä kuvataan arkea hallitsevaksi, ja siinä toteutuvat myös liikun-

nallisuuden elementit. Heini Martiskainen-Koenigswarter (2006) nimeää väitöstutki-

muksessaan lapsista nauttimisen (”profitér de mon enfant”) keskeiseksi ranskalai-

sessa mutta ei suomalaisessa äitiysdiskurssissa (vrt. myös Berg, K. 2008). Normatii-

visen liikuntaharrastustrendin reflektoinnin sijaan maternalistisessa leikkimispu-

heessa merkityksellistetäänkin tavoiteltava arki toisin, mikä muistuttaa enemmän lap-

sista nauttimista (Martiskainen-Koenigswarter 2006) kuin ”harrastusvanhemmuu-

den” tavoittelemista. On tosin huomioitava, että kyseisessä tutkimuksessa vertaillaan 

vauvavaiheen diskursiivisia jäsennyksiä suomalais- ja ranskalaisäitien välillä. Tästä 

huolimatta lapsista nauttimisen ajatukseen nojautuu myös tässä luvussa käsitelty ide-

aalinen pikkulapsiperhearjen malli, jossa leikkimiseen liittyvä spontaanisuus, liikun-

nallisuus, aikatauluttomuus ja äidin mukanaolo kuvautuivat hektisen ”harrastus-

rumba”-puheen vastakohdaksi ja siten myös ympäristön paineista riippumattomaksi 

omaehtoiseksi vaihtoehdoksi. Intensiivisen äitiyden ideaalia ilmentävässä leikkimis-

puheessa esitetään tarpeettomaksi pienten lasten vieminen kodin ulkopuolisiin 
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liikuntaharrastuksiin tai harrastuksiin ylipäätään – ei ääneen sanotun kritiikin vaan 

hienovaraisen hiljaisuuden kautta. (Vrt. esim. Hays 1996; Faircloth 2013; 2014.) 

Harrastuspuhe näyttää tässä aineistossa tarjoavan nykyvanhemmille ulospäin nä-

kyvän keinon representoitua ajan hengen mukaisesti vanhempina, jotka asettavat lap-

sen edun omien intressiensä edelle. Peilaako puhe lasten (useiden) harrastusmenoista 

täyttyvästä vapaa-ajasta myös pyrkimystä erottautua toisenlaisista vanhempana ole-

misen tavoista? Vaikka lasten urheilu- ja liikuntaharrastuksiin liitetään yleisesti muun 

muassa moraalisävyisiä kunnon kansalaiseksi kasvamisen tavoitteita, tässä aineistossa 

nostetaan esiin myös näkökulma säännöllisesti toistuvista harrastusmenoista ”aika-

sieppareina”, runsaasti kiireetöntä, perheen yhteistä aikaa vähentävänä valintana. (Ks. 

esim. Berg, P. & Peltola 2015, 40–42; Vincent & Maxwell 2016, 275–276.) Toisaalta 

voidaan ajatella, että vanhemmat viettävät nykyään huomattavan paljon aikaa lastensa 

kanssa, sillä liikunnan harrastamisen on viimeisimpien vuosikymmenien aikana nähty 

kehittyvän uudeksi ”kansalaisvelvollisuudeksi” (Myllyniemi & Berg, P. 2013), joka 

myös velvoittaa vanhempia osallistumaan aktiivisesti lastensa liikuntaharrastuksiin. 

Maternalistinen leikkimistä korostava puhe poikkeaa huomattavasti muusta ana-

lysoidusta liikuntaharrastuspuheesta: aikataulutus, kilpailukeskeisyys ja mitattavissa 

oleviin saavutuksiin tähtääminen puuttuvat tästä variaatiosta. Maternalistinen, lasten 

ja äidin vapaata leikkiä korostava puhe määrittyy liikuntaharrastuspuheen vastapu-

heeksi, jolla on yhtymäkohtia viime vuosikymmenien aikana leimahtaneeseen, alun 

perin amerikkalaiseen downshiftaamisen trendiin (Riikonen 2013, 128–130) sekä 

Suomessa käytettävään puheeseen leppoistamisesta (Kopomaa 2009). Myös tanska-

lainen kulttuurinen ”hygge”-ilmiö ja kielenkäyttöön myös Suomessa levinnyt 

hyggeily (verbinä) viittaavat suorituskeskeisen elämäntavan vastustamiseen (Wiking 

2017). Esimerkiksi ”harrastusrumba”-puheesta jyrkästi erottuva puhe hyggeilystä 

nostaa esiin varsinkin rennon kotona oleilun tärkeäksi osaksi lapsiperheiden arkea, 

kun taas lasten liikuntaharrastuspuheessa lasten arkeen sisällytetään myös tavoitteel-

lista toimintaa. Vaikka leikkimisessä ei välttämättä ole kyse oleilusta, siihen liittyvä 

luovuus ja antaumuksellisuus eivät tavallisesti sisällä aikatauluja, totista kilpailua tai 

hyödyn tavoittelua.  

Tässä yhteydessä lienee aiheellista kysyä, miten liikuntaharrastuspuhe heijastelee 

ympäristön odotuksia yksilön suoriutumisesta ja pärjäämisestä. Merkityksellistävätkö 

nykyvanhemmat lastensa liikuntaharrastukset yhä enemmän resursseina ja pää-

omana, joista lasten ajatellaan hyötyvän myöhemmissä elämänvaiheissaan muun mu-

assa kouluttautumisen ja työelämän alueilla (ks. Berg, P. & Salasuo 2017)? Toisaalta 

lasten liikuntaharrastukset on tulkittu myös keinoiksi valvoa ja kontrolloida lasten ja 

nuorten tekemisiä. Tässä tulkinnassa liikuntaharrastusten nähdään myös edistävän 
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lasten sopeutumista ja sosiaalistumista yhteiskunnan arvoihin ja pelisääntöihin. (Ks. 

esim. Laajarinne 2011, 103.)  

Kiinnostavaa on, että tässä aineistossa lasten liikuntaharrastuspuheen yhteydessä 

ei nostettu esiin liikunnan kytkeytymistä terveyteen ja terveellisiin elämäntapoihin, 

vaikka liikunta yhdistetään usein terveyteen. Liikuntaharrastuspuheessa muotoutu-

van kannustavan vanhemman positiossa ei edellä esitetty eksplisiittisesti lasten kas-

vattamista terveisiin elämäntapoihin, minkä tulkitsen johtuvan terveellisten elämän-

tapojen tavoittelemisen normalisoitumisesta sosiaalisessa ympäristössämme. Liikun-

nan yhteys lasten terveyteen ja hyvinvointiin saatetaan käsittää siinä määrin itsestään-

selvyydeksi, ettei tämä näkökulma noussut haastatteluissa esiin.  

Lasten liikuntatrendiin nivoutuu paitsi vanhempien kokemia paineita myös yh-

teiskuntapoliittisia jännitteitä, jotka liittyvät lasten harrastusmahdollisuuksien polari-

soitumiseen, kaupallistumiseen sekä harrastusorganisaatioiden rakenteellisiin muu-

toksiin, kuten edellä mainittuun ammattimaistumiseen. Tässä tarkastelussa kuitenkin 

sekä kustannuskysymys että kysymys polarisoitumistendenssistä jäävät vaietuiksi. Sen 

sijaan tarkastelu viittaa vanhempien kokeman lasten liikunnan harrastamispaineen 

aikaistumiseen. Alakouluikäisten lasten lisäksi myös alle kouluikäisten lasten van-

hemmat pitävät harrastuksia tavoiteltavina ja tietävät ja kertovat tuttavaperheistä, 

joissa harrastuksissa ollaan jo mukana. Mihin puhe lasten liikuntaharrastuksen aloit-

tamisesta yhä nuorempina viittaa? Voidaan kysyä, tuodaanko aikuisten maailman toi-

mintatavat, ehdot ja säännöt kenties liian aikaisin lasten elämään. Lasten etuun vedo-

ten vanhemmat saattavat myös uskotella itselleen, että heidän valintansa on oikea 

(Värri 2002, 129–131).  

Ovatko kaikki lapsiperheet samalla lähtöviivalla lasten (yhä varhaistuvan) liikun-

taharrastusuran aloittamisessa? Mediankin ahkerasti toistama hokema siitä, että jo-

kaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen, on kulkeutunut 

jopa ajankohtaiseen yhteiskunta- ja perhepoliittiseen eriarvoistumista ehkäisevään ta-

voitteen asetteluun.  

Tarkasteltu liikuntaharrastuspuhe viittaa tietoiseen tai tiedostamattomaan haluun 

vaieta lasten harrastusten kustannuksista suhteessa perheen taloudellisiin resurssei-

hin (vrt. esim. Berg, P. ym. 2016). Se, miksi näin näytti haastatteluissa tapahtuvan, 

saattoi johtua haastateltavan sosioekonomisesta asemasta ja suhteellisesta hyväosai-

suudesta, joka mahdollisesti esti taloudellisten resurssien esiin ottamisen haastattelu-

tilanteessa. Tämän puheaineiston rajattu sosioekonominen konteksti pakottaakin ky-

symään, koetaanko monien harrastusten korkeat kustannukset tulenaraksi puheenai-

heeksi, josta mieluummin vaietaan hienotunteisuutta ilmentäen. Tiedostetaanko 
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siten, että kaikilla lapsilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia muodikkaisiin ja suo-

sittuihin harrastuksiin?  
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5 VANHEMMUUSEROTTELUJA JA ÄITIPOSITIOITA 
ELÄMÄNTYYLILLISIÄ VALINTOJA 
PERUSTELEVASSA PUHEESSA 

Lasten liikuntaharrastuksia merkityksellistävä edellä käsitelty puhe rakensi vanhem-

muuspositioita, joissa lasten liikuntaharrastukset esitettiin erilaisin ilmaisuin tavoitel-

taviksi, itsestäänselvyyksiksi sekä kyseenalaistettaviksi mielekkään perhearjen kon-

teksteissa. Lasten liikuntaharrastuksiin liittyvää reflektointia ei varsinaisesti kuiten-

kaan tunnisteta tässä tutkimuksessa elämäntyylivalintoja ilmentäväksi puheeksi (vrt. 

Purhonen & työryhmä 2014, 178–180). Elämäntavan käsite vangitsee jotakin pysy-

väluonteista ja toistuvaa ihmisten elämässä, kun taas elämäntyylillisillä valinnoilla viit-

taan tässä luvussa erilaisiin hienojakoisiin, tapa- ja perhekulttuurisiin ja myös mate-

rian kulutusta ilmaiseviin valintoihin. Pääsääntöisesti luvussa tarkastellaan puhetta, 

joka kiinnittyy eri tavoin vanhemmuuden kontekstiin. 

Luvussa käytettävät aineisto-otteet ovat oman alansa tehtäviin työelämässä sijoit-

tuneiden korkeasti koulutettujen naisten haastatteluista poimittuja, joista (yhtä lu-

kuun ottamatta) kaikki elävät kahden uran perheissä ja työskentelevät koulutustaan 

vastaavissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Ansiotyön perusteella hyvän statusase-

man esiin ottamista pyritään välttämään elämäntyylillisten valintojen perusteluissa, 

mikä liittynee suomalaisessa ilmapiirissä ennemmin vaatimattomuuden kuin itseko-

rostuksen esittämiseen (esim. Purhonen & työryhmä 2014, 13–15). Vaikka elämän-

tyylin katsotaan painottuvan yhä enemmän myös moraalisiin ja eettisiin kannanottoi-

hin, ajassamme elämäntyylejä luonnehtivat selvimmin kulutukselliset valinnat (mt., 

13–17). Elämäntyylillisiä valintoja vanhemmuuden kontekstissa tarkasteleva näkö-

kulma edellyttää tässä myös sen huomioimisen, kuinka puheessa muodostetaan eri-

tyisesti perhekulttuurisia identifikaatioita tai representaatioita sekä millaisia vanhem-

muus- ja äitiyspositioita puhe rakentaa.  

Kysymys siitä, miten uran ja perhe-elämän vuorovaikutteisuus esitetään tai häivy-

tetään elämäntyylillisten valintojen perustelemisessa, on luvun ytimessä. Bourdieun 

(1984) ajattelua seuraten ja siitä myös irtautuen elämäntyylillisiä valintoja merkityk-

sellistävää puhetta tarkastellaan aineistolähtöisesti. Tarkastelu kohdentuu aineistossa 

esiin nouseviin teemoihin: perhearvoihin ja -kulttuuriin, työ-perhesuhteeseen, 
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vanhempi/äiti–lapsi-suhteeseen, lasten tulevaisuuteen liittyviin odotuksiin sekä lap-

siin liittyvien materiaalisten kulutusvalintojen perustelemiseen.  

Silti tavallisuuden korostaminen ja jostakin tietystä näkökulmasta erityiseksi mää-

rittyvän elämäntyyliä ilmentävän valinnan välinen ero tuottaa perustavanlaatuisen 

koko luvun läpileikkaavan jännitteen. Nina Kahman (2011, 14, 29, 36–37; vrt. Bour-

dieu 1984) suomalaisten kulttuurimaun ja yhteiskuntaluokan välistä sidosta koske-

vassa väitöstutkimuksessa esiin noussut tavalliseksi itsensä määritteleminen ja ”taval-

lisuusilmaisut” toteutuvat myös tässä vanhemmuuden kontekstiin paikantuvassa pu-

heessa. ”Tavallisuuspuhe” ilmenee useisiin eri puheyhteyksiin ja teemoihin hajautu-

vina variaatioina, mutta oleellista siinä on vanhemmuuden kontekstiin kiinnittyvien 

kulutuksellisten valintojen ”riisuminen” eri tavoin kaikista elämäntyylillistä merkityk-

sistä ja trendeistä. ”Tavallisuuspuheessa” rakentuu siten esimerkiksi tavallista ruokaa 

ostava ja tavallisia lastenvaatteita ja -tuotteita valitseva äitipositio. 

Brittisosiologien Esther Dermottin ja Julie Seymourin (2011, 3–6) ajattelutapa tä-

män päivän ”perheestä nimenomaan tekemisenä” (Doing Families) ja perheen teke-

misen esittämisestä ja ”näyttämisestä” on varteenotettava: perheen tekeminen pu-

heessa aktivoituu tämän luvun eri yhteyksissä ja vaatii myös puheen yksityiskohtaista 

tarkastelua. Perhettä tekemisenä korostava näkökulma houkutteleekin kysymään, 

miksi vanhemmuudessa näyttää toisinaan muodostuvan erityisen tärkeäksi se, miltä 

perheen tekeminen näyttää ja vaikuttaa toisten vertaisperheiden silmissä, kuten Der-

mott & Seymour (mt.) esittävät. Halutaanko perheellä näyttää jotakin ja toimiiko per-

hepuhe jatkeena esimerkiksi työelämässä menestymiselle? Voidaan myös kysyä, onko 

puheen rakentamissa perheen julkisissa representaatioissa ikään kuin sisäänrakentu-

neena myös se, mitä kuvauksista pyritään jättämään pois. (Ks. myös James & Curtis 

2010.) 

Vanhemmuuden kontekstiin paikantuva elämäntyylillisiä valintoja perusteleva 

puhe on moniulotteista ja jakautuu tässä aineistossa useisiin hienojakoisempiin pu-

hevariaatioihin. Yhteiskuntapoliittisesti kiinnostavimmaksi nimeäisin ”päiväkodin 

valinta” -puheen, jossa tuotetaan hierarkkinen ero tavallisten kunnallisten päiväko-

tien ja erikoispäiväkotien välille. Taitavan valitsijan ja vertailijan subjektipositiossa 

esitetään valittu erikoispäiväkoti parhaaksi mahdolliseksi hoitopaikaksi omille lap-

sille.  

”Hyviin käytöstapoihin sosiaalistamispuheessa” kodin ruokailutilanteisiin liitettä-

vät käytös- ja pöytätavat merkityksellistetään tärkeiksi kodissa oppimisen asioiksi. 

Puheessa rakentuu ruokailuun liittyvät (pöytä)tapakoodit hallitsevan ja näitä tapoja 

lapsille ”siirtävän” äidin subjektipositio. 
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Kodin ulkopuolelle, julkisiin tilanteisiin paikantuvassa ”lasten tapakulttuurin op-

pimispuheessa” lasten käytöstapakasvatus kuvautuu jännitteiseksi vanhemmuuden 

representaatioksi. Jännite rakentuu perheen yksityisyyden ja julkisen esillä olon vä-

lille, ja puhe myös rakentaa live-tilanteissa tapakulttuuria lapsille ”näyttävän” äitipo-

sition.  

Materiaalisia mutta myös elämäntyyliä ilmentäviä valintoja perustellaan erityisesti 

ruoan ostamista koskevassa puheessa. Siinä vanhemmuuspositiot kiinnittyvät ruuan 

kotimaisuuden ja eettisyyden ilmauksiin. Sekä ”kotimaisuus-” että ”eettisyyspu-

heessa” rakentuu siten vastuullisen ja tiedostavan kasvattajan positio. Toisaalta puhe 

ruokavalinnoista ilmenee myös korostetusti ”tavallisuuspuheena”: perheessä syötävä 

ruoka ilmaistaan tavalliseksi kotiruuaksi, jolloin ruokaan ja sen valitsemiseen ei liitetä 

muita merkityksiä. (Ks. myös Johnston, Cairns & Baumann 2016.) 

”Lastenvaatekulutus”-puheessa puolustetaan merkkivaatteita laadukkaina ja kes-

tävinä, mutta toisaalta tehdään eksplisiittisesti irtiotto kaikesta merkkituotteisiin liit-

tyvästä. Lasten merkkivaatteiden kategoria osoittautuu jännitteiseksi ja elämäntyylil-

lisiä erotteluja tuottavaksi jäsennykseksi, joka tarjoaa toisaalta lasten merkkivaate-

myönteisen ja toisaalta merkkituotteita vastustavan subjektipaikan. Tavallisuuden ko-

rostus lastenvaatteiden valitsemista ja kuluttamista perustelevassa puheessa muodos-

taa jännitteen, jonka taustalla näyttäisi olevan käsitys erilaisiin elämäntyyleihin ja ar-

voihin perustuvista lastenvaatevalinnoista.  

”Kodin estetisointi” -puhe merkityksellistää kodin kauniiksi ja viihtyisäksi laitta-

misen pienin sisustuksellisin elementein ja uudistuksin hyvin lapsista huolehtivan äi-

din subjektiasemassa. Kodin estetisointi liitetään kiinteästi lasten kanssa yhdessäolon 

ja perheen hyvän tunneilmaston kannattelemisen merkityksiin. Sitä vastoin ”arjen 

hemmottelupuheessa” kodin materia, luksus ja ylellisyys (kuten poreamme) merki-

tyksellistetään konventioiden vastaisesti immateriaalisiksi perhearjessa koettaviksi 

nautinnoiksi, jotka tuottavat erityisesti pienille lapsille iloa arkeen. Valintaa myös 

puolustetaan ja kiistetään sen yhteys elitistisyyteen. 

5.1 Päiväkodin valinta kulttuurisia eroja ilmentävänä puheena  

Kulttuurinen ja sosiaalinen elämäntyylillinen erottelu ilmenee haastattelupuheessa 

lasten päivähoidon valitsemisen kontekstissa (ks. Bourdieu 1984). Tosin tässä kon-

tekstissa maun ilmaiseminen muuntautuu erimuotoisten päiväkotien kvalifikaatioihin 

liittyväksi erottelutaipumukseksi ja -kyvyksi (mt.). Päiväkodin valintaa perustelevassa 

puheessa rakentuu erottelukykyisen vanhemman positio (joka tässä tutkimuksessa 
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viittaa äidin positioon). Bourdieun ajattelua soveltaen päiväkodin valinnan peruste-

leminen voidaan hahmottaa ”oikeiden” valintaperusteiden hallintaan kietoutuneena 

dispositiona.  

Siten normista erottuva päiväkotivalinta kuvautuu puheessa sekä perheen statuk-

seen liittyvänä että vanhemman kasvatuskompetenssista ja -näkemyksistä johtuvana, 

mutta myös vanhemman tavoittelemaa elämäntyyliä ja statusta ilmentävänä ratkai-

suna. Bourdieu (mt.) näkee symbolisten rajojen tuottamisen mahdollistuvan vain ti-

lanteissa, joissa rajat tunnistetaan ja tunnustetaan tietyn sosiaalisen ryhmän sisällä, 

mikä tässä tutkimuksessa tarkoittaa korkeasti koulutettuja, perheellisiä ja työssä käy-

viä sekä heidän kompetenssejaan ja näkemyksellisyyttään päiväkotikasvatuksen 

vaietusta hierarkiasta. 

On syytä huomioida, että päiväkodin valintaa käsittelevä puhe nostetaan reflek-

toinnin aiheeksi haastateltavien aloitteesta, ei haastattelijan esittämänä kysymyksenä. 

Valinta lapsen päiväkodista esitetään merkittävänä risteyskohtana, jossa vanhempi 

tekee ratkaisun siitä, millaisessa kasvuympäristössä lapsi aloittaa ”koulutuspolkunsa”, 

jolloin implisiittisesti tuotetaan myös käsitys valinnan kauaskantoisista vaikutuksista. 

Tarkastelu kohdentuu kahden haastateltavan puheeseen, jossa yhteistä on puhe eri-

koispäiväkodin ja yksityisen päiväkodin valinnasta ja sen perusteista. 

Erimuotoisia päiväkoteja vertaileva puheenparsi nostetaan aineistossa esiin vain 

kahden haastateltavan puheessa. Siinä esitetään laadukkaan ja hyvän päiväkodin kri-

teerit päiväkotien toimintaan perehtyneen tiedostavan vanhemman positiossa. Raja 

”tavallisten kunnallisten” ja erikoispäiväkotien tai yksityisten päiväkotien välille ve-

detään tahattomasti lasten ryhmäkasvatukseen perehtyneen ja siten pätevään valin-

taan kykenevän vanhemman positiossa. Konstruoimalla eroja ”tavallisten kunnallis-

ten” ja erikoispäiväkotien toiminnan välillä tuodaan näkyväksi oma käsitys siitä, mil-

laista lasten ryhmässä tapahtuvan kasvatuksen parhaimmillaan pitäisi olla. Erikois-

päiväkodin valintaa perustellaan seuraavassa puhenäytteessä sen tarjoamilla parhailla 

mahdollisilla lapsen kehittymisen ja oppimisen olosuhteilla sekä pysyvillä lastenhoi-

tajilla, joita tavallisen lähipäiväkodin ei katsota pystyvän varmasti tarjoamaan:  

JAANA 
--- ja sit meidän vanhin tyttö on erityispäi, erikois niinku x-päiväkodissa, et (…) niinku, 
ja sinne ei pääse kuin 3-vuotiaana, 3-4-vuotiaana. - Joo. Meillä olis ollu (päiväkoti) 
naapurissa. Mä kävin kattoo niit naapureitten päiväkoteja ja niinku ja enkä mä miten-
kään oo moittimassa päivähoitojärjestelmää, sehän on ihan loistava, et se on olemassa, 
mutta (…) on niinku toisenlainen ratkaisu, pieni ryhmä, pysyvät hoitajat, niin me aja-
teltiin, et se uhraus me tehdään, et me siitä päivästä pistetään siihen kuljettamiseen 
ehkä yhteensä 40 minuuttia enemmän kuin helpoimmassa, siltä kannalta helpoim-
massa vaihtoehdossa. (H14 N, s. 21–22) 
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Aineistoesimerkissä ilmaisut ”pieni ryhmä”, ”pysyvät hoitajat” ja ”toisenlainen rat-

kaisu” nostavat esiin myös laajemman, julkisen päiväkotien tason vaihtelua koskevan, 

kriittisiä äänenpainoja sisältävän huolen, jossa huolenaiheiksi määrittyvät yleisesti isot 

lapsiryhmät, hoitajien vaihtuvuus sekä hoitajien liian vähäinen määrä lapsiryhmää 

kohti. Aineistoesimerkissä edellä laadukkaan päiväkodin kriteerit yhdistetään ylei-

sessä päivähoitopuheessa käsiteltäviin ongelmiin. Sen sijaan erikoispäiväkodin valinta 

-puheessa vältetään suoraa yksittäisten päiväkotien arvostelua. Oletuksia esimerkiksi 

suuren lapsiryhmän vaikutuksista pienen lapsen kehittymiselle tai turvallisuuden tun-

teelle ei myöskään esitetä.  

Autonomisen, lähiympäristössä tehdyistä valinnoista riippumattoman ja lasten 

päiväkotipolkua tietoisesti ohjailevan vanhemman positiossa korostetaan, että ”help-

pojen” ratkaisujen sijaan on pyritty valitsemaan lapsille paras mahdollinen päiväkoti. 

Itsen esittäminen vastuulliseksi ja tarkkanäköiseksi havaitsijaksi ja eri lähipäiväkotien 

toimintaan tutustuneeksi vanhemmaksi tehdään näkyväksi päiväkotien vertailemisen 

retoriikalla: vertailun ilmaistaan perustuvan itse paikan päällä tehtyihin havaintoihin, 

ei esimerkiksi kuulopuheisiin tai toisten vanhempien mielipiteisiin. Puheessa konst-

ruoidaan kuvaus itsestä vanhempana, joka ohittaa tavanomaiset standardivalinnat tai-

tavan valitsijan subjektiasemassa. Näin kulttuuriset ja kasvatukselliset resurssit, myös 

oman aktiivisuuden kautta omaksutut, voidaan hyödyntää etsimällä tietoa parhaasta 

mahdollisesta varhaiskasvatuspolusta. 

Kiinnostavaa on, että puntarointi kunnallisen ja erikoispäiväkodin valitsemisen 

välillä tehdään näkyväksi siitä huolimatta, että valinnanvaikeus ei lainkaan peilaudu 

puheessa. Normipäiväkodin ja erikoispäiväkodin välinen hienovarainen vertailu 

muodostaa silti jännitteen, mikä tulee näkyväksi lausahduksessa ”…ja enkä mä miten-

kään oo moittimassa päivähoitojärjestelmää, sehän on ihan loistava, et se on olemassa, mutta…”. 

Yksittäisten lähipäiväkotien toimintaa ei lähdetä arvostelemaan, vaan esittämistavaksi 

valikoituu suomalaisen kunnallisen päivähoitojärjestelmän arvioiminen ”loistavaksi” 

ja tarpeelliseksi lapsiperheiden palvelumuodoksi.  

Erikoispäiväkodin paremmaksi vaihtoehdoksi vakuuttamisessa käytetään myös 

me-muotoa, jolloin puheessa ilmenee, että päätös on puolisoiden yhdessä tekemä. 

Me-muodossa painotetaan molempien vanhempien (vertailevaa) kykyä ja tahtoa to-

teuttaa mieleisiään lasten edulla perusteltuja ratkaisuja. Ilmaisussa ”se uhraus me teh-

dään” puhuja ei asemoi itseään ja puolisoaan lasten vuoksi uhrautuviksi vanhemmiksi 

vaan ennen muuta lasten etua eli tasokasta varhaiskasvatusta valvoviksi vanhem-

miksi, jotka ovat valmiita venyttämään omia työpäiviään lasten tasokkaan päiväkoti-

hoidon mahdollistamiseksi. 
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Me-muotoa käyttämällä saatetaan korostaa lapsille valittua päiväkotipolkua paitsi 

yhteisenä päiväkotikasvatukseen liittyvänä päätöksenä myös elämäntyylinä ja 

vaietusti myös perheen statuksena ja taloudellisena hyväosaisuutena: tavanomaisten 

valintojen sijaan tuotetaan massasta erottautumisen edellytyksiä, jotka tässä yhtey-

dessä näyttäytyvät lasten institutionaalista kasvatusta koskevana kompetenssina, ta-

loudellisina resursseina sekä käytännön arjen järjestelyissä lasten edun vuoksi ilmais-

tuna joustamisena. Siten puheessa tuotetaan kuvaus vanhemmista, joilla on tavan-

omaista paremmat mahdollisuudet olla valitsematta ”helpointa vaihtoehtoa”, kuten 

kodin lähellä sijaitsevaa kunnallista päiväkotia.  

Päinvastoin kuin erikoispäiväkotivalintaa koskevassa aineistoesimerkissä edellä, 

seuraavassa aineisto-otteessa korostetaan yksityisen päiväkodin valintaa lapsille tur-

vallisena hoitopaikkana ja otetaan esiin poikkeuksellisesti päivähoitomaksuihin liitty-

viä merkityksiä: 

TIINA 
---Paitsi pojat, lapset on tietysti päiväkodissa ollut, että se on tietysti, päivähoitomak-
sut on tietysti kalliit. Se on totta, meil on viel yksityisessä päivähoitopaikassa meijän 
lapset, se on kalliimpi kuin kunnallinen.  

---Että se on, ne on kalliita ne päivähoitomaksut, mut kyl me niit ollaan ilo mielin 
maksettu, toi on ollut hirveen hyvä hoitopaikka, mis lapset on ollut, se yksityinen, just. 
Sellainen pienryhmä, 12 lasta, kolme hoitajaa ja, ja samassa ryhmässä on saanut olla 
koko ajan ja, he on alusta asti nyt ollut siinä sitten tän 2,5 vuotta siinä samassa paikassa. 
(H10 N, s. 37–38) 

Eri päivähoitomahdollisuuksien välistä jännitettä konstruoidaan nostamalla esiin 

myös päivähoitomaksujen eroja. Kalliit hoitomaksut tuotetaan hyvästä hinta–laatu-

suhteesta kertoviksi ja siten hyväksyttäviksi ilmaisussa ”…mut kyl me niit ollaan ilo mie-

lin maksettu…”. Puhe ilmaisee, että hyvästä laadusta ollaan valmiita maksamaan taval-

lista enemmän silloin, kun itselle merkitsevät päiväkodin toiminnan laatukriteerit, 

muun muassa pysyvä pienryhmä, jossa lastentarhanopettajat ja hoitajat eivät vaihdu 

(usein), täyttyvät ja päiväkodin toimintakäytäntöihin ollaan muutoinkin tyytyväisiä. 

Puhevariaatiossa päiväkotiarviointi ja -kuvaus rajataan koskemaan ainoastaan omien 

lasten päiväkotia, jolloin muun päiväkotikentän suhteutus ja arviointi jäävä pois pu-

heesta. 

Samassa puhenäytteessä myös painotetaan kunnallisen ja yksityisen päiväkodin 

välisiä hoidon laadullisia eroja, mikä aktivoi yleisellä tasolla huolipuheen lasten hy-

vinvoinnista. Huoli liitetään selvästi ilmaisten lapsiryhmien kokoonpanon vaihte-

luun. Lausahduksessa ”ja samassa ryhmässä on saanut olla koko ajan” esitetään luotetta-

van ja lapsen turvallisuuden tunnetta kannattelevan päiväkodin tärkeäksi 
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edellytykseksi kiinteät pienryhmät, joissa hoitajat ja leikkitoverit eivät vaihdu siinä 

määrin kuin mitä puheessa oletetaan tapahtuvan kunnallisissa päiväkodeissa.  

Puhe nojaa päiväkotihoidossa olevien lasten hyvinvointia arvioivaan julkiseen, 

päivähoidon laatua koskevaan mediapuheeseen, jossa tuodaan esiin lapsiryhmien ko-

koonpanon vaihtelun haittoja pysyvien ryhmien ja siten oletettavasti myös lasten py-

syvien kaverisuhteiden muodostumiselle. On merkille pantavaa, että eksplisiittisesti 

tämä näkökanta jätetään sanomatta haastattelupuheessa. Yleisimmästä päiväkotirat-

kaisusta (kunnallinen päiväkoti) erottautuminen tehdään tässä puheessa taitavan va-

litsijan positiossa: siinä ilmaistaan tarve tietää ja tuntea mahdollisimman hyvin, miten 

hoitopaikassa toimitaan ja mitä hoitotapoja ja käytäntöjä pieni lapsiryhmä mahdollis-

taa. 

Kysymys siitä, missä iässä lapsen on hyvä aloittaa päiväkodissa ja minkä vuoksi, 

nostaa esiin puolustautumispuhetta, jossa vedotaan muutamiin yleisiin ajattelutapoi-

hin. Puheessa hyödynnetään pitkään vaalittua ja kannateltua lapsipsykologiaan nojaa-

vaa tunnettua käsitystä siitä, että lapsen katsotaan hyötyvän päiväkotihoidosta vasta 

kolmen vuoden iässä. Samoin oletus pienten päiväkotilasten suuremmasta sairasta-

vuudesta kotihoidossa oleviin lapsiin verrattuna määrittää perusteluja. Halu pitää lap-

set kolmivuotiaiksi saakka kotihoidossa tulee perustelluksi juuri lasten terveyttä puol-

tavassa kannanotossa: 

JAANA 
---et mä haluun, et lapset voi olla, niin pienet voi olla kotona, niinku siin on monta 
näitä pieniä, niin okei, infektiokierteet ja kaikki tällaiset… (H14 N, s. 20) 

Katkelmassa lapsen koti merkityksellistetään parhaaksi mahdolliseksi kasvuympäris-

töksi omille pienille (alle 3-vuotiaille) lapsille, mikä näkyy ilmauksessa ”mä haluun, et 

lapset voi olla, niin pienet voi olla kotona…”. Sairauskierteet ja tartunnat pienten lasten 

isoissa ryhmissä esitetään puheotteessa tiedostettuina tosiasioina, jolloin kotihoito 

nähdään muita vaihtoehtoja ”terveellisempänä”. Puheessa esitetään näkemys siitä, 

että pienen lapsen päiväkotihoito isossa lapsiryhmässä voi olla terveydellinen riski.  

Kiinnostavaa on, että tässä puheyhteydessä äitiä ei silti vastuuteta ainoaksi mah-

dolliseksi lasta kotona hoitavaksi. Puhe ilmentää, että lasta voi kotona hoitaa esimer-

kiksi au pair (kuten tässä haastatteluyhteydessä käy ilmi) tai palkattu lastenhoitaja. 

Siten tämän puhevariaation logiikka ja oletettavasti myös tietoisuus varhaiskasvatuk-

sen ammattilaisten ajoittain esiin nostamasta käsityksestä parhaasta alle 3-vuotiaalle 

sopivasta hoitoympäristöstä nivotaan perheessä tehtyjen hoitoratkaisujen oikeutta-

miseen. Tällaisessa pienten lasten kotihoidon puolustamisessa määritetään siten lap-

sen ja etenkin ”äidin paikka”. Puheote kuitenkin poikkeaa ymmärryksestä, jossa äidin 
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ajatellaan olevan myös paras oman lapsen hoitaja: äidin paikkaa ei siinä lukita koti-

ympäristöön, vaan esitetään omintakeinen, vaihtoehtoinen ratkaisu, jossa äidin ura-

polkuun ei pääse syntymään kolmen vuoden katkosta.  

Viime vuosien aikana päivähoidon kiistanalaisella kentällä lapsi- ja kehityspsyko-

logiset ja terveydelliset näkemykset näyttävät jääneen taka-alalle. Nykyään pikemmin-

kin korostetaan pienten lasten hyötymistä päiväkotihoidosta välittömästi ja myös pit-

källä tähtäimellä. Varhain aloitettu päiväkotipolku nähdään myös poliittisia sävyjä 

esiin tuoden suositeltavana, lapsen kehittymistä tukevana sekä eritaustaisten lasten 

koulutuspolkua tasoittavana – keinona ehkäistä lasten eriarvoistumista myöhem-

missä kouluvaiheissa. 

Bourdieun (1984) ajattelua lainaten paitsi koulumaailman myös päiväkotimaail-

man epävirallisesti arvostamat ja palkitsevat eväät – tavallista työläämmin hankittu 

tieto ja ymmärrys varhaiskasvatuksen ideologisista ja pedagogisista eroista – asettaa 

päiväkodit ja koulut hierarkkiseen asemaan. Myös edellä aineistoesimerkeissä viita-

taan eroavuuksiin kunnallisten, yksityisten ja erikoispäiväkotien toimintakäytäntöjen 

ja -mahdollisuuksien välillä. Esimerkiksi yksityisen päiväkodin valitseminen esitetään 

kalliiksi ratkaisuksi mutta samalla lasten hyvinvoinnin kannalta kunnallista päiväkotia 

turvallisemmaksi valinnaksi, jolloin korkeita maksuja ei pidetä negatiivisina. Haastat-

telupuhe viittaa siihen, että erikoispedagogiikkaan ja sen toiminta-ajatukseen pereh-

tyneen perheen ratkaisu on mahdollinen vain tiedollisesti kompetentin vanhemman 

tekemänä. 

Maksukyvyn lisäksi vain tietyt valmiudet ja kompetenssit hallitsevat vanhemmat 

kykenevät etsimään ja hyödyntämään tämänkaltaista hiljaista, kasvatuksellisesti eri-

koistunutta tietoa varhaiskasvatuksen menetelmistä ja käytännöistä, joita voidaan 

käyttää oman lapsen parhaaksi ja joilla voidaan pyrkiä suoristamaan mutkia lasten 

menestyksekkäälle koulutukselle myöhemmissä elämänvaiheissa. Eli ymmärrys lap-

sen kehitystä tukevasta lisäarvosta, jonka vanhemmat liittävät pedagogisesti paino-

tettuihin erikoispäiväkoteihin (esimerkiksi Montessori- tai Steinerpäiväkoti), esite-

tään sekä eksplisiittisesti että implisiittisesti (piiloisesti) motiiviksi poiketa päivähoi-

don normivalinnoista.  

Erikoispäiväkodin valintapuheessa esitetään implisiittisesti, että tämä valinta tar-

joaa lapsille parhaat mahdolliset kulttuuriset ja sosiaaliset taidot ja asenteen, jotka 

auttavat menestykseen elämän eri alueilla. Siten perheen ja perheen yhteiskunnallisen 

aseman välinen jännite tulee hyvin hienovaraisesti esiin normista erottuvien päiväko-

tivalintojen perusteluissa. Lisäksi tuodaan esiin perheen tiedolliset, käytännölliset ja 

taloudelliset resurssit, joita hyödynnetään lasten ”parhaan mahdollisen” päiväkotiva-

linnan perusteluissa. 
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Mediapuheeseen onkin viime vuosina tullut ilmaisu ”koulushoppailu”, jolla tar-

koitetaan ilmiötä, jossa tiedollisilla resursseilla varustetut vanhemmat pyrkivät valit-

semaan lapsilleen mahdollisimman maineikkaan, hyviä oppimistuloksia saavuttaneen 

koulun. Voidaanko tasokkaan kouluopetuksen shoppailuun liittää myös varhaiskas-

vatuksen eri vaihtoehtojen ja kasvatusmetodien välinen shoppailu uudenlaista kriit-

tistä vanhemmuutta ilmentävänä? Vai lähteekö lasten koulutuspolun suunnittelu van-

hempien käsityksistä, joissa lapselle valitaan tietyin tavoin painotettu päivähoito aina 

erikoislukioon saakka, jolloin koulutusputki on pitkälle tulevaisuuteen mietitty?  

On syytä kuitenkin pitää mielessä, että luvussa tarkasteltu, tarkoin kriteerein va-

littu lapsen päivähoitoratkaisu näyttää viittaavan varsin marginaaliseen varhaiskasva-

tuksen valitsemistapaan.  

Toisaalta päiväkotishoppailun voidaan katsoa olevan arkaluonteinen asia, mistä 

kertonee, ettei tämä käsite ole levinnyt julkiseen käyttöön. Ajatus varhaiskasvatuksen 

valitsemisesta ja shoppailuintressistä nostaa esiin käsityksiä lasten psyykkisestä hy-

vinvoinnista ja turvallisuuden tunteesta, kun taas paljon esillä oleva ajattelutapa var-

haiskasvatuksen merkityksestä korostaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämi-

sen tavoitetta. 

5.2 Lasten käytöstapojen merkityksellistäminen  

Kuten edellä harvinaisia päiväkotivalintoja puolustavassa puheessa, perheen status ja 

kasvatukselliset tavoitteet nousevat esiin myös lasten käytöstapoihin liitettävissä mer-

kityksenannoissa. Puhe lasten käytöstapoihin liittyvistä arvoista ja niiden opettami-

sesta lapsille rajautuu tässä luvussa temaattisesti ruokailua ja ruuanlaittamista kotiym-

päristössä koskeviin haastattelupuheessa annettaviin merkityksiin ja nostaa esiin siinä 

rakentuvia vanhemmuuspositioita. Merkille pantavaa on, että sanoja ja käsitteitä, ku-

ten kasvatus ja kotikasvatus, ei käytetä haastateltavien selonteoissa ja perusteluissa, 

jolloin kasvatusta kuvaavat merkitykset konstruoidaan toisenlaisin ilmaisuin.  

Lasten käyttäytymistä käsittelevä puhe nivoo käytöstavat kodin ruokailutapoihin, 

-tilanteisiin ja -periaatteisiin. Puhe näyttäisi nostavan esiin vuorovaikutustilanteen 

ylittävän, laajemmin kulttuurisessa ympäristössä ilmenevän ja etenkin vanhempien 

(luokka)statukseen kiinnittyvän ”hyvien käytöstapojen puhetavan”, mutta myös tästä 

jyrkästi erottuvan vastapuheen, ”tavallisuuspuhevariaation”, jossa käytöstapoja ei lii-

tetä esimerkiksi ruokailutilanteisiin. Tavallisuuspuheessa ohitetaan kasvatukseen liit-

tyvät näkökohdat niin kodissa kuin kodin ulkopuolellakin. 
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Seuraavassa elämäntyylilliset hyvien pöytätapojen ja käyttäytymisen koodit tuo-

daan esiin koodiston hyvin hallitsevan vanhemman positiossa. Katkelmassa kuvataan 

vanhemmilta kodin arjessa edellytettävää kykyä, tahtoa, vaivannäköä ja kärsivälli-

syyttä lasten sosiaalistamisessa vanhemmille merkityksellisiin ruokailutapoihin: 

JAANA 
--- Ja tota joo, ja silleen ruoalla, ruoalla kyllä, mä pidän hirveesti ruoanlaitosta ja me 
tykätään kauheesti istua, et se nyt on vaan tietysti, että, mä luulen, et se on kaikkein se 
(lyhytaikaisin) vaihe, joka liittyy tähän, että ihan vaan siinä vaiheessa, kun lapset sotkee, 
tai siis välillä mä teen niin, et lapset, mä teen lapsille niinku, periaatteessa lapset syö 
aina samaa ruokaa kuin me, mutta okei, jos me tehdään intialaista ruokaa, niin nyt ei 
kaksivuotiaat syö jotain tulista ja silleen, et me saatetaan tota, me käytetään alkoholia 
hirveen kohtuullisesti, mutta silleen, että meillä alkoholi ei liity koskaan niinku sem-
moseen, se liittyy aina ruokaan, ei niinku koskaan ryyppäämiseen tai sellaiseen, ni sillä 
tavalla, että saatan laittaa kynttilät. Me, arki-iltana meidän tytötkin tykkää siitä, että 
sytytetään kynttilät ja laitetaan joku klassinen musiikki soimaan ja sellaisia niinku pie-
niä juhlahetkiä. Kyllä me niitä tehdään. Tytöt tykkää pukeutua, ne on prinsessavai-
heessa, niin ne saattaa välillä tykätä pukeutua oikein kauniisti ja laittautua illalliselle. 
((nauraa)) (H14 N, s. 24–25) 

Tavoiteltavaa elämäntyyliä ilmaisevassa puhetavassa tuotetaan kuvauksia kotona ta-

pahtuvista, enimmäkseen päivittäin toistuvista arkiruokailutilanteista, joihin liitetään 

useita hienovireisiä kulttuurisia merkityksiä. Ei ainoastaan juhla- vaan myös päivittäi-

nen arkiruokailu esitetään puheessa vanhempien itsensä omaksumiin ja arvostamiin 

kulttuurisiin käyttäytymistapoihin sosiaalistamisena, jolloin oppimisen ajatellaan ta-

pahtuvan luontevasti, päivittäin toistuvasti ja vanhemmista mallia ottaen. Puhe ra-

kentaa arjesta nauttimaan kykenevän pienten lasten äidin, joka pienin teoin ja taidoin 

onnistuu sisällyttämään arki-iltoihin ”pieniä juhlahetkiä”.  

Lasten kerrotaan syövän pääsääntöisesti samaa ruokaa kuin vanhemmat, mikä 

nostaa esiin kasvatuksellisen, lapsiperhekontekstissa yleisesti jaetun merkityksellistä-

misen tavan, jossa ”sama ruoka kaikille” -periaate asemoi tässä äidin (ehkä myös isän, 

mutta se ei puheesta ilmene) tästä säännöstä kiinni pitäväksi. Kun puheessa koroste-

taan, että kaikki syövät samaa ruokaa, herätetään esiin vihjaus siitä, että saman ruuan 

syöminen pikkulapsiperheissä ei ole itsestäänselvyys vaan vanhempien tavoitteellisen 

toiminnan ja sinnikkyyden tulos. Huomion arvoista on, että katkelman alussa ase-

moidutaan minänä, joka ”tykkää” ruuanlaitosta ja joka myös tekee usein ruokaa. In-

tialaisen ruoan laittamiseen liittyvä maininta me-muodossa viittaa siihen, että van-

hemmat hallitsevat etnisen ruokakulttuurin ja se on molempien vanhempien itses-

tään selvä taito. Samalla puoliso asemoidaan normista poikkeavan, eksoottisemman 

ruuan valmistamiseen osallistuvaksi. 
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Kuvaamalla perheen arkiruokailua tilanteena, jossa lapset pitävät kynttilöiden sy-

tyttämisestä, klassisen musiikin kuuntelemisesta ja tykkäävät pukeutua kauniisti, tuote-

taan lasten tapakasvatukseen liittyviä odotuksia ja tavoitteita. Tässä yhteydessä per-

heen sosiokulttuurinen status ja sen muotoileminen elämäntyylivalinnaksi nostaa 

esiin porvarillisen tapakasvatusajattelun, vaikka puheessa ei eksplisiittisesti pyritä 

erottelemaan erilaisia perheitä ja heidän ruokailutapojaan. Hienostuneiden pöytäta-

pojen opettamisen esitetään sujuvan luontevasti ja toistuvasti koko perheen yhtei-

sissä ruokailutilanteissa, mikä ilmenee lauseessa ”Kyllä me niitä tehdään”.  

Varsinaisesti eroa ”meidän” ja keskivertolapsiperheen tapa- ja kulttuurikasvatuk-

sessa ei pyritä ilmaisemaan. Silti alkoholin käyttöä perheen ruokailutilanteissa puo-

lustetaan. Miksi alkoholin käyttö lasten läsnä ollessa vaatii puolustamista ja täsmen-

nyksiä siinä määrin kuin edeltävässä katkelmassa on nähtävissä? Miksi puheessa py-

ritään erottamaan toisistaan alkoholin hallitsematon käyttö, ”ryyppääminen”, ja hal-

littu ja hillitty käyttö osana kulinaristista elämystä ja perheen yhteistä ruokailutapah-

tumaa omassa kodissa?  

Toisessa aineistoesimerkissä käsitellään myös edellä esiin tullutta periaatetta siitä, 

että lapset syövät kotona samaa ruokaa kuin vanhemmat. Periaatetta koskeva argu-

mentointi nostaa esiin tässä uudenlaisia merkityksiä: merkitysero tehdään näkyväksi 

vastauksessa haastattelukysymykseen ruokailuun liittyvistä tavoista ja valinnoista: 

HENNA 
Ei oikeastaan, ei, me syödään kaikkea, me ollaan, kaikki on kaikkiruokaisia.  

---Mut mä oon meijän tytön opettanut siihen, että se on se ruoka mitä on, kaikki syö 
sitä. Tottakai me syödään vähän enemmän jauhelihaa…ja spagettia, mutta tota use-
ammin kuin mitä minä toivoisin, mutta, mut et kuitenkin, et, että tota kaikki syö samaa 
ruokaa. (H12 N, s. 35) 

Myös tässä esimerkkipuheessa tulee esiin ”minän” rakentaminen määrätietoiseksi 

kasvattajaksi päivittäin toistuvassa kotiruokailutilanteessa. Arki-iltojen syömiseen liit-

tyvä mutkattomuus ja tavallisuus peilautuu puheotteessa, mikä erottaa sen edellä tar-

kastellusta tapakulttuurisia hyvän käyttäytymisen merkityksiä ilmaisevasta puheesta. 

”Kaikkiruokaisuus”-ilmaisussa tehdään mahdolliseksi joustaminen, joka tarkoittaa 

tässä sitä, että lapselle mieluisaa ruokaa (mikä yleisesti on myös lapsiperheissä suosit-

tua), kuten jauhelihaa ja spagettia, syödään koko perheen voimin ”useammin kuin mitä 

minä toivoisin”. Ilmaisu tottakai tämän lauseen alussa rakentaa erityisesti lapsen ruoka-

maun huomioon ottavan äidin subjektipaikan. Kaikkiruokaisuus-ilmaisua käyttäen 

korostetaan siten kasvatusperiaatetta, jossa lapsi ei saa osakseen erityiskohtelua eikä 

erikseen valmisteta lasten ja aikuisten ruokia. Kaikkiruokaiseksi asemoitumalla 
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sanoudutaan samalla irti ruokaan liittyvistä kulttuurisista erottautumistrendeistä, ”hi-

fistelystä” ja erityisruokavalioista, kuten veganismista. Sen sijaan kasvatuksellinen 

sääntö ”sama ruoka kaikilla” merkityksellistetään edellä esitetyissä molemmissa pu-

heotteissa lasten ruokailuun liittyväksi nyrkkisäännöksi. 

Merkille pantavaa on, että kasvatuksellista näkökulmaa ei ”automaattisesti” liitetä 

ruokavalintoja ja ruuanlaittoa selostavaan puheeseen, jolloin sosioekonominen 

tausta, kulttuuriset intressit ja elämäntyyliin kietoutuvat mieltymykset eivät ilmene 

selonteoissa ja perusteluissa. Seuraavassa puhekatkelmassa perheen ruokavalintoihin 

ja ruokailutilanteisiin liittyvä konstailemattomuus ja yksinkertaisuus erottaa puheen 

lasten tapa- ja käytöskasvatusta määrittävästä puheesta.  

TIINA 
--- Kodin, kotiin liittyvät asiat on tärkeitä ja just, et, just esimerkiksi just tää siivoami-
nen ja siisteys ja vaatteiden pesu ja ruoanlaitto ja kaikki tämmöset, itse tekeminen 
niinku kotona, niin se on tärkeetä, niin se on mulle tärkeetä.  

PH 
Teetsä paljon itse, mitä sä teet, ruokaa, vaatteita? 

TIINA 
Joo. No, vaatteita mä en tee itse, mutta, ne mä ostan valmiina tai sitten, onneks mul 
on niin ihana anoppi ja äiti, jotka kutoo paljon ((naurahtaa)), mut tota kuitenkin niin. 
Mutta ruokaa mä teen paljon itse ja mieskin tekee ruokaa ja sillai, että syödään koti-
ruokaa, ihan tavallista kotiruokaa. Ja sillai, et tota, kyl mä välillä lämmitän sitä herne-
keittopurkkiakin silti ((naurahtaa)). (H10 N, s. 42–43) 

Katkelmassa itse kotona tehty ruoka ja muukin itse tekeminen määritellään arvostet-

tavaksi ja tavoiteltavaksi. Kotiruoka-käsitettä käytetään katkelmassa myös tavallista 

ruokaa kuvaavana ilmaisuna. Itse tehty, puhdas ja lisäaineeton ruoka merkityksellis-

tetään ”tavalliseksi kotiruoaksi”, jolloin puheessa ei tuoda esiin elämäntyylillisiä, esi-

merkiksi perheen ruokailutilanteeseen liitettäviä tapakulttuurisia, merkityksiä.  

Molemmat vanhemmat asemoidaan perheen ruoanlaittajiksi, joskin sanonnat 

”mutta mä teen paljon” ja ”kyl mä välillä lämmitän sitä hernekeittopurkkiakin” eivät kuvaa 

puolisoita tasavertaisina ruuanlaittajina, kuten ei myöskään lausahdus ”mieskin tekee 

ruokaa ja sillai”. Tavallisen lapsiperhearjen kontekstissa ”ihan tavallisen” kotiruoan ja 

valmisruuan ero merkityksellistyy ruuan laatua koskevaksi eroksi, jolloin ”hernekeit-

topurkki” saattaa ilmentää epäsuorasti uran ja äitiyden yhdistämisen dilemmaa, jossa 

uran ja perheen tarpeiden yhteen sovittamisen katsotaan toisinaan edellyttävän tur-

vautumista eines- ja valmisruokiin. (Haastateltava on toisessa puheyhteydessä ase-

moinut itsensä urasuuntautuneeksi ja uran kehittämisestä kiinnostuneeksi.) 
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Erityiseksi puheen tekee se, että kaikenlainen käsillä tekeminen on tavoiteltavaa 

ja ihailtavaa. Itse tekemisen korostamiseen liittyen on tärkeä huomioida, että myös 

oma äiti ja anoppi asemoidaan kotiaskareita tekeviksi, auttaviksi käsipareiksi, jolloin 

isoäidit sisällytetään tiiviisti urasuuntautuneiden vanhempien arkeen laajennetun per-

heen ideaa mukaillen. Toisaalta perhekunnan laajaksi esittäminen nostaa tahattomasti 

esiin odotuksia kaikkeen yksin ilman apua pystyvistä ura- ja perheenäideistä. Huo-

mion arvoista on, ettei lapsista, heidän ruokailustaan, tavoistaan tai mieltymyksistään 

ilmaista puheotteessa mitään, mikä tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kasvatusta ja 

perheyhteisyyttä ei mainita ruokailua käsittelevässä puheessa päinvastoin kuin edellä 

tarkastelluissa muissa puheotteissa. Onko aihe liian arkaluonteinen vai nostaako se 

pintaan mahdollisesti syyllisyydentunteita?  

Elämäntyylillinen erottautuminen näyttää siten poikkeavan jyrkästi juuri arkisuu-

den ja tavallisuuden korostamispuheesta. Voidaankin kysyä, halutaanko erottautu-

mispuheessa myös piilevästi ja vaietusti vastustaa pikkulapsiperheiden arkeen liitet-

täviä mielikuvia rutiininomaisesta ja koruttomasta suomalaisperheiden ruokailukult-

tuurista, jonka yhdeksi piirteeksi määrittyy arjen ja juhlan erottaminen toisistaan. 

Erottautumispuhe sen sijaan rakentaa tapakulttuurisista kategorioista, eroista ja vi-

vahteista tietoisen, eräänlaisen lapsiperhearjen tyylittelyn hallitsevan vanhempisub-

jektin. Elämäntyyliä ilmentävässä puheessa perhearjen yhteiset kiireettömät ruokai-

luhetket merkityksellistetään tavoiteltaviksi ja niihin panostaminen tehdään näky-

väksi ilmaisussa ”me tykätään kauheesti istua…”. Tilanteen tunnelmallisuutta ja esteti-

sointia ja siten konstailemattomasta arkiruokailusta erottautumista kuvataan pu-

heessa kynttilöiden sytyttämisestä kertovalla ilmauksella. Juhlavuutta ja kenties eroa 

”tavallisesta harmaasta arjesta” tavoitellaan lisäksi makua määrittävällä ilmauksella, 

joka ei koske vain aikuisia vaan myös perheen lapsia. Katkelmassa esitetään, että pie-

net lapsetkin ”tykkäävät” klassisesta musiikista. Arjen ja juhlan rajat rikotaan erityi-

sesti tässä musiikkimakuun viittaavassa ilmauksessa. 

Tavallisuuden korostamisen voidaan tulkita sisältävän kulttuurisen oletuksen, 

jonka mukaan ruokavalinnat ja -tilanteet ovat perhekohtaisesti hyvin erilaisia. Taval-

lisen ruoan painotus voi epäsuorasti viitata myös puheessa piiloisesti rakentuvaan 

käsitykseen, jossa ruokailuun liittyvä trendikäs hifistelypuhe olisi ristiriidassa lapsi-

perhearjen vaatimuksia kuvaavan puheen kanssa. 

Ruokailuun saatetaan liittää vanhempien taustaan ja kulttuuriseen statukseen liit-

tyviä merkityksiä tai heidän sosiaalisissa suhteissaan omaksumia tapoja, mutta on 

huomattava, että eksplisiittisesti eroja tai hierarkioita ei esitetä. Pikemminkin puhe 

asettuu ydinperheen muodostamaan kuplaan, jossa toisenlaisia elämäntyylivalintoja 

ei arvoteta, vaikka sellaisia varmasti tiedetään lapsiperheiden joukossa olevan. Olisiko 
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erottautumispuheessa osin kysymys myös mielikuvasta, joka omasta perheestä ja it-

sestä vanhempana halutaan ulospäin antaa?  

5.3 Vanhemmuus ja kasvatus julkisena representaationa 

Kuten edellä lasten käytöstapojen merkityksiä lähinnä kodin kontekstiin paikantu-

vassa puheessa, myös julkisia representaatioita ilmentävästä puheesta puuttuvat las-

ten kasvattamisen ja kasvatuksen termit. Kasvattamisen sijaan myös tämä puhe il-

mentää ”perheen tekemistä” (vrt. Dermott & Seymour 2011) ja tarvittavia vanhem-

muustaitoja, joilla lasta ”ohjataan” ja opetetaan tavoiteltavan elämäntyylin, merkitys-

maailman ja arvojen omaksumiseen julkisissa tilanteissa. 

Kodin ulkopuolisessa kontekstissa puhe lasten käytöstavoista luo jännitteen ”yk-

sityisen” perheen ja ympäröivän kulttuurin ja sen eri instituutioiden välille. Jännite 

ilmenee erityisesti perheestä sosiaalisissa yhteyksissä muodostuvassa representaati-

ossa. Siinä on kyse julkisesta kuvasta, joka perheestä ja vanhemmista sekä heidän 

kasvatustaidoistaan halutaan esittää sosiaalisissa yhteyksissä, joissa läsnä ovat esimer-

kiksi ystävät, opettajat, sukulaiset tai työtoverit. 

Lasten käytöstapojen oppimisen areenoiksi nostetaan puheessa erityisesti ravin-

tola, teatteri tai ooppera. Pienten lasten kanssa illastamisen ravintolassa esitetään vaa-

tivan vanhemmilta sinnikkyyttä ja kärsivällisyyttä: 

PH 
Että tota. Käyttekö lasten kanssa koskaan ravintoloissa tai? 

JAANA 
Joo. Sitäkin me tehdään, sitä me tehdään siitä huolimatta, että meidän kaksivuotias on 
ihan kauheessa iässä. Et pikkasen tuo kaksivuotias rajoittaa, mutta kolmevuotiaan 
kanssa mennään jo ihan täysillä ja 2 vuoden ikäisen ikäisen kanssa meil on pientä. Joo, 
me tykätään käydä kyllä ulkona syömässä. Ja silleen tää varmaan liittyy jossain määrin 
sitten mun miehen kulttuuriin ja siihen ajatukseen siitä, et ei oo niinku, et me viedään 
lapset ihan yhtä lailla hienoon ravintolaan, et me ei käydä A-pikaruokapaikassa eikä 
B-pikaruokapaikassa koskaan. Me ei tykätä sellaisesta (oikeastaan), et se on niinku, et 
meidän mielestä on ihanaa, että täältä (mainitsee kaupungin nimen) löytyy niinku hyviä 
ravintoloita, joissa lapset toivotetaan tervetulleiksi ((naurahtaa)), että silleen, että lapset 
siinä oppii, mun mielestä ne oppii pienestä asti ja sitten muut ravintola-asiakkaat saa 
luvan vähän sietää. No, tietysti me nyt ei välttämättä mennä perjantai-, lauantai-iltoina 
niinku siinä vaiheessa, kun romanttiset pariskunnat ovat viettämässä illallishetkiä. 
Mut, et enemmän semmonen niinku italialainen suhtautuminen tähän, et lasten kanssa 
tekemiset, lapsia ylipäätään, mä vien jo meidän isompaa tyttöä joskus mun työhön. 
Nyt viikonloppuna hän on mulla työpaikalla ja monesti viikonloppuna, kun mulla on 
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joskus viikonloppuna työkokous, semmonen tilaisuus, joka oli semmonen, jonne lap-
sen saattoi viedä, niin mä otin tytön mukaan. (H14 N, s. 25) 

Katkelmassa muodostuu ensin ”sietokykyisen” vanhemman subjektipositio, jossa ra-

vintolassa käyminen kaksivuotiaan mukana ollessa kuvautuu haasteelliseksi, kun van-

hemmat ovat valmiita kohtaamaan toisten asiakkaiden mahdollisen paheksunnan las-

ten harjoitellessa pöytätapoja. Subjektipositio kiinnittyy perheen asemointiin sosio-

kulttuurisesti vetämällä raja siihen, että roskaruokaravintoloissa ei lasten kanssa 

käydä.  

Juuri muutamien pikaruokaravintoloiden nimeltä mainitseminen tuottaakin tahat-

toman vanhemmuuserottelun. Siinä erottaudutaan suuresta suosiosta nauttivien pi-

karavintoloiden vakioasiakkaista. Vaikka nämä pikapaikat ovat lapsille ja nuorille 

suunniteltuja, helppoja, nopeita ja halpoja, ne merkityksellistetään ruokakulttuuriksi, 

jossa sivistyneiden ruokatapojen opetteluun ja käyttäytymiseen ei ole samoja mah-

dollisuuksia kuin ”oikeanlaisissa” ravintoloissa. Hampurilaisravintoloita tullaan siten 

vertailleeksi ”hyviin”, lapsiystävällisiin ravintoloihin, joiden ajatellaan olevan laaduk-

kaita myös sen perusteella, että niissä käydään yleisesti ottaen myös ilman lapsia. Ot-

teessa ”… et meidän mielestä on ihanaa, että täältä (mainitsee kaupungin nimeltä) löytyy 

hyviä ravintoloita, joissa lapset toivotetaan tervetulleiksi, että silleen, että lapset siinä oppii, mun 

mielestä ne oppii pienestä asti ja sitten muut ravintola-asiakkaat saa luvan vähän sietää” esite-

tään implisiittisesti yleisesti suomalaisten ravintoloiden ilmapiiri lapsiasiakkaita kart-

tavaksi. Maininta lapsiystävällisten ravintoloiden löytymisestä asemoi puhujan kykene-

väksi tunnistamaan ja erottelemaan ”hyvät” ravintolat erityyppisten ravintoloiden 

kirjosta. Tällaiset lapsimyönteiset ravintolat merkityksellistetään käyttäytymistapojen 

oppimisen julkisiksi areenoiksi, joissa lasten esitetään oppivan sosiaalisen elämän tai-

toja, kuten kykyä ottaa huomioon ravintolan muut asiakkaat.  

Lausahduksessa ”…me ei tykätä sellaisesta…” tuodaan implisiittisesti esiin oletus 

siitä, että varsin monet lapsiperheelliset suosivat pikaravintoloita. Ilmaisu toimii sa-

malla tapana välttää eri perheiden ravintolamieltymysten arvioimista tai vertailemista. 

Samalla vahvistetaan, että omia lapsia ei haluta ohjata pitämään pikaruokapaikoista, 

koska ne eivät ole vanhempien ravintolamaun ja arvostusten mukaisia. Perustelut 

sille, miksi pika/hampurilaisravintoloista ei itse pidetä, jätetään tarkemmin yksilöi-

mättä – ehkä siksi, että pikaruokakulttuuri perustuu ympäristössämme yhteisesti ja-

ettuihin ja usein esitettyihin kriittisiin oletuksiin, esimerkiksi olettamukseen ruuan 

heikosta ravitsemuksellisesta tasosta ja kertakäyttöpakkausten käytön epäekologisuu-

desta.  

Saman katkelman toinen subjektipositio rakentuu käytettäessä ilmaisua ”italialai-

nen suhtautuminen”. Tapakulttuurisia eri maiden välisiä eroja tuntevasta 
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subjektipaikasta käsin puheessa arvioidaan italialaisen ja suomalaisen kulttuurin eroja 

etenkin lapsiperheellisen näkökulmasta. Italialaisen kulttuurin tuntemus on aiemmin 

haastattelussa liitetty kokemuksiin Italian matkoista pienten lasten kanssa. Italialais-

ten tapa suhtautua lapsiin kuvautuu puheessa siten itse koettuna lapsimyönteisyytenä, 

jossa lapset voidaan ottaa luontevasti mukaan monenlaisiin julkisiin tilaisuuksiin. 

Katkelmassa kuvataan italialainen kulttuuri ja italialainen ravintolakulttuuri erityisen 

lapsimyönteiseksi ja sellaiseksi, jota omassa suomalaisessa arjessa esitetään monin ta-

voin toteutettavan. (Sivuhuomautuksena mainittakoon, että haastateltavan puoliso ei 

ole italialainen.)  

Kahden maan välisiä kulttuurisia eroja tuottavassa vertailussa italialaisuus esite-

tään lastenkasvatuskäytäntöjen suhteen myönteiseksi, avoimeksi ja ulospäin suuntau-

tuneeksi. Puheessa pienten lasten mukaan ottaminen aikuisille suunnattuihin tapah-

tumiin, kuten juhlatilaisuuksiin, esitetään erottavan italialaisen ja suomalaisen lasten-

kasvatus- ja tapakulttuurin toisistaan. Suomalaiseen julkiseen tapakulttuuriin liitetään 

näin jäykkyyttä, rajoja ja puutteita, joiden vihjataan liittyvän suomalaiseen lapsikiel-

teisen asenneilmapiirin ongelmaan.  

Puheessa haastetaankin ajattelutapa, jossa pienten lasten mukaan ottamista erilai-

siin aikuisten tilaisuuksiin ei esitetä toivotuksi Suomessa. Juuri italialaisen lapsimyön-

teiseksi määrittyvän suhtautumistavan idealisointi nostaa esiin käsityksen lapsiystä-

vällisyyden puutteista suomalaisessa kulttuuriympäristössä. Puhe näyttäisi vihjaavan 

laajemminkin tarpeeseen muuttaa nykyistä myönteisemmäksi yleistä suhtautumista 

lasten näkyvyyteen ja kuuluvuuteen julkisilla paikoilla. 

Myös toisessa aineistoesimerkissä aktivoituu kulttuurinen erottautuminen ham-

purilaisravintoloiden asiakkaista, vaikka erottautumispyrkimys ei kuvaudu niin eh-

dottomaksi kuin edellä olevassa argumentoinnissa. Haastateltava vastaa kysymykseen 

siitä, käykö perhe ”pikaravintola A:n” tyyppisissä paikoissa syömässä: 

KAIJA 
Ei, me kyllä käydä. Siis ei se mikään kielletty asia oo, eikä semmonen ja joskus (huo-
kaa), en mä muista, koska nyt viimeksi täs on niinku ite perheenä käyty, mut ei sekään 
oo mikään mahdoton ajatus. Mut ei me periaatteessa siis, mut siinä on nyt sekä se, 
että se ei ole kauheen terveellistä plus sitte koko kulttuuri must on aika kauhee tai 
semmonen tosi ikävä.  

PH 
Mmm. 

KAIJA 
Se on muuten yks, että jos olis enemmän rahaa ja enemmän vapaa-aikaa, niin kyl must 
ois kiva mennä niinku perheen kesken (...) pieniin italialaisiin ravintoloihin syömään. 
Pari tuntia istua ja näin. (H06 N, s. 50) 
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Yleinen näkemys hampurilaisravintoloiden ruuan epäterveellisyydestä nousee esiin 

pikaruokapaikkojen välttämisen perustelussa. Tiukkapipoisen vanhemman positioon 

ei silti haluta asemoitua: ehdottomasti kielletyksi tai mahdottomaksi pikaruokaravin-

tolassa käymistä lasten kanssa ei julisteta. Hampurilaispaikat ravintolakonseptina esi-

tetään epämiellyttäviksi käyttämällä ilmaisuja ”kauhee” ja ”tosi ikävä”, joilla viitataan 

muun muassa hälyisään ilmapiiriin, nopean ruokailutahdin suosimiseen, kertakäyttö-

pakkauksiin sekä ”muoviseen” ympäristöön. Mieluisan ravintolan kuvauksessa tuo-

tetaan vastakohta pikaruokapaikoille, ja pienet italialaiset ravintolat idealisoidaan, ku-

ten aikaisemmin tarkastellussa aineistoesimerkissäkin, juuri sellaisiksi, joissa koko 

perhe yhdessä voisi käydä ja viihtyä pitempään. Näin erotetaan aito ja etninen ravin-

tolakokemus ”nopeista” hampurilaispaikoista. ”Parin tunnin istuminen” perheen 

kesken kuvataan mahdolliseksi vain viihtymään kutsuvissa oikeissa ravintoloissa.  

Kolmas esimerkkipuheote jättää pikaruokapaikat arvioimatta trendikkäiden ravin-

toloiden puhekontekstissa, jossa vanhempien elämäntyylillisiä intressejä kommuni-

koidaan ulospäin. Samalla puheessa tuotetaan joitakin ”vanhempiminään” – tässä 

yhteydessä erityisesti äitiyteen – liitettäviä sosiaalisia ja kulttuurisia resursseja, joiden 

funktiona puheessa on tukea ja vahvistaa omaa vanhemmuutta ja siihen liittyviä ar-

voja ja tavoitteita:  

HENNA 
Ja meijän tytär lähtee tosi mielellään X-ravintolaan syömään, siel on hirveän hyvät 
ruoat, mut et nyt se on ollut ravintola tai se, niinku se ravintolapuoli on ollut remon-
tissa nyt ja on vielä kuukauden. 

PH 
Niin, te kuitenkin käytte ihan perheenkin kesken ulkona syömässä? 

HENNA 
Käydään, kyllä joo. 

PH 
Koska on niitä perheitä, jotka ei käy koskaan. 

HENNA 
Joo. Ei, kyllä me käydään, että mä ajattelin sen jo aikanaan, että pitää tytön oppia käyt-
täytymään niissä paikoissa, vaikka se oli välillä äidille todella vaikeata, kun laps meni 
pitkin pöytien alusia. Mutta, mutta tota, nyt hän on oppinut, että niin ei tehdä. (H12 
N, s. 26–27) 

Pragmaattista modaliteettia ”pitää oppia” käyttämällä puheessa painottuu, ettei ole 

yhdentekevää, miten perhe tulee representoiduksi ravintolaympäristössä: hyvin käyt-

täytyvä lapsi vahvistaa sosiaalisissa yhteyksissä vaikutelmaa vanhemmuudessa ja ta-

pakasvatuksessa onnistumisesta. Puhe nostaa esiin yleisen mutta usein vaietun 
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käytöstapaopettelun, jossa vanhemmat (tässä aineistossa äidit) vastuuttavat itsensä 

lasten tapakasvatuksesta jo hyvin varhaisessa lapsuusvaiheessa, kuten esimerkki 

osoittaa. Johtopäätöksiä ja tulkintoja saatetaan tehdä perheistä ja perheen statuksesta 

juuri lasten käyttäytymisen perusteella. Kuten aiemminkin tässä luvussa on käynyt 

ilmi, näyttää siltä, että äidit määrittävät ja hallitsevat käytöstapoja koskevaa kasvatus-

keskustelua ja isän merkitys näyttäisi olevan usein lähinnä äidin tukemista äidin lin-

jaamissa pyrkimyksissä. 

Puheen painopiste asettuu siten lapsen oppimisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia 

vanhemman roolissa ja taidoissa korostavaksi. Ulkona syöminen ja lapsen opettami-

nen muun muassa istumaan paikoillaan ravintolassa rakentaa tässä äitisubjektin, 

jonka pitkäjänteinen ravintolassa käyttäytymiseen opettaminen ja siinä kohdatut vai-

keudet esitetään vaivannäön ja sitkeyden arvoisiksi. Pitkämielisyyttä vaatineen julki-

siin tilanteisiin liittyvän tapakasvatuksen tulos ilmaistaan lauseessa ”Ja meijän tytär läh-

tee tosi mielellään X-ravintolaan syömään…”. Myös tässä puhevariaatiossa konstruoidaan 

tavoiteltavaksi pienten lasten usein toistuva mukaan ottaminen ravintolaan: ”…mä 

ajattelin sen jo aikanaan, että pitää tytön oppia käyttäytymään niissä paikoissa…”. 

Vanhemmuus julkisena representaationa sekä erottautuminen ”tavanomaisista 

perhekäytännöistä” tulee erityisen voimakkaasti esiin toisessa puhe-esimerkissä, jossa 

korostetaan, kuinka lapset otetaan pienestä pitäen mukaan myös sellaisiin kulttuuri-

tapahtumiin ja julkisiin tilaisuuksiin, joita pidetään yleisesti vain aikuisille suunnat-

tuina. Tästä esimerkkinä seuraava puhekatkelma 4-vuotiaan lapsen mukaan ottami-

sesta oopperaan:  

JAANA 
--- Et kyl me sit joskus käydään ja silloin tällöin arkisin isomman tytön kanssa, hän 
tykkää jo niinku teatterista tai oopperasta tai tällaisesta, ni kun hän kävi (…) kanssa 
kerran oopperassa ja ihastu niinku aivan valtavasti, että, mut se on niinku siis tosi 
poikkeuksellista, että, että tuota, että jos nyt kerran, kyl se on enemmän tahtiin niinku 
kerran tai kaksi kuukaudessa, että olis oikeastaan jotain… (H14 N, s. 23) 

Erottautuminen ”tavanomaisista perhekäytännöistä” tuotetaan lapsiin liittyvässä pu-

heessa nimenomaan vanhempien kulttuuristen preferenssien kontekstissa. Tämä käy 

ilmi kerrottaessa, että lapset pyritään pienestä pitäen ottamaan mukaan vanhempien 

suosimiin ja heidän makunsa mukaisiin kulttuuritapahtumiin, ensisijaisesti oopperaan 

mutta myös teatteriesityksiin. Puheen esiin nostamassa lapsen maun kehittymisestä 

iloitsevan äidin roolissa näyttäisi olevan tässä variaatiossa kyse myös iloitsemisesta 

itselle merkityksellisen kulttuurimaun ”siirtämisestä” lapselle. Bourdieun (1984; ks. 

myös Bourdieu & Passeron 1977) näkemys kulttuuripääomasta, jossa kasvatuksen 
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merkitys ja vanhempien oma esimerkki johtavat kuin luonnostaan lapsen pitämään 

esimerkiksi juuri oopperasta, tukee tässä yhteydessä puheotteesta tehtävää tulkintaa. 

Kun pienen lapsen ilmaistaan tykkäävän jo teatterista ja oopperasta, ilmaistaan en-

nen muuta jotakin itsestä ja perheen arvoista, kulttuurimieltymyksistä ja suhteesta 

lapsiin. Puheessa tuodaankin esiin juuri sellaisia edellytyksiä, joita oopperaan ihastu-

neen lapsen ja hänen innostuksensa vaaliminen vaativat – ihan omalla painollaan sen 

ei esitetä tapahtuvan. Oopperassa mieluusti käyvän lapsen kasvamisen edellytykseksi 

kuvautuu puheessa vanhempi (esimerkissä äiti), joka määrätietoisesti mahdollistaa 

lapsen maun kehittymisen esimerkiksi paitsi käymällä yhdessä lapsen kanssa ooppe-

rassa myös kertomalla lapselle mieltymyksestään oopperamusiikkiin. Toisessa pu-

heyhteydessä on myös ilmaistu perheen kuuntelevan klassista musiikkia kotona. Esi-

tetäänkö ooppera lapsen mielenkiinnon kohteena arvokkaammaksi kulttuurikäytän-

nöksi kuin toisen perheen lapsen kiinnostus esimerkiksi Fröbelin palikoiden lasten-

musiikkiin? Huomion arvoista on myös teatterin ja oopperan välille rakentuva näky-

mätön hierarkkisuus: lapsen teatterikiinnostus jää puheotteessa lähinnä maininnaksi, 

kun taas oopperaan ihastumista kuvataan maalailevaan tyyliin sekä lapsen ikään näh-

den poikkeuksellisena kiinnostuksen kohteena.  

Perheessä vallitsevat kulttuurin harrastamisen käytännöt nostetaan haastattelupu-

heessa esiin ehkä myös siksi, että niiden ei oleteta olevan kovin yleisiä lapsiperheiden 

keskuudessa (harva on kuullut 4-vuotiaasta oopperafanista). Mitä musiikkimakuun 

liittyvällä identifioitumisella oikeastaan tehdään haastattelutilanteessa? Hyvä maku ja 

käytöstavat voidaan nähdä Bourdieun (mt.) tavoin saman kolikon kääntöpuolina. Si-

ten puhujan voidaan katsoa asemoivan itsensä kulttuurin, kuten musiikin, suhteen 

erottelukykyiseksi subjektiksi ja vanhemmaksi, joka pyrkii opettamaan ja siten siirtä-

mään korkeakulttuurisen musiikkimaun lapsilleen jo pikkulapsivaiheessa – ennen 

kuin lapsi altistuu esimerkiksi kaveripiirin vaikutukseen. Legitiimi musiikkimaku, ku-

ten oopperasta pitäminen1, ei tässä mielessä ole sattuman sanelemaa vaan vanhem-

pien antaman esimerkin ja kasvatuksen tulosta: lapsen kiinnostus oopperaa kohtaan 

herää aluksi vain, jos vanhemmat kertovat lapsille käyvänsä oopperassa tai lapset nä-

kevät konkreettisesti, kun vanhemmat ovat menossa oopperaan. Kun katkelmassa 

esitetään, että lapsi on jo viety oopperaan ja että hän on jo ihastunut siihen valtavasti, 

asemoidutaan toisaalta vanhempisubjektiksi, joka on itse ”kotona” oopperan maail-

massa, ja vanhemmaksi, jolla on sekä resursseja että kykyä hyödyntää 

 
1 Esimerkiksi ooppera edustaa Bourdieun ajattelussa legitiimiä makua. Vaikka katkelmassa edellä ase-
moidutaan legitiimin maun omaavaksi yksilöksi, tarkkaan ottaen kyseessä ei ole vain yksilöllinen va-
linta. Maku toteutuu myös yksilön sosiaalisen aseman rajoissa, vaikka siinä samalla onkin yksilöllisiä 
piirteitä (vrt. Bourdieu 1984). Suomessa oopperaa ei yleisesti ottaen mielletä lapsille mielekkääksi, ja 
tavallisempaa on käydä lasten kanssa elokuvissa ja lastenteatterissa. 
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oopperamusiikin tuntemustaan lasten ohjaamisessa legitiimiä makua edustavan kult-

tuurin kuluttajiksi. 

Elämäntyylillisiä valintoja ilmentävässä argumentoinnissa muodostettavat kasva-

tukselliset tavoitteet näyttäisivät toimivan myös keinoina sosiaalisen ympäristön 

kanssa kommunikoitaessa. Puheessa rakennellaan siten lasten kasvatukseen ja käyt-

täytymisen tavoitteisiin liittyvää kulttuurista merkitysmaailmaa, jossa lasten vieminen 

teatteriin, oopperaan ja ravintoloihin esitetään tärkeiksi käytännöiksi ja ”metodeiksi”. 

Elämäntyylin ja kasvatuksen suhdetta ilmentävässä argumentoinnissa juuri tällaiset 

ympäristöt sekä yleiset tapahtumat tai vaikkapa vanhemman työpaikka esitetään sel-

laisiksi julkisiksi areenoiksi, joissa vanhemmuustaitojen tiedetään olevan ulkopuolis-

ten tahojen arvioitavina. Perheestä ulospäin välittyvä representaatio asemoi perheen 

statuksen, mutta toisaalta vanhemmilla on mahdollisuus pyrkiä myös välttämään, 

kieltämään ja kiertämään lapsiperheiden kategorisointeja ja eriarvoistavia erotteluja. 

Elämäntyylillisiä erotteluja ilmentävä vanhemmuuspuhe näyttää siis olevan hyvin hie-

novaraista ja siinä kartetaan erilaisten perheiden välisiä vertailuja. Suomalaisessa per-

hekulttuurisessa ympäristössä pidetäänkin näkyvää erottautumista negatiivisena ja 

tahdittomana. 

Lasten mukaan ottaminen paikkoihin ja tilanteisiin, jotka eivät ole varsinaisesti 

lapsia varten suunniteltuja, esitetään puheessa myös vanhemmuuden haasteiksi, joi-

hin ollaan valmiita tarttumaan. Kun esimerkiksi ilmaistaan kiinnostus ottaa lapsi mu-

kaan työkokoukseen tai vaikkapa työmatkalle, representoidaan samalla ”vanhempi-

minä” subjektiksi, joka haluaa tarjota ja järjestää lapselle tärkeiksi pitämiään aikuis-

kokemuksia, jotka ymmärretään juuri oppimiskokemuksina. Puhe esittää, että lapsille 

halutaan antaa mahdollisuus nähdä ja oppia, mitä aikuisten työpaikoilla tapahtuu ja 

miten siellä käyttäydytään, ja tämä määrittyy haastattelupuheessa ”mukaan ottamista” 

motivoivaksi. 

Toisaalta hyväkäytöksisillä pienillä lapsilla voidaan pyrkiä näyttämään ulospäin 

juuri vanhemmuudessa onnistumista. Onnistumisella tarkoitetaan silloin esimerkiksi 

sitä, kuinka hyvin lapset eri tilanteissa kykenevät ottamaan mallia aikuisten käyttäyty-

misestä. 

Puhe lasten käytöstavoista on ajassamme arkaluonteinen ja nostaa esiin vanhem-

muuteen kohdistuvia jännitteitä. Esimerkiksi lasten käytösongelmat, joihin ei ole löy-

tynyt ratkaisuja, ovat siksi ympäristössämme mieluusti vaiettuja puheenaiheita. Täl-

laisista lapsiin liittyvistä ongelmista ei ole mahdollista puhua haastattelutilanteessa 

kasvoja menettämättä. Pidetäänkö nykyään puhetta kasvatuksesta ja kasvattamisesta 

vanhanaikaisena ja kenties vanhemman auktoriteettiasemaa epämuodikkaasti koros-

tavana? Tässä tarkastelussa ilmenee, kuinka näiden perinteisten käsitteiden sijaan 
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käytetään esimerkiksi ilmaisuja ”lapsen pitää oppia” tai ”lapset oppivat”. Puhe nostaa 

esiin, kuinka oppimisesta on tullut suosittu ja käyttökelpoinen käsite, jonka käyttä-

minen myös heijastelee uudenlaisia tapoja tehdä ja toimia vanhempina, jotka erottu-

vat perinteisemmästä kasvattajavanhemmuudesta tai esimerkiksi kaverivanhemmuu-

desta.  

5.4 Materiaalisten elämäntyylivalintojen immateriaaliset 
merkitykset  

Edellä tarkasteltu puhe lasten käytöstapojen ja ylipäätään käyttäytymisen oppimisesta 

tuotti elämäntyylillisiä vanhemmuusrepresentaatioita. Näiden taitojen oppimisen 

kerrottiin tapahtuvan julkisissa yhteyksissä ottamalla esimerkiksi pienet lapset mu-

kaan ravintoloihin tai kulttuuritapahtumiin eli ensisijaisesti aikuisille suunnattuihin 

tilaisuuksiin.  

Haastattelupuheessa argumentoitavat elämäntyylilliset valinnat ovat myös tämän 

luvun teemana, mutta tarkastelukulma on toinen. Analysointi fokusoituu materiaali-

sia kulutushyödykkeitä (kuten ruokaa, kodin esineitä, lastenvaatteita) ja niiden han-

kintaa erilaisin tavoin merkityksellistävään ja perustelevaan puheeseen. Puhetta ma-

teriaalisesta kuluttamisesta tarkastellaan keskeisesti siinä rakentuvien elämäntyyliä il-

mentävien vanhemmuuspositioiden kautta. Se, miten tarkasteltava puhe valottaa ku-

luttamisen ilmiöitä ja trendejä vanhemmuuden kontekstissa, nostaa haastattelupu-

heessa esiin niihin sisältyvien elämäntyylillisten merkitysten välisiä eroja, kategori-

sointeja ja jännitteitä. 

Puhe materiaalisista kulutuksellisista ja elämäntyylillisistä valinnoista lapsiperhei-

den arjen kontekstissa taipuu haastattelupuheessa moniin eri suuntiin ja tosistaan 

poikkeaviin perusteluihin – myös elämäntyylierityisyyttä tai -erottautumista ilmentä-

vän kulutustavan hienovireiseen arvosteluun. Materiaalisiin hankintoihin liittyvissä 

selonteoissa, perusteluissa ja merkityksenannoissa etenkin ruoan ostaminen, lasten 

merkkivaatteiden kuluttaminen, kodin varusteluun ja sisustamiseen liittyvät sekä pie-

nimuotoiset että ylellisiksi esitetyt hankinnat nousevat esiin. Moraalinen jännite tulee 

näkyväksi etenkin kulutustyylien ja kulutuksen suuntautumisen vastakkainasettelun 

muodostavassa puhevariaatiossa, jossa positioidutaan tavallisia tuotteita suosivaksi ja 

kuluttavaksi vanhemmaksi. Myös tavat puhua lapsista perheen kulutushyödykkeiden 

valitsijoina tai valintojen kohteina sekä paikoin vanhemman kulutustyylin onnistumi-

sen arvioijina ja ihailijoina rakentavat muun muassa perheyhteisyyttä eri tavoin yllä-

pitäviä vanhemmuuspositioita. 
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Lukuisien kilpailevien ja tiheästi vaihtuvien ruokatrendien maailmassa puhe ruoan 

ostamisesta nostaa vanhemmuuden kontekstissa esiin varsinkin ruokavalintojen eet-

tisyys- ja kotimaisuusnäkökulman. Kotimaisuuteen liitetään paitsi eettisiä myös ruoan 

laatua koskevia merkityksiä. Hyvälaatuisten ruokatuotteiden priorisointi hyödyntää 

kotimaiseen ruokaan yleisesti liitettäviä merkityksiä: kotimainen ruoka (jolla tarkoite-

taan Suomessa valmistettua ruokaa) merkityksellistetään esimerkiksi mediassa erityi-

sesti puhtaaksi ja lähellä tuotetuksi ja siksi ulkomaista ruokaa laadukkaammaksi. Suo-

malaisessa kulttuuriympäristössä kotimaisten tuotteiden suosiminen näyttäisi olevan 

kollektiivisesti tiedostettu hyvän valinnan kriteeri. Seuraava katkelma on esimerkki 

lasten asemoinnista perheen ruokaostosten tekemisessä ja kotimaisen ruoan suosi-

misen perusteluista:  

JAANA 
Siis me käydään tietoisesti ruokaostoksilla yhdessä aika paljon, koska musta se on 
kivaa, et lapset näkee, et mistä se ruoka tulee ja et he voi myöskin vaikuttaa vähän, et 
mitä he haluaa ja näin.---… et sitten mun suhtautuminen kuluttamiseen on enemmän-
kin niinku tämmösistä eettisistä ja sellaisista lähtökohdista, et mun mielestä se ei oo, 
sitä ei oo järkevää, niinku se ei oo vaan järkevä tapa viettää elämää. Ja sit mä oon 
silleen sen verran tietoinen kuluttaja, et mä niinku mieluummin ostan aina kotimaista 
ja laatua ja plaa, plaa, plaa ((nauraa)) ja sillä tavalla, ni, ni. (H14 N, s. 28) 

Edellä juuri ilmaisu siitä, että ruokaostoksia tehdään tietoisesti yhdessä lasten kanssa, 

rakentaa elämäntyyliin kietoutuvan, perheelle ostettavan ruuan laatuun panostavan 

vastuullisen vanhemmuusposition. Siinä ruokaostoksille mukaan otettavat lapset ase-

moidaan vastuullisen kuluttamisen oppijoiksi, joille muun muassa opetetaan, ”mistä 

ruoka tulee”. Puhe ruokaostoksista voitaisiin hyvin todeta arkipäiväiseksi välttämät-

tömyyshyödykkeiden hankkimiseksi, mutta näin ei tehdä. Taustalla vaikuttanee tie-

toisuus keskenään kilpailevista yleisistä ruokaan liittyvistä oletuksista ja kiistoista, ku-

ten siitä, minkälainen ruoka on eettistä, suositeltavaa ja ravintoarvoltaan laadukasta.  

Kuitenkaan ajassa vaihtuvia kilpailevia ruokatrendejä (esimerkiksi vegaaninen 

ruokavalio) puhe ei nosta esiin. Puheessa ilmaistaan lasten halujen ja toiveiden huo-

mioon ottaminen ostospäätöksissä, mikä rakentaa puheeseen tiedostavan ruokaku-

lutuskasvattajan subjektiaseman (kasvattajan käsitettä puhuja ei tosin itse käytä), josta 

käsin ruokaostoksilla käymiseen liitetään lasten aktiivisiksi toimijoiksi ja valveutu-

neiksi kuluttajiksi kasvamisen merkityksiä. Näin voidaan samalla korostaa omaa arvo- 

ja ajatusmaailmaa, jossa lasten ei haluta kasvavan passiivisiksi (ruoka)tuotteiden vas-

taanottajiksi.  

Tiedostavan vanhemman positiossa nostetaan esiin tapa toimia siten, että se, mitä 

lapset haluavat, otetaan huomioon ruokavalinnoissa. Lasten haluamista koskeva 
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lause ”…et mitä he haluaa ja näin…” luo argumentointiin jännitteen, ja ehkä siksi lau-

seessa jätetään keskeneräiseksi se, mitä oikeastaan lapsiin liittyen halutaan sanoa. Toi-

saalta lapset myös jätetään pois eettiset lähtökohdat huomioivan minän rakentelussa.  

Ruokaan liitettävä eettisyys kuvastuu puheessa ”pakolliseksi” näkökulmaksi, jota 

ei ole mahdollista jättää käsittelemättä haastattelutilanteessa. Nimittäin nauru sekä 

sen yhteydessä ilmaisu ”plaa, plaa, plaa” luovat puheeseen diskursiivisen ristiriidan ja 

vihjauksen siitä, että juuri kerrottuihin eettisyyden ja kotimaisuuden kriteereihin ei 

suhtauduta ryppyotsaisesti: ne ilmaistaan myös yleisten odotusten mukaisina kannan-

ottoina. Eettisyyspohdinnan poisjättäminen ei näyttäydy tässä yhteydessä sopivalta ja 

liittynee osin myös korkeakoulutustaustan luomiin odotuksiin kriittisten näkemysten 

esiin ottamisesta puhetilanteessa.  

Lastenvaatteiden valitsemisen perusteita koskeva argumentointi aktivoituu haas-

tattelupuheessa varsin keskeisesti. Lasten merkkivaatteiden kategorian esiin nostami-

nen luo puheeseen jännitteitä ja erotteluja, jotka eivät johdu kyseisistä vaatteista ”vain 

vaatteina”. Sen sijaan eräiden merkkivaatteisiin liittyvien oletusten kesken käydään 

kamppailua siitä, miksi lapsille ei pääsääntöisesti haluta ostaa edullisia ketjuvaatteita 

vaan nimenomaan merkkivaatteita, joiden yleisesti ajatellaan ja tiedostetaan olevan 

keskimääräistä kalliimpia. Miten kiinnostus lasten merkkivaatteita kohtaan merkityk-

sellistyy haastattelupuheessa? Seuraava näyte on paljon puhuva: 

JAANA 
---Mä ostan lapsille, mä en tykkää ollenkaan (…) lastenvaateostoksia, mä käyn esimer-
kiksi, mul on aina seuraava niinku koko, koko vuosikerta ostettu edellisen vuoden 
alennusmyynneistä, et se on mun mielestä järkevää, järkevää. Merkkivaatteet on hyviä 
oikeesti, mä en halua niinku tätä (edullisen halpavaateketjun) tämmöstä tukee niinku 
myöskään sitä tämmöstä, et kamalan paljon ostetaan ja mahdollisimman halvalla. Mut 
sit toisaalta niinku, kyl mua harmittaa maksaa niitä hintoja, mitä niinku lastenkin merk-
kivaatteet niinku maksaa. (H14 N, s. 29) 

Puheotteessa sama haastateltava, joka ruokaostoksiin liittyen (edeltävässä aineistoesi-

merkissä) asemoituu eettiseksi ja kotimaisuutta suosivaksi kuluttajaksi, perustelee ja 

puolustaa merkkivaatteiden ostamista lapsille laatua ja taloudellisesti järkevää kulut-

tamista korostavin argumentein. Kuitenkin lausahdus ”Merkkivaatteet on hyviä oikeesti” 

viittaa paitsi merkkivaatteiden laatua myös niiden laadun kyseenlaistamista koske-

vaan kiistanalaiseen yleiseen keskusteluun. Siinä merkkivaatteisiin, brändeihin ja de-

signtuotemerkkeihin liitettävää laatua saatetaan epäillä muun muassa mielikuvia luo-

vaksi markkinointitempuksi. Toinen perustelu liittyy ostamistavan järkevyyteen, jolla 

tässä tarkoitetaan koko vuosikerran ostamista kertarysäyksellä merkkivaatteiden 

alennusmyynneistä. Uusinta uuttaa ja kalleinta ei siten esitetä ostettavan.  
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Kulttuuriset oletukset merkkivaatteiden hintojen sosiaalisesta erottelevuudesta 

sekä myös tavallisten lapsiperheiden (äitien) ”pääsystä” lasten merkkivaatteita kulut-

tavaan äitien joukkoon muotoillaan siten hienoviritteisesti. Lasten merkkivaatepu-

heessa rakentuu hintatietoisen (äiti)kuluttajan positio: paradoksaalisesti lasten merk-

kivaatteiden edellisen vuoden vaatteista maksaminen ”niillä hinnoilla” ilmaisee tämän-

kin järkevänä esitetyn ostotavan harmittavan hintavaksi mutta silti kyseenalaistamat-

tomaksi ja ehdottomasti tavoiteltavaksi. Se nostaa esiin yleisesti hyväksyttäviä käsi-

tyksiä järkevästä ja rationaalisesta kuluttamisesta. Samalla puhe kuitenkin viittaa myös 

toisenlaiseen, harvemmin käytetyn ”kulutuskykypuheen” käyttöönottamiseen. Se 

mahdollistaa itsen asemoinnin ihmiseksi, joka hallitsee harvojen hallitsemia merkkei-

hin ja brändeihin liittyviä kulutustaitoja ja -tietoja.  

Puhe lasten merkkivaatteiden kuluttamisesta on sidoksissa lastenvaatteiden erot-

teluun, kategorisointiin ja lastenvaatteisiin kietoutuviin perhekulttuurisiin jännittei-

siin. Lasten merkkivaatepuhe on nähtävä osana laajempaa ja yleisempää lastenvaate-

puhetta. Merkkivaatepuhe onkin tulkittavissa äitiyteen liittyväksi marginaaliseksi so-

siaaliseksi ja kulttuuriseksi ilmiöksi, jossa merkkivaatteista kiinnostuneet, lähinnä alle 

kouluikäisten lasten äidit kommunikoivat toisilleen pukemalla lapset suosittuihin ja 

haluttuihin ”merkkeihin”. Puheote edellä viittaa siihen, että ei ole yhdentekevää, mitä 

lapsella on päällä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa: lasten vaatetuksen kautta voidaan 

pyrkiä viestittämään myös kuulumisesta tiettyyn sosioekonomiseen viiteryhmään. 

Kiinnostavaa on myös, että lastenvaatteiden tyyliä ja makua ei niinkään reflektoida. 

Sen sijaan puhe korostaa merkkivaatteiden laatua ja kestävyyttä, ja tämä puhe tarjoaa 

järkiperäisiä ostosvalintoja tekevän äidin subjektipaikan.  

Merkkivaatepuheessa sekä puolustetaan että vastustetaan lasten pukemista merk-

kivaatteisiin. Siten myös tässä puhetavassa tuotettava eripuraisuus tulee rakenta-

neeksi elämäntyylillisten preferenssien välisiä erotteluja, jotka siten tarjoavat haastat-

telupuheessa vaihtelevia subjektipaikkoja – keinoja asettua puheessa lastenvaatteita 

ostavan äidin positioihin. 

Niin sanottujen ketju- ja merkkivaatetuotantoon liittyvät eettiset periaatteet pyri-

tään aineistoesimerkissä asettamaan vastakkaisiksi, mikä antaa mahdollisuuden puo-

lustaa, miksi ”halpavaateketjujen” kaikille perheille mahdollistamaa kulutustapaa 

”paljon ja halvalla” ei itse haluta tukea. Toisaalta merkkivaatteiden valmistuksen tuo-

tantoprosessin ja tuotantoketjun eettisistä kysymyksistä ei esitetä kannanottoja. Ylei-

sesti moniin, etenkin ulkomaisiin merkkeihin ja brändeihin liitettävä elitistinen leima 

jää myös haastatteluissa käsittelemättä: jos tällainen leima tunnistetaan, siitä oletetta-

vasti halutaan vaieta haastattelutilanteessa. Voitaneen kuitenkin ajatella, että pukies-

saan lapset merkkivaatteisiin nimenomaan äidit ilmentävät intressiään tulla nähdyksi 
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ja asemoiduksi lastenvaatteiden symboliarvojen ja -merkitysten kautta. Vaikka pu-

heessa ei eksplisiittisesti liitetä lasten merkkivaatteisiin vanhempien statuksesta ilmai-

sevia merkityksiä, ei voida silti poissulkea lastenvaatteisiin, eri tavoin eri perheissä, 

merkityksellistyvien kannanottojen ilmaisemista. 

Lähinnä äitien (äitiryhmien) ylläpitämässä lasten merkkivaatepuheessa erikoista 

on se, että lapset kyseisten vaatteiden käyttäjinä puuttuvat siitä. Siitä, pitävätkö tai 

haluavatko lapset näitä vaatteita, ei käsitellä haastatteluissa. Tämä saattanee johtua 

siitä, että joko lapset sosiaalistetaan varhain äidin valitsemiin vaatteisiin tai tukeudu-

taan implisiittisesti näkemykseen, jossa pienten lasten ei katsota olevan erityisen kiin-

nostuneita pukeutumisestaan.  

Toisessa esimerkkipuheessa tavallisten ketju- ja merkkivaatteiden välinen erottelu 

esitetään useiden ristikkäisten merkityksenantojen keinoin. Siinä lasten pukemisen 

yhteys perheen sosioekonomiseen asemaan lähinnä kiistetään asettumalla merkki- ja 

kirpparivaatteita sekä ketjuvaatekauppoja hyödyntävän ”kaikkiruokaisen”, eri tyylejä 

ja ”laatuja” yhdistelevän vaatekuluttajan positioon: 

TUULA 
Että, että mä tykkään niinku ostaa jotain Xxxää ja Yyy’n ja Zzz’n ja semmosia niinku 
merkkivaatteita, kun jotenkin…ja kyllä ne kulkee vähän käsi kädessä se, millai niissä 
niinku värit pysyy ja materiaalit kestää. --- Kyllä ne, hinta- ja laatusuhde on niissä ihan 
toinen ja Xxx:än vaatteet ja kaikki, niin onhan ne. Mut et kyllä mäkin sieltä kirpputo-
rilta voin ihan hyvin ostaa ja muuta, että voin joukkoon pistää jotakin muutakin ihan 
hyvin ja voin ostaa (mainitsee ketjuvaatemerkin) tai SSS:stä (toinen ketjuvaatemerkki) 
jotakin, mutta kyllä mä enemmän varmaan niihin omiin merkkivaatteisiin satsaan kuin 
mitä lapsilla on enemmän tätä tämmöstä ketjutavaraa.  

PH 
Joo. Jää niin nopeesti pieneksikin sitten, että. 

TUULA 
Niin. Mut et on niilläkin just Marimekon paitoja on tosi paljon ja Marimekon yöpu-
kuja ja tämmösiä, että ne on sitten taas ehkä enemmän lahjoja, kun koko suku kun 
harrastaa tätä, niitä on tullut kummeilta ja sisaruksilta ja tälleen. (H07 N, s. 29) 

Vaikka eri kulutustyylejä yhdistelevän vaatekuluttajan positio rakentuu edellä, merk-

kivaatteiden hankkimista ja käyttöä puolustetaan. Henkilökohtaista mielenkiintoa 

merkkivaatteita kohtaan ei peitellä ja perusteluina kiinnostukseen esitetään samat, jo 

aiemmin luvussa esiin tulleet seikat: laadukkaat materiaalit, kestävyys ja värien säily-

vyys. Merkkivaatteiden haluttavuudelle ei muita mahdollisia syitä esitetä. Merkille 

pantavaa on, että aiemmasta esimerkkipuheesta erottuen myös ketjuvaatteiden osta-

minen lapsille perustellaan tässä järkeväksi ja perusteluna esitetään lastenvaatteiden 

lyhyt käyttöaika. 
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Näissä puhe-esimerkeissä pohdinta kotimaisten ja ulkomaisten merkkien valmis-

tustavoista ei aktivoidu. Merkkivaatteisiin liittyvän tuotantoketjun tiedostaminen tai 

tietämättömyys siitä, missä ja miten tuotanto tapahtuu, voi olla yksi syy eettisen nä-

kökulman poisjäämiseen ja siten hankalasta ja arkaluonteisesta aiheesta vaikenemi-

seen. Vaikka puheotteessa mainitaan sekä kotimaisia että ulkomaisia merkkejä ja vaa-

teketjuja, on huomion arvoista, että eettinen näkökulma, myös ketjuvaatteisiin liit-

tyen, ei lainkaan aktualisoidu, vaikka yleisesti tunnetussa halpaketjupuheessa merki-

tyksellistetään näiden tuotteiden valmistusprosessi epäeettiseksi.  

Suomalaisista merkeistä (brändeistä) ainoastaan Marimekko mainitaan, mikä tulee 

näkyväksi jälkimmäisessä katkelmassa lastenvaatteiden kontekstissa. Kertomalla, että 

lapsilla ”on tosi paljon” Marimekon vaatteita, vakuutetaan tunnetun suomalaisen brän-

din nimeämisen keinoin, että ainakin tietyt merkkivaatteet kuuluvat osaksi myös las-

ten pukeutumiseen. Silti yleinen ja mediassa usein toistuva suomalaisten brändien ja 

kotimaisuuden voimakas puolustaminen ja suosiminen ulosrajautuu tässäkin pu-

heyhteydessä.  

Haastattelupuheessa paitsi puolustetaan myös vastustetaan lasten pukemista 

merkkivaatteisiin, jolloin siinä rakennetaan elämäntyylillisten preferenssien välisiä 

erotteluja, jotka siten tarjoavat haastattelupuheessa vaihtelevia subjektipaikkoja ja 

keinoja asettua lastenvaatteita ostavan tai ostamista vastustavan äidin positioihin. 

Etäisyydenotto ja kielteisyys lasten merkkituotteiden kuluttamista kohtaan tuotetaan 

haastattelupuheessa huomaamattomasti mutta yksiselitteisesti. Vastustaminen per-

heen äidin positiossa voi tahattomasti nostaa näkyväksi toisistaan erottuvia perheka-

tegorioita, joissa elämäntyylilliset intressit ja arvostukset saattavat olla täysin vastak-

kaiset: 

LIISA 
Et lastenvaatteita sitten, niihin ehkä sit enemmän, niinku niit tulee hankittua enem-
män, kun ne kasvaa. Mutta ei käytetä niinku kyllä niihinkään mitenkään sillai, että ihan 
tavallisia, tavallisen hintaisia vaatteita tavallisista kaupoista, että ei mitään merkkituotteita. 
(H05 N, s. 34)  

Puheotteessa muodostuu arviointi, jossa suhde lasten vaatehankintoihin esitetään 

lasten kasvamisen kautta muuttuvana ja vanhemmuus muutoksiin mukautuvaksi. 

Kuitenkin ensin käyttöönotettu suhteellisen neutraali vanhemmuuspositio korjataan 

jyrkän kriittiseksi vastakkainasettelussa, mikä tulee näkyväksi tavallisuus-sanan hyö-

dyntämisenä kolmesti samassa lauseessa: ”ihan tavallisia, tavallisen hintaisia vaatteita ta-

vallisista kaupoista”. Merkkivaatteita lapsille hankkivista perheistä erottaudutaan kiel-

toilmaisuissa ”Mutta ei niinku käytetä (rahaa) kyllä niihinkään…” sekä ”…että ei mitään 

merkkituotteita”. Näissä ilmauksissa vastustetaan periaatteellisesti kaikkia mahdollisia 
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merkkituotteita. Kriittisyys merkkituotteita kohtaan esitetään implisiittisesti kasva-

tukseen ja perheen elämäntyylillisiin valintoihin liittyväksi.  

Merkkivaatepuhe taipuu siten myös voimakkaita tunnereaktioita herättäväksi ja 

yhteiskunnallista eriarvoisuutta ilmentäväksi, mikä heijastelee merkkivaatteisiin liitty-

vien mielipiteiden jyrkkää kahtiajakautumista. Merkkivaatteet varakkuuteen ja hyvä-

osaisiin lapsiperheisiin useasti liitettävänä trendinä ja myös lapsia ja nuoria yleisem-

min koskevana ilmiönä näyttää herättävän esiin erottautumispyrkimyksiä vaatteiden 

kautta vastustavan tavallisuuspuheen. 

Lastenvaatepuheesta edellä puuttuvat esteettiset merkitykset tulevat näkyviksi toi-

sessa kontekstissa: puheessa kodin visuaalista ilmeestä ja kauniin kodin merkityksel-

listämisen yhteydessä. Puheesta ei voida päätellä, ilmentääkö puhe kodin esteettisten 

elementtien arvottamisesta erottautumisen strategiaa vanhemman positiossa, estetii-

kasta nauttivaa persoonaa vai jotakin muuta. 

TUULA 
Ja sit lapset tykkää hirveesti, kun on laittanut jotain uutta, et ne aina löy, niinku näkee 
ne pienetkin asiat ja, ja tota, ja toistelee sitä usein. Mä saan aika usein kuulla sen, et 
äiti, meil on kaunis koti ja meil on ihanaa ja mä tykkään meidän kodista, että, se on 
mulle tärkee asia, et se tuntuu semmoselta viihtyisältä ja kotoisalta ja meijän näköiseltä. 
(H07 N, s. 26) 

Kodin sisustamisen ja stailaamisen esteettisiä merkityksiä painottavassa puheessa 

kiinnostavaa on, kuinka lapset tulevat siinä asemoiduiksi. Yhtäältä puheessa erottuu 

estetiikan ja kauneuden tajun merkityksellistäminen lasten kanssa yhteisesti jaetuksi 

elämykseksi. Toisaalta kodin esineiden kauneutta tuovat merkitykset vahvistetaan ja 

kiteytetään kuitenkin pääosin lapsilta saadun palautteen välityksellä onnistuneeksi 

esimerkiksi ilmaisussa ”Mä saan aika usein kuulla sen, et äiti, meil on kaunis koti ja meil on 

ihanaa ja mä tykkään meidän kodista”. Lasten kerrotaan olevan tarkkoja havaitsemaan 

aivan pienetkin kodin esineistöön ja sisustamiseen liittyvät muutokset. Lapset ase-

moidaan siten äidin vaivannäön huomaaviksi ja kodin kauneudesta äitiä usein muis-

tuttaviksi. 

Lasten suuri kiinnostus kodin sisustamista kohtaan tuotetaan puheessa itselle tär-

keäksi motiiviksi kodin kaunistamiselle. Toisaalta puhe tuottaa kauniin kodin luomi-

sen lasten ja äidin yhteisen kiinnostuksen kohteeksi, ja se kuvautuu yhdessä jaetuksi, 

jatkuvasti käynnissä olevaksi projektiksi. Kodin esineympäristöön kohdentuva es-

teettisyyspuhe nostaa siten esiin perheen yhteenkuuluvuuden tärkeyden, mikä tulee 

näkyväksi virkkeessä ”se on mulle tärkee asia, et se (= koti) tuntuu semmoselta viihtyisältä ja 

kotoisalta ja meijän näköiseltä”.  
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Esineympäristön immateriaalisia merkityksiä konstruoidaan myös aivan toisesta 

tulokulmasta. Toisessa haastattelussa kodin luominen mukavaksi ja viihtyisäksi il-

maistaan tavoiteltavaksi, mutta esineiden visuaalisten ja esteettisten elämysten sijaan 

tässä variaatiossa toisenlaisiin materiaalisiin kodin hankintoihin liitetään iloisuutta, 

nautintoa ja ”hemmottelua” pikkulapsiperhearkeen tuova merkitys. Yhteistä näissä 

variaatioissa on tapa, jolla lapset liitetään kotiin liittyvien kulutusvalintojen merkityk-

sellistämiseen pienten lasten äidin subjektipaikassa. Konkreettiseksi arjen ”hemmot-

telun” mahdollistavaksi materiaaliseksi hyödykkeeksi puhe esittää kotiin hankitun 

poreammeen. Normikylpyhuonevarustelusta poikkeava valinta pikkulapsiperheen 

kontekstissa tuottaa moninaisia perusteluja ja selontekoja: 

PH 
Minkälaiset asiat niinku vaikuttaa sun näihin valintoihin? Onks sulla joku tietty tyyli, 
mitä sä haet sinne kotiin vai? 

JAANA 
On joo, et mä, et mä haluun, et koti on kodikas ja et siellä viihdytään ja se on mukava 
ja se on toimiva ja tota, ja että kotonakin voi hemmotella, et ehkä tästä niinku esi-
merkkinä sitten, että miten arjessa voi hemmotella, et meillä on höyrysauna ja po-
reamme kotona, jotka oli niinku selkeitä silloin valintoja, et me halutaan kotiin tuoda 
luksusta, kun meillä oli mahdollisuus, kun joka tapauksessa piti remontoida, ni okei, 
me laitettiin siihen kohtaan sit (20) prosenttia enemmän rahaa kuin tavallinen kylpy-
huone tai sillä tavalla. 

PH 
Aivan. 

JAANA 
Ja, ja se on meille niinku semmonen, se on ihana, todella ihana ratkaisu lasten kannalta 
(…), että tota, et semmosta, ripaus semmosta ylellisyyttä, et mä en niinku kaihda enkä 
karta sellaista, en  minä koe sitä elitismiksi enkä miksikään, kun mä koen just sen, 
että voi iloita. (H14 N, s. 33) 

Puheessa nostetaan esiin pikkulapsiperhearjesta iloitsemisen ja nauttimisen merki-

tyksiä ja tapoja, jotka suomalaisen lapsiperhearjen kuvauksissa saattavat jäädä sivu-

rooliin. Käsitykset ja tapa katsoa perhearkea rankkana ja uuvuttavana ohitetaan il-

maisemalla, kuinka viihtyisä, iloinen ja mukava kotielämä on otettu omassa perheessä 

tavoitteeksi.  

Intensiivinen diskursiivinen kamppailu tulee näkyväksi kylpyhuoneremonttia kos-

kevissa selonteoissa, jossa pääpaino on elitistisen elämäntyylin tavoittelun kiistämi-

sessä: poreamme ja höyrysauna kiistetään jyrkästi elitistisyyden tavoittelun symbo-

leiksi. Yleiset ja perinteiset oletukset luksus- ja ylellisyystuotteiden yhteyksistä elitis-

miin tiedostetaan silti, mikä ilmenee eräänlaisena puolustautumisena kohdassa ”et me 
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halutaan kotiin tuoda luksusta, kun meillä oli mahdollisuus”. Suhde elitismiin pyritään 

vielä täsmentämään ilmaisussa ”ripaus semmosta ylellisyyttä” ja lopuksi vielä toteamuk-

sessa ”en minä koe sitä elitismiksi enkä miksikään” asemoidaan itseä ja perheen suhdetta 

yhteiskuntaluokkaan, jolloin nostetaan yhteiskuntaluokan kautta merkityksellistyvä 

ylellisyyden ja elitismin suhde nykyaikaan päivittämistä vaativaksi. 

Luokkaan ja asemaan liittyvien ilmaisujen käyttäminen tuottaa puheeseen jännit-

teen, jota pyritään lieventämään normatiivisia luokkarajoja rikkovilla merkityksenan-

noilla. Elitismi ymmärretään yhä eriarvoisuutta ihmisten välillä ylläpitäväksi ja myös 

ihmisiä ylhäältä alaspäin katsovaksi elämänasenteeksi. Itseä tai perhettä ei haluta liit-

tää elitistiseen asemaan. Toisaalta ylellisyyteen liitettävä hienostelevuus tai pröystäi-

levyys halutaan puheessa osoittaa pinttyneeksi ja aikansa eläneeksi tulkinnaksi, joka 

ei ole tätä päivää. 

Toisaalta tavallisella kylpyhuoneella viitataan katkelmassa juuri perustason kylpy-

huoneeseen ilman mitään ”lisämausteita”. Siten tullaan tahattomasti samalla konst-

ruoineeksi yleinen käsitys keskivertoperheen mahdollisuuksista: poreammeen han-

kinta ei asetu ”tavallisen” keskivertoperheen ”to have” -listan kärkipäähän. Vaikka 

puhuja ei merkityksellistä ratkaisua elitistiseksi, hän voi hyvinkin tiedostaa, että taval-

lisen lapsiperhearkipuheen kontekstissa rakentuu myös väistämättä vastapositio, 

josta käsin ratkaisu nähdään ja tulkitaan toisin. Tähän näyttäisi viittaavan myös pu-

heotteessa ilmenevä selonteko ratkaisun taustalla vaikuttaneista taloudellisista perus-

teista: laajemman remontin teettäminen kuvataan taloudellisesti järkeväksi ratkai-

suksi, koska se vaati vain vähän lisäkustannuksia verrattuna tavalliseen remonttiin. 

On syytä myös huomioida, kuinka keskiluokkaisuus käsitteenä kulkeutuu puhee-

seen saman haastattelun loppupuolella toisessa puheyhteydessä. Siinä esitetään totea-

mus ”et must on tullut hyvin tavallinen ja keskiluokkainen ja suhtaudun siihen ihan, ihan silleen, 

et elämä on aika ihanan jotenkin helppoo ja seesteistä tällä tavalla”. Erityiseksi toteamuksen 

tekee se, että tavalliseksi ja keskiluokkaiseksi asemoitumisen sijaan tämän haastatte-

lun kulussa rakentuu useita toisenlaisia subjektiasemia ja merkityksellistämisen tapoja 

(esimerkiksi luvuissa 4.2, 5.1, 5.2 ja 5.3). Keskiluokkaisuus merkityksellistyy tavalli-

suudeksi, ja itsen asemointi mahdollisimman neutraalisti ja luokkamäärittelyä torju-

vasti saattaa korostua johtuen haastattelussa jo käydystä diskursiivisesta elitistisyys-

kamppailusta. Itsensä esittäminen keskiluokkaiseksi näyttää olevan normi suomalai-

sessa yhteiskunnassa myös silloin, kun esimerkiksi taloudellinen asema ja käytettä-

vissä olevat taloudelliset ja materiaaliset resurssit ovat keskimääräistä paremmat.  

Paradoksaalisesti puheessa myös haastetaan suomalaisuuteen juurtunut yleinen 

ajattelumalli, jossa taloudellisesti hyvä asema ja resurssit keskimääräistä korkeampaan 

kulutustasoon on syytä piilottaa siten, että ne eivät näy ulospäin. Puhekontekstissa 
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pyritään silti identifioitumaan tavalliseksi keskiluokkaiseksi. Pyritäänkö arjen hemmot-

telupuheessa kenties kapinoimaan suomalaisen yhteiskunnan tasavertaisuuden dis-

kurssissa kannateltua käsitystä, jossa elämään liittyvästä ylellisyydestä puhuminen 

merkityksellistyy negatiiviseksi ja sopimattomaksi? Miksi ylipäätään on erikseen va-

kuutettava haastattelutilanteessa, että jotakin keskimääräistä hintavampaa kulutusrat-

kaisua ei itse koeta elitisminä? Johtuuko vakuuttelu siitä, että puhe materiasta nautti-

misesta ja iloitsemisesta poikkeaa niistä elämäntyylillisistä odotuksista, joita lapsiper-

heen vanhempaan yleisesti kohdistetaan?  

Mediakeskusteluissa nostetaan paikoin esiin pikkulapsiperhearki rankkana selviy-

tymisurakkana, minkä vuoksi arjesta nauttimisen korostaminen näyttäisi edellyttävän 

lapsiperhearjen kontekstissa voimakasta vastapuhetta, selontekoja ja selittämistä, 

mikä tuli näkyväksi edellä ”arjen hemmottelupuheen” analysoinnissa. Tunnettu sa-

nontatapa ”harmaasta arjesta” pienten lasten vanhempien arjesta harmaana ja yksi-

toikkoisena puurtamisena käännetään hemmottelupuheessa ylösalaisin. Siinä puolus-

tetaan ja myös joudutaan puolustamaan mahdollisuutta toisenlaisen, hauskuutta ja 

arjen iloja sisältävän pikkulapsiarjen viettämiseen. Samalla implisiittisesti vastustetaan 

mediassa kannateltuja yleisiä oletuksia pikkulapsiperheiden ilottomasta arjesta. Lap-

siperhearjen iloisuutta korostava puhe kapinoi siten toisenlaista, usein käytettävää 

negatiivissävyistä ja ankeaa pikkulapsiperhepuhetta vastaan. 

5.5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Aineiston puitteissa puhe elämäntyylillistä valinnoista kohdistui päiväkotivalintaan, 

lasten tapakasvatukseen ja käytöstapoihin, vanhemmuuden ja perheen julkiseen ku-

vaan sekä materiaalisiin kodin esineisiin. Puhe teki näkyväksi elämäntyylillisiä ja per-

hekulttuurisia tavoiteltaviksi ilmaistuja käytäntöjä ja erotteluja, mutta tarkastelu nosti 

esiin myös valintojen tavallisuutta painottavan argumentointitavan. Jännite muodos-

tui juuri näiden perustelu- ja merkityksellistämisen tapojen välille. Luvun punaisen 

langan muodosti kysymys siitä, miten ja millaisia vanhemmuuspositioita ja -distink-

tioita puhe rakensi.  

Näistä mainituista puheen kiinnekohdista vahvimpana erottuvat aineistossa per-

heen äidin sosiaalisten ja kulttuuristen resurssien kautta omaksutut kompetenssit, 

jotka näkyvät puheessa hiljaisena tietona ja ymmärryksenä siitä, millaiset perhe- ja 

tapakulttuuria ilmentävät valinnat ovat (kilpailu)yhteiskunnassamme arvostettuja, ta-

voiteltavia ja hyödyllisiksi arvioituja. Erityisesti ”päiväkodin valinta” -puhe nosti esiin 

päiväkotivalintaa koskevan jakolinjan erikoispäiväkotien ja ”tavallisten” kunnallisten 
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päiväkotien välille. Erikoispäiväkoti sekä yksityinen päiväkoti merkityksellistettiin 

lapsille parhaaksi mahdolliseksi kasvuympäristöksi erottelukykyisen valitsijan van-

hemmuuspositiossa. Päiväkodin valinta -puheessa tuotettu, etenkin pedagogisesti 

profiloituvan erikoispäiväkodin ja normipäiväkodin välinen ero houkuttelee tulkitse-

maan tällaista vanhemmuuspuhetta myös Bourdieun (1984) merkityksellistämän 

kulttuurisen pääoman käsitteen nojalla. Puhe varhaiskasvatusvalinnoista näyttäisi 

tässä puhevariaatiossa viittaavan vanhemmuuteen eroja tekevänä suhteena (ks. Joki-

nen, E. 2005, 126–129; ks. myös Paananen, Repo, Eerola & Alasuutari, M. 2019, 1–

11).  

Kuitenkaan avoin päiväkotivertailu ei aktivoidu puheessa. Myöskään puhe päivä-

hoitoshoppailusta tai päivähoitomarkkinoista ei näyttäytynyt sopivaksi tulokulmaksi 

suomalaisäitien puheessa. Arvostelu ja vertailu ei näyttäydy korrektiksi tai soveliaaksi 

maassa, jossa on totuttu näkemään kaikkia lapsia tasavertaisesti kohteleva julkinen 

päivähoitojärjestelmä saavutettuna etuna ja arvostettuna, naisten työssä käyntiä ja 

uran luomista tukevana perhepalveluna. Varhaiskasvatus tänä päivänä merkityksel-

listetään asiantuntijavetoisesti eriarvoisuutta tehokkaasti poistavaksi instituutioksi, 

joka tarjoaa lapsille perhetaustasta riippumattomasti tasavertaiset lähtökohdat koko 

koulutuspolun kulkemiseen. (Ks. Hietamäki ym. 2017; vrt. myös Karila, Eerola, Ala-

suutari, M., Kuukka & Siippainen 2017, 392–403; Ruutiainen, Alasuutari, M. & Ka-

rila 2018; Terävä, Kuukka & Alasuutari, M. 2018, 349–351.) 

Bourdieun (mt.) esittämä kulttuurisen pääoman tavoitteleminen ja vahvistaminen 

näyttäisi tässä puhevariaatiossa kiinnittyvän vahvimmin lapsen musiikkimakua esiin 

tuovaan argumentointiin. Bourdieu (mt.) on esittänyt, että kulttuurinen pääoma siir-

tyy äidiltä lapselle erityisesti äidin oman kulttuuripääoman uusintamisen kautta. Edel-

leen Bourdieun kategorisointia seuraten kulttuurinen pääoma yhdistyy puheessa 

myös taloudellisiin resursseihin, ”taloudelliseen pääomaan”, mistä esimerkkinä mai-

nittakoon yksityisen päiväkodin kalliiden päivähoitomaksujen esille ottaminen haas-

tattelutilanteessa.  

Lastenhoidon eroja ja valitsijan kykyä esiin nostava puhe saattaa myös tahatto-

masti jaotella perheitä eri kategorioihin (ks. Jokinen, A., Juhila & Suoninen 2012, 45–

63). Erikoispäiväkodin valinta esitetään vaativana ja siten implisiittisesti vain har-

voille mahdollisena. Tällaisen päätöksen katsotaan implisiittisesti edellyttävän kasva-

tusspesifejä, tiedollisia valmiuksia – vanhempien on pystyttävä etsimään ja kartutta-

maan ”piilossa olevaa” kasvatuksellista tietotaitoa, jonka hyöty lasten kehittymiselle 

myös pitkällä tähtäimellä on osattava tunnistaa. Erikoispäiväkodin valintaa puoltava 

puhe tuottaa asennoitumistavan, jossa pieni osa nykyvanhemmista katsoo lasten 

”koulutuspolun” alkavan jo päiväkodin valinnasta, kun toiset näkevät lapsen 
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koulutuspolun alkavan peruskoulun aloittamisesta (vrt. Poikolainen 2011; Kosunen 

& Seppänen 2015). Koulutuspolun valikoinnin ongelmaksi saattavat Veli-Matti Vär-

rin (2002, 113–115) ajattelua mukaillen muodostua vanhempien kunnianhimoa il-

mentävät lapsen koulutuspolun tulevaisuuden suunnitelmat, jotka pahimmillaan voi-

vat johtaa lapsen stressaantumiseen. 

Useat tutkimukset, niin ulkomaiset kuin kotimaisetkin, viittaavat yleisesti ottaen 

nykyvanhempien strategioihin ja pyrkimyksiin etsiä ja valita lapselle paras mahdolli-

nen koulutus (esim. Ball 2002; Gillies 2011; Poikolainen 2011; Vincent 2017). Siinä 

mielessä ilmiö on kiinnostava, että useissa maissa koulunkäynti aloitetaan iässä, josta 

meillä Suomessa puhutaan ei-koulumaisena varhaiskasvatuksena. Tässä tutkimuk-

sessa päiväkotivalintaa käsittelevä, marginaaliseksi puhetyypiksi paikantuva puhe 

nostaa myös esiin sen, kuinka nimenomaan äidit positioituvat pedagogisesti erikois-

tuneen päiväkotiryhmän edut ja hyödyt lapsen kannalta tiedostaviksi. Myös Piia Sep-

päsen (2006) kouluvalintoja tarkasteleva väitöstutkimus osoittaa äitien hallitsevan las-

tensa kouluvalintaa (ks. myös Seppänen ym. 2015). Tutkimustieto suomalaisten van-

hempien tekemistä erikoispäiväkotivalinnoista on kuitenkin toistaiseksi vähäistä. 

Kysymys siitä, miksi ”tavallinen” eli kunnallisen päiväkodin tarjoama varhaiskas-

vatus ei lainkaan noussut esiin tässä aineistossa, on tässä yhteydessä aiheellinen. Suo-

malaisen yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän kontekstissa kunnallisen päiväkodin va-

lintaa saatetaan pitää siinä määrin itsestään selvänä, normatiivisena ja neutraalina, että 

sen käsitteleminen puheessa jää helposti pois (vrt. Terävä, Kuukka & Alasuutari, M. 

2018, 349–358).  

”Hyviin käytöstapoihin sosiaalistamisen” puheessa ja vanhemmuusrepresentaati-

oita tuottavassa puheessa lasten esitetään oppivan yhtäältä kodissa päivittäin toistu-

vien ruokailutilanteiden ja toisaalta esimerkiksi perheen ulkona syömisen tai muiden 

aikuiskeskeisten tilaisuuksien alueella vanhempien odotusten mukaisia hyviä käytös-

tapoja. Kulttuurinen erottelevuus puheessa voidaan paikantaa puheen luomaan käsi-

tykseen siitä, että kykyä, kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta, jota lasten tapakult-

tuurin oppiminen edellyttää, ei kaikissa perheissä ole tai siihen ei jakseta kiinnittää 

huomiota. Elämäntyylillisiä valintoja koskevassa puheessa kuvautuu tärkeäksi, että 

lapset oppivat erottelemaan erilaisia kulttuurisia ja sosiaalisia arvoja, asenteita, toi-

minta- ja ajattelutapoja ja vähitellen pyrkivät samaistumaan ihmisiin ja perheisiin, joi-

den elämäntyylilliset valinnat ovat omien vanhempien luoman mallin mukaisia. Sen 

ymmärtäminen ja tiedostaminen, miksi mahdollisuuksia lasten mallioppimiseen kan-

nattaa järjestää, kuvastuu puheessa tärkeäksi vanhemmuustavoitteeksi.  

Hyvänä esimerkkinä hienoviritteisyydestä kategorisoitumisessa, kulttuurisessa 

erottautumisessa ja siten tietynlaisista elämäntyylillisistä valinnoista puheessa ilmenee 
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se, ettei arkea ja juhlaa mielletä toistensa vastakohdiksi, vaan tuodaan taitavasti esiin 

käytäntöjä ja tyylillisiä mieltymyksiä, joilla arkiruokailuun voidaan sisällyttää juhlan 

tuntua. Tavallisuutta korostavassa puhevariaatiossa tavallisuus ei kuvastu millään ta-

voin negatiiviseksi. Ilmaisu, jossa esimerkiksi kerrotaan perheen syövän ”ihan taval-

lista kotiruokaa” näyttäisi heijastelevan lähinnä perheen ruokatottumusten normaa-

liutta ja kunnollisuutta (ks. Kahma 2011, 29). Tavallisuuteen liittyen myös kodin ruo-

kailutilanne esitetään konstailemattomasti perusrutiiniksi ilman hienoviritteisten kas-

vatuksellisten tai oppimisen merkitysten konstruoimista. 

”Tavallisuuspuheen” yhdeksi funktioksi näyttäisi määrittyvän haluttomuus ase-

moitua tai tulla asemoiduksi johonkin tiettyyn perhekategoriaan tai ”lokeroon” kuu-

luvaksi vanhemmaksi. Toisaalta tavallisuuden painottuminen voidaan tulkita trendik-

kään ruokahifistelyn ja tavalliseksi esitettävien ruokavalintojen jännitteen, tai jopa nii-

den vastakkainasettelun kautta haastattelupuheeseen kiinnittyväksi. Merkille panta-

vaa on, että kotiruokailutapoja kuvaavassa tavallisuuspuheessa lasten käytöstavat ei-

vät aktivoidu. Kotiruokailutilanteen kuvauksen poisjättäminen voitaneen tulkita 

käyttökelpoiseksi provokaatioksi ajassa ja ympäristössä, jossa vanhempien toiminta-

tapoja arvioidaan herkästi. Näin tämä aihe mielellään jätetään käsittelemättä. 

Toisaalta viime vuosina yleiseen kielenkäyttöön integroituneen lapsiystävällisyys-

käsitteeseen vedoten haastattelupuheessa esitetään, että suomalaisesta ravintolaym-

päristöstä puuttuu lapsiystävällisyys lasten kunnioittamisena ja arvostamisena. Pu-

heessa ilmaistaan, että pikkulapsiperheet eivät ole Suomessa ravintoloiden suosima 

asiakasryhmä; vain harvoissa hyvissä ravintoloissa lasten huomioimisen esitettiin ole-

van myönteistä ja kutsuvaa. Lapsiystävällisyyspuheessa vertailtiin italialaista lapsi-

myönteistä ravintolakulttuuria lapsikielteiseen suomalaiseen ravintolakulttuuriin. Si-

ten lapsiystävällisyyspuheen voidaan ajatella kiinnittyvän toiseen puhetapaan, niin sa-

nottuun suomalaisuuspuheeseen, jota käyttämällä suomalaisuus tulee merkityksellis-

tetyksi erilaisten vajeiden, kuten puuttuvien käyttäytymistaitojen, kautta suhteessa si-

vistyskansojen ihanteisiin (ks. Alasuutari, P. 1996, 227–235). Lasten tapakulttuurin 

oppimisen kannalta otollisimmiksi määritetään italialaiset ravintolat, joissa ”italialai-

sen suhtautuminen” esitetään äärimmäisen lapsimyönteiseksi ja suomalaisesta suh-

tautumistavasta selvästi edukseen erottuvaksi.  

Kyky ja intressi tarjota lapsille hieman tavanomaisesta poikkeavia ja tulevaisuutta 

silmällä pitäen hyödyllisiä kokemuksia ”aikuisten maailmasta” sekä myös koulun ul-

kopuolella tapahtuvaa maksullista ”lisäopetusta” merkityksellistetään joidenkin tut-

kimusten mukaan lapsen kasvua ja pärjäämistä tukeviksi lisäresursseiksi (ks. Berg, P. 

& Peltola 2015; Vincent & Maxwell 2016). Ilmentääkö puhe aikuiskokemusten mah-

dollistamisesta lapsille myös tämän aineiston puitteissa sen kaltaista omien lasten 
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tulevan menestymisen varmistelua ja ohjaamista, joka on tullut esiin esimerkiksi Päivi 

Bergin ja Marja Peltolan (2015) kunniallista vanhemmuutta käsittelevässä tutkimuk-

sessa? Siinä kunnialliseksi vanhemmaksi itsensä asemoimisen katsotaan edellyttävän 

eron tekoa ”toisiin” vanhempiin, jotka eivät yhtä intensiivisesti seuraa ja valvo las-

tensa vapaa-ajan aktiviteetteja ja esimerkiksi ystäväpiirin muodostumista (ks. Vincent 

& Maxwell 2016, 275–278).  

Hyvä käytös on ymmärrettävissä myös hyvän maun ilmaisijaksi, mikä näkyy ulos-

päin taitona käyttäytyä tilanteen asettamien vaatimusten mukaisesti sekä muiden ih-

misten huomioimisena (Purhonen & työryhmä 2014, 175). Vanhemmuustavoitteeksi 

kuvautuu lasten totuttaminen liikkuvuuteen, joustavuuteen ja sopeutuvuuteen, joita 

kilpailuyhteiskunnassa pärjäämisen ymmärretään edellyttävän (vrt. Jokinen, E. 2005, 

126). 

Myös materiaalisten objektien valitsemista ja kuluttamista perustelevassa pu-

heessa elämäntyyliin liittyvät merkitykset ovat sisään rakentuneina. Ruuan ostamista-

pahtumaan, lastenvaatteisiin, kodin hankintoihin sekä kodin stailaamiseen ja sisusta-

miseen liittyvä puhe teki näkyväksi tapoja, joilla voidaan luokitella, erotella ja katego-

risoida omia mieltymyksiä ja siten identifioitua tietynlaiseksi vanhemmaksi ja kulut-

tajasubjektiksi. Myös tässä puhetavassa ja sen eri variaatioissa jännite tavallisuuden ja 

erityismerkityksiä heijastelevuuden välillä tehdään näkyväksi. Toisaalta myös yleisiä 

elämäntyylillisiä, esimerkiksi makua koskevia, raja-aitoja rikotaan ja kyseenalaistetaan.  

Lasten mielipiteillä ja mieltymyksillä esitetään olevan vaikutusta ruokaostostilan-

teissa. Sen sijaan ”lastenvaate”-puheessa lapset itse ja heidän mieltymyksensä eivät 

tule käsitellyiksi. Materiaaleihin liittyvä laatu- ja kestävyyspuhe näyttäisi olevan sosi-

aalisesti hyväksyttävämpää kuin puhe lastenvaatteiden esteettisyydestä tai tyylillisistä 

aspekteista. Kiinnostavaa on, että estetiikkaa tai tyyliä koskevia merkityksiä (vrt. Feat-

herstone 1991, 65–72) ei nosteta tässä yhteydessä esiin. Voidaan ajatella, että tietty 

merkki sisältää implisiittisesti hyvän maun ja tyylin, jolloin tätä aspektia ei ole tarpeen 

korostaa erikseen. 

Lasten pukemista tutkinut Päivi Roivainen (2016, 185, 199) huomauttaa, että suo-

malaislasten ulkoilupuvut ovat usein kalliita merkkivaatteita ja myös statussymbo-

leita, joiden kautta lasten vaateostoksista valtaosin vastaavat äidit voivat myös il-

maista omaa identiteettiään (vrt. Vänskä & Autio 2009; Vänskä 2012). Toisaalta voi-

daan myös kysyä tarkemmin, ilmentääkö lasten merkkivaatekulutuksen perustelemi-

nen laadulla ja materiaalien kestävyydellä myös uraäidin identiteetin ilmaisemista, 

jossa lapsiin kohdentuva merkkikulutus tullaan tiedostamattomasti liittäneeksi 

omaan työstatukseen. Korkeakoulutettujen esitetään suomalaisen makututkimuksen 

(Purhonen & työryhmä 2014, 171–172) mukaan olevan muita koulutusryhmiä 
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kiinnostuneempia merkkivaatteista ja -tuotteista sekä muodikkuudesta yleensäkin – 

tosin on huomioitava, että tulos ei viittaa lasten tuotteisiin vaan pelkästään aikuisten 

itselleen ostamiin (mt.).  

Merkkivaatekiinnostus saatetaan myös liittää pinnallisuuteen ja triviaalisuuteen, 

jolloin saattaa jäädä huomaamatta, että se, mikä vaikuttaa pinnalliselta, voikin paljas-

taa jotakin hyvin olennaista (Miller 2010; Miller & Parrott 2008; Roivainen 2016, 

282). Korkeakoulutetut haastateltavat saattavat tiedostaa vaatteisiin liitettävän pin-

nallisia valintoja tekevän position, jolloin itseä ei haluta yhdistää tällaiseen positioon. 

Tähän näyttäisi viittaavan äitipositioon ja ”vaateasiantuntijapositioon” samanaikai-

sesti asettuminen, jossa merkkivaatteiden materiaalien tuntemus pyritään tuomaan 

huolellisesti esiin. Puhe lasten merkkivaatteiden suosimisesta on syytä ymmärtää 

tässä aineistossa lähinnä marginaaliin paikantuvan äitiyspuheen ilmentymäksi. Voisi 

ajatella, että puhe heijastelee tiettyä rajallista sosiaalista kuplaa, jossa pienten lasten 

merkkivaatteista kiinnostuneet äidit voivat lisätä ”äitiyspisteitään” myös merkkivaat-

teiden kautta kommunikoimalla.  

Puhetta merkkituotteista käytetään aineistossa myös toisin: ideologisia kannanot-

toja piilevästi esiin kutsuvana puheena. Siinä rakentuu kriittinen ja merkkikulutusta 

vastustavan äidin subjektipositio. Merkkituotteiden valinta ja suosiminen ilmenne-

tään kyseenalaiseksi kasvatus- ja kulutustavaksi, joka ei sovi omaan ja perheen arvo-

maailmaan ja sen kulutusperiaatteisiin. Tämäntyyppinen ”tavallisuuspuhe” (Kahma 

2011, 29) rakentuu suhteessa yleiseen tietämykseen kuluttamisvalintojen erottelevuu-

desta ja vertailtavuudesta. Juuri valintaperusteita koskevan eron teon kautta merkki-

tuotekategoriaa käytetään osoittamaan, millaiseksi kuluttajasubjektiksi ei itseä haluta 

asemoitavan. Siten tavallisuuden toistuvuus ja ylikorostus voidaan tulkita myös pyr-

kimykseksi ottaa etäisyyttä itselle vieraista arvoista, jolloin tavoiteltava elämäntyyli 

pyritään muodostamaan toisten mielipiteistä ja kulutusintresseistä riippumattomaksi.  

Toisaalta ”tavallisuuspuhe” sekä laajemmin nähtynä kulutusvastaisuus ja -kriitti-

syys näyttäytyvät yhtä lailla elämäntyylivalintoina (ks. esim. Autio 2004, 107). Tällöin 

ei-kaupalliset arvostukset ja tavoitteet esitettiin itselle merkitseviksi ja identiteettiä ra-

kentaviksi. Aineistossa lastenvaatevalintoja perusteltiin ja merkityksellistettiin myös 

jyrkän vastakkainasettelun ja ideologisen kantaaottavuuden ulkopuolelta, mikä rik-

koo ja haastaa merkkivaate- ja ”ketjuvaatepuheeseen” kietoutuneen erottelevuuden 

elementin. 

Tavallisuuspuhetta kuten elämäntyylillisiä valintoja ylipäätään käsittelevää puhetta 

olisi mahdollista tarkastella yhteiskuntakriittisesti kysymällä, millaisissa perheissä ta-

loudellisia resursseja edellyttäviä valintoja voidaan tehdä. Brittisosiologi Rosemary 

Crompton on lukuisissa tutkimuksissaan (esim. 2006; 2008) tuonut esiin, kuinka 
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perustavanlaatuisesti perheiden taloudelliset olot ja luokka-asema määrittävät per-

heen valinnanmahdollisuuksia. Suomalaisittain on siksi tärkeä huomata, että esimer-

kiksi yksityisen erikoispäiväkodin valinta perheen lapsille ei ole taloudellisesti kaikille 

perheille mahdollinen Ravintoloissa käymistä ei myöskään voida ymmärtää lapsiper-

heille yleisesti valittavissa olevana ruokailutapana. Yhden huoltajan perheiden ”va-

linnanmahdollisuudet” voivat olla varsin rajallisia akateemisestä koulutuksesta huo-

limatta. Toisaalta tämä aineisto tuo esiin myös sen, että korkeakoulutausta ja vakaa 

tulotaso eivät itsestään selvästi muokkaa kulutusvalintoja erityishakuisiksi maun tai 

tyylin mukaan erottuviksi vaan myös korostetun tavallisiksi tai elämässä ylipäätään 

aika lailla merkityksettömiksi 

Kodin esinemaailmasta puhuttaessa kiinnostavaa on, että puhe aktivoituu mate-

riaalisuuden luomien merkitysten ulkopuolelta, perheyhteisyyttä vahvistavien merki-

tysten kautta. Lapsilta saatu palaute kodin visuaalisesta ilmeestä ja sen päivittämisestä 

esitetään merkittäväksi motiiviksi ja myös äidin ja lasten välistä suhdetta vahvista-

vaksi tekemiseksi. Puheessa kodin tekeminen itselle ja lapsille sekä tämän ”tekemi-

sen” merkityksellistäminen lapsissa ihastusta herättäväksi aktivoituu voimakkaasti. 

Myös Katja Repo (2003, 70) painottaa perheenjäsenten kulutusta käsittelevässä tut-

kimuksessaan, että perheen kulutuksen ja elämäntyylillisten valintojen kontekstissa 

on tärkeää kiinnittää huomiota erityisesti siihen, kenen hyväksi kulutuksen esitetään 

kohdistuvan.  

Puhe kodin esineistön perheyhteisyyden ylläpitämistä tuottavista merkityksistä ei 

ulotu ainoastaan kodin viihtyisyyteen ja esteettisyyteen vaan myös esineiden funktio-

naalisuuteen pikkulapsiperhe-elämän pyörityksessä. Uudenlaisia elämäntyylillisiä ta-

voitteita konstruoiva puhe erityisesti lasten ”hemmottelusta” arjen lomassa tuotti 

normatiivisten odotusten ja konventioiden vastaisia, pikkulapsiperheen arjesta naut-

timisen ja iloitsemisen merkityksiä. ”Arjen hemmottelupuheessa” puolustettiin po-

reammeen teettämistä kotiin, jolloin käytettiin luokkaan ja asemaan liittyviä käsitteitä, 

kuten luksus, ylellisyys ja elitismi. Luokkatutkimuksessa tällaiset käsitteet ovat aiem-

min viitanneet luokkaidentiteetteihin liittyviin eroihin ja etenkin ylempien luokkaker-

rostumien elämäntyylillisiin erottautumisstrategioihin. (Bourdieu 1984; Savage 2000.) 

Kiinnostavaksi ”arjen hemmottelupuheen” tekee siinä ilmenevä tapa romuttaa 

”vanhentunut” käsitys ja ajattelutapa edellä mainituista luokkatutkimukseen kiinnit-

tyneistä käsitteistä kuten esimerkiksi luksuksesta. Perinteisesti on ajateltu, että luksus 

on tarjolla vain harvoille yhteiskunnan kerrostumille. Tässä ymmärrys luksuksesta 

uudistetaan yhdistämällä luksus ja arki lapsiperheen elämässä mahdolliseksi vastoin 

yleisiä oletuksia rankasta ja rutiinien täyttämästä pikkulapsiperhearjesta. Merkityksil-

tään yleensä ristiriitaisiksi tulkitut käsitteet luksus ja arki yhdistetään 
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haastattelupuheessa siten uudenlaiseksi jäsennystavaksi. Arjen luksushetkiä ja -elä-

myksiä koskevan puhetavan yleistyminen ei näytä olevan vain marginaalista puhetta, 

vaan saa merkityksensä laajemmin ajassa esiintyvänä ja edelleen tässä ajassa yleisty-

vänä puheilmiönä (Turunen 2015; Turunen & Laaksonen 2011, 468–474). Luksus 

voidaan tästä tulokulmasta tulkita kaikille mahdollisena, varallisuustasosta riippumat-

tomasti, mutta se määrittyy sisällöllisesti ja elämyksellisesti jokaisen oman elämän ja 

arjen tarpeista ja mahdollisuuksista. 

Sen sijaan edellä kuvatun kulutusvalinnan elitistisyyteen viittaavien merkitysten 

tahaton tiedostaminen sekä tällaisten merkitysten kiistäminen oman elämän ja arjen 

kontekstissa nousee voimakkaasti esiin. Itseä ja puolisoa ei haluta asemoida elitistisiä 

valintoja tekeväksi vanhemmaksi. Minna Sarantola–Weissin (2003, 390) esittämä tul-

kinta kodista paikkana, jossa ihmiset voivat käyttää yhteiskunnallista vaikutusval-

taansa kuluttamalla on tässä yhteydessä kiinnostava. Arjen luksus esitetään tässä ai-

neistossa kuluttamisen vaikutusvaltaa ilmentävän tulkinnan ulkopuolelta; perheen 

statuksesta riippumattomaksi ja elitismistä erottuvaksi. Koti ja kotiin kuluttaminen 

liitetään lasten tarpeisiin, perheen yhdessäolon mahdollisuuteen ja hyvinvointiin. 

Toisaalta Bourdieun (1984) teoretisointia mukaillen epätavallisen ”ylellisyyshyödyk-

keen” hankkimisen voimakas puolustaminen voitaisiin ymmärtää myös eräänlaiseksi 

vanhemmuuden kulttuurista pääomaa reflektoivaksi puheeksi samoin kuin vaikkapa 

potentiaalinen puhe pianoista ja uima-altaista (vrt. Jokinen, E. 2005, 128). Tässä tut-

kimuksessa puhe materiaalisen merkityksellistämisestä immateriaaliseksi tekee näky-

väksi pyrkimyksen esittää perusteluja individuaalisia arvostuksia korostamalla yksi-

tyiseksi mielletyssä perhekuplassa. Puhe ilmentää samalla, kuinka laajempi kulttuuri-

nen, sosiaalinen ja paikoin moraalinen näkökulma kulutusta ja siten elämäntyylillisiä 

valintoja koskevassa puheessa on lähestulkoon mahdotonta jättää huomioimatta. 
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6 KIPUPISTEITÄ MENNEESSÄ AJASSA 

Edellä tarkasteltu puhe nosti esiin elämäntyylillisten valintojen perusteluja ja niihin 

kiinnittyviä jännitteitä vanhemmuuden ja työ–perhe-suhteen konteksteissa. Elämän-

tyyliä ilmentävät valinnat liitettiin muun muassa perhekulttuurisiin ja kasvatuksellisiin 

tavoitteisiin erilaisista vanhemmuuspositioista käsin. Tämä puhe ei juurikaan nosta-

nut esiin arjen solmukohtia tai kipupisteitä. Sen sijaan ”menneen ajan puhe”, jossa 

kokemukset, tilanteet ja positiot paikannetaan menneisyyteen, avaa paikoin vaikeiden 

elämänvaiheiden ja kipupisteiden reflektoinnin.  

”Menneen ajan puheessa” merkityksellistetään aikaisemmissa elämänvaiheissa 

kohdattuja kipupisteitä ja solmukohtia työn ja äitiyden yhteen sovittamisen alueella. 

Niistä selviytyminen ja ratkaisujen kuvaaminen muistuttaa varsinkin mediasta tuttua 

puhetapaa ja narratiivia, jossa nostetaan esiin henkilökohtaisessa elämässä kohdattu 

vaikeus, mutta vain siten, että siihen on myös onnistuttu löytämään ratkaisu. Tällöin 

ilmaistaan, että ongelma on voitettu ja jäänyt ”taakse”. Tällaisessa puheessa toivo ja 

tulevaisuuden optimismi ovat sisäänrakentuneina. 

Etenkin median äitihaastatteluissa äitiyden negatiivisista tuntemuksista puhumi-

nen on tullut yhä sallitummaksi, ja kuten Riitta Jallinoja (1997, 201) esittää, vaikeiden 

tuntemusten määrittyminen ohitetuiksi takaa äidin kasvojen säilymisen poissulke-

malla äitiyden laadun mahdolliset epäilyt, jolloin äiti kuvautuu myös moraaliseksi 

subjektiksi (vrt. Berg, K. 2008, 135–138). ”Menneen ajan” puheessa nostetaan esiin 

ongelma, prosessoidaan ja reflektoidaan vaikeaa kokemusta tai elämänvaihetta ja ker-

rotaan sen voittamisesta ja ohittamisesta.  

Puhetta luonnehtii etenkin elämänsuuntavalintojen ja perustavanlaatuisten minää 

muotouttavien murtumakohtien ja tapahtumien reflektointi, ja siinä käydään diskur-

siivisia kamppailuja ja prosesseja, jotka liittyvät uran ja äitiyden yhteen sovittamisen 

kipupisteisiin. Kipupisteen etäännyttäminen nykyhetkestä yhtäältä ongelmista selviy-

tyneen positiossa ja toisaalta itsen paikantaminen myös kuviteltuun vaikeaan elämän-

tilanteeseen menneessä ajassa on puhetyypille ominaista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ongelmat ja kipukohdat kuvataan haastattelupuheessa potentiaalisiksi ja kuvitteellis-

ten toisenlaisten valintojen seurauksiksi.  

Puhe jäsentyy eri variaatioihin niissä rakentuvien subjektipositioiden kautta. 

Niistä ensin tarkastellussa tuodaan esiin diskursiivisia kamppailuja ja jännitteitä 
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ansiotyöhön palaamisen ajoitukseen liittyen, jolloin äitiyslomalta tai hoitovapaalta an-

siotyöhön palaaminen suunniteltua aikaisemmin merkityksellistyy kipukohdaksi. 

Urasuuntautuneen äidin positio rakentuu tässä ”vauva-aikaan” kiinnittyvän kipupis-

teen reflektoinnissa.  

Valinnat uran luomisen ja lastenhoidon välillä nousevat keskeisiksi myös toisen-

laisen elämäntilanteen kontekstissa. Puhetyypissä merkityksellistetään opiskeluaikana 

perheellistyminen, kotiäitiys ja tavallista iäkkäämpänä valmistuminen, mikä kuvastaa 

vääränikäisyyden kokemusta. Puhe nostaa näkyväksi ikäkriisin kokemuksen, jossa 

problematisoidaan korostetusti perheellistymisen vaikutuksia työmarkkinoille ”pää-

semisen” kannalta. Vanessa May (2019, 88–89) esittää, että elämänkulkuun liittyvien 

valintojen ”oikea-aikaisuutta” määrittävät yhteiskunnassa ja ajassa vallitsevat sosiaa-

liset normit, eräänlaiset sosiaaliset kellot (social clocks). Tällaiset ”kellot” ja niiden 

vaikutukset ilmenevät menneen ajan puheessa erityisesti äitiyden ja uran/työn yhdis-

tämisen puhekonteksteissa. Tässä variaatiossa työelämään siirtymisen vääräaikaisuu-

den merkityksiä ja olettamuksia tuottavassa puheessa rakentuu ”ikäkriisin kokeneen 

positio”. 

Toisessa puhetyypissä hyödynnetään narratiiveja, joiden kautta valotetaan kipeitä 

menneen ajan kokemuksia uraorientoitumiseen liittyvästä dilemmasta äidin ja lapsen 

yhteisen ajan kontekstissa. Tarkastelukysymykseksi rajautuu, miten kertomukset ker-

rotaan ja miksi haastattelutilanteessa esitetään arkaluonteinen lapseen liittyvä koke-

mus kertomuksen muodossa. Vaikean tunnekokemuksen esiin tuomisessa rakentuu 

poissaolevuudesta vastuun ottavan äidin positio. 

Kolmanneksi luvussa kysytään, mitä asiantiloja seuraa puheesta, jossa yhtäältä ku-

vittelu ja toisaalta järkeily otetaan mukaan menneen ajan ja nykyisyyden toisiinsa suh-

teuttamiseen. Uraäitiyden potentiaalisia riskejä esittävän äidin positio rakentuu, kun 

diskursiivisena strategiana on menneeseen aikaan paikantuva potentiaalisten ja ”vaih-

toehtoisten elämänvalintojen” kuvittelu, jossa kipupisteet esitetään lasten hyvinvoin-

nin riskeiksi ja kuvitelluiksi ongelmiksi, jotka olisivat saattaneet realisoitua joidenkin 

toisenlaisten ja nimenomaan vaihtoehtoisten menneen ajan valintojen seurauksina. 

Toisaalta hyviksi kuviteltuja elämänvalintoja liitetään eri aikakausien oletettuihin äi-

tiysihanteisiin ja uskomuksiin (vrt. Katvala 2001). Uraäitiyden ihanne esitetään 

omaan valintaan vaikuttaneena, mutta puheen reflektointi äitiysihanteiden eroista eri 

aikakausina konstruoi kuvitelman kotiäitiydestä itselle mahdolliseksi sellaisessa 

ajassa, jossa kotiäitiysvalinta katsottiin sopivaksi myös koulutetuille naisille. Urasuun-

tautumista nykyajassa reflektoiva puhe rakentaa siten tyytyväisen uraäidin subjekti-

position. Tästä positiosta käsin merkityksellistetään uran ja äitiyden yhdistäminen oi-

keaksi valinnaksi. 
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6.1 Kotiäitiyden ja uraäitiyden väliset kamppailut 

Työelämään äitiysloman tai hoitovapaan jälkeen siirtymistä problematisoiva puhe 

nostaa esiin kotiäiti–uraäiti-vastakkainasettelun, vaikka haastateltujen pohdinnoissa 

pitkäaikaista kotiäitiyttä ei esitetty varteenotettavana vaihtoehtona yhdessäkään haas-

tattelussa. Miten ja miksi kotiäitiys merkityksellistyy korkeasti koulutetun äidin pu-

heessa, ja miksi kotiäitiyden kategoria on vaikea sivuuttaa?  

On syytä kuitenkin tarkentaa, että tilapäisesti, määräaikaisesti ja lyhytaikaisesti ko-

tiäidiksi asemoituminen ei näyttäydy korkeasti koulutettujen äitien haastattelupu-

heessa mahdottomana ratkaisuna. Sen sijaan esimerkkipuheessa ilmaistavaa kotiäi-

tinä huonosti viihtymistä joko tilapäisenä, ennalta määritettynä tai pidempiaikaisena 

elämänvaiheena voidaan pitää vauva-ajan ihanuutta kannattelevassa äitiysdiskurssissa 

vaiettuna puheenaiheena. Puhetapa, jossa ilmaistaan pienen lapsen kotihoidon koke-

mus turhauttavaksi vastoin itselle asetettuja kotiäitiydestä nauttimisen odotuksia, 

nostaa esiin jotakin sellaista äidin rooliin liittyvää, jota yleisesti ottaen ei ainakaan 

kulttuurisessa ympäristössämme ihailla.  

Aineistonäytteessä merkityksellistetään kymmenen vuoden takainen äitiysloma ja 

sitä seurannut lyhyt hoitovapaajakso eräänlaiseksi avainkokemukseksi, vedenjaka-

jaksi, jonka aikana syntyi päätös hakeutua työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti. 

PH 
Joo. Totta. No tota mitä, ootko koskaan miettinyt niinku ihan syvällisemmin, et mitä 
työ sulle merkitsee sun elämässä, että kuinka paljon se henkilökohtaisesti merkitsee 
sulle? 

HENNA 
On se tosi tärkeetä. On se tosi tärkeetä, että, et tota 

PH 
Millä tavalla, mitä se niinku antaa, antaa siihen? 

HENNA 
Kyllä se antaa sellaista sisältöä, että silloin kun vaan oli äitiyslomalla niin kyl alko seinät 
kaatuu niinku heti sen vuoden jälkeen ne rupes kaatuu päälle. Mut sit me oltiin tosiaan 
siinä tilanteessa, että, että tota mä tiesin, et me ollaan lähdössä pois z-kaupungista ja 
tuntui niinku siltä, että en mä nyt täältä voi mitään hakea ja sanoa, et mä oon muuta-
man kuukauden. Ja sitten kun selvis, et me tullaan tänne pääkaupunkiseudulle niin sit 
alkuun mä ajattelin, että no, tässä nyt laitetaan kotia ja muuta, mut se tuli tosi nopeesti, 
et se oli ihan siis varmaan kolme viikkoa, kun mä ajattelin, et mä en niinku kestä enää, 
et pitää päästä töihin. Voishan sitä työtä välillä olla vähän vähemmän, mutta kyllä sitä 
pitää olla, et se on se tärkee juttu. (H12 N, s. 9) 
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Siirtyminen ajassa kymmenisen vuotta taaksepäin nostaa näkyväksi ristiriidan vauvan 

hoitamisen ja äitiyden vahvoihin ihanteisiin kiinnittyvien vauvanhoito-odotusten vä-

lillä. Negatiiviset kotona vauvan kanssa olemisen tuntemukset reflektoidaan itsetun-

temuksen lisääntymisen seurauksiksi. Puheessa muodostuu kipukohta etenkin ko-

tona vietettävän ajan kontekstissa, jossa minää muotoillaan suhteessa kotiäitiydelle 

asetettuihin subjektiivisiin odotuksiin. Itseymmärrystä lisäävä arjen solmukohta il-

maistaan terävimmin lausahduksessa ”…kun mä ajattelin, että en niinku kestä enää, et 

pitää päästä töihin”. Tässä käytetään konventioiden vastaista, itsereflektiivistä ilmaisu-

keinoa, jossa rikotaan normatiiviset odotukset siitä, miten herkästä aiheesta, vauvan 

hoitamisen ajasta ja siihen liittyvistä kokemuksista yleisesti on sopivaa puhua. Vauvan 

hoitamisen aikaan näyttäisi yleisesti ottaen olevan vaikeaa liittää esimerkiksi aikuis-

kontaktien puuttumisen tai itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien kutistumisen il-

maisuja. Eksplisiittisesti perustelut jäävät myös tässä puheyhteydessä lausumatta, 

vaikka viittaus työelämään siirtymisen tarpeesta tulee yleisellä tasolla esiin esimerkki-

näytteessä.  

Esimerkkipuheessa vauva-ajan ja muuton luomaan elämäntilanteeseen sinänsä 

sopivaksi ilmaistu kotiäitiys esitetään epäonnistuneeksi yritykseksi. Kotiäitiydestä 

epäkonventionaalisella tavalla puhuminen aktivoi myös käsitteeseen liitettyjä voi-

makkaita emotionaalisia latauksia, jotka eivät liity vain lapsen hoivaan vaan ”kodin 

laittamisen” odotuksiin. Aikomukset uuden kodin laittamisesta hoitovapaan aikana 

esitetään itselle asetettuina normatiivisina odotuksina, mikä ilmenee lausahduksessa 

”…sit alkuun mä ajattelin, että no, tässä nyt laitetaan kotia…”. Kotiäitiyteen liitetään näin 

myös kodin sisustamiseen liittyviä sukupuolittuneita odotuksia, jolloin kodin viihty-

vyyteen panostaminen merkityksellistetään enemmän kotiäitiyteen kuin koti-isyyteen 

kuuluvaksi tekemiseksi. Kotiäitiyden ihanne tarjoaa siten kaikille äideille, myös ei-

kotiäideille peilauspinnan ansiotyöratkaisuihin liittyvissä perusteluissa.  

Urasuuntautuneen äidin positiossa hoitovapaa-aika merkityksellistetään yleisestä 

”vauva-ajan” puheesta poikkeavin keinoin: negatiiviset tuntemukset itselle huonosti 

sopivasta kotona olemisesta tuodaan avoimesti esiin. Kotiäitiys merkityksellistetään 

siten äidin tarpeiden ja työelämäintressin näkökulmasta, mikä luo puheeseen jännit-

teen äidin uraintressin ja vauvan hoitamisen välille. Toistuvasti eri aikakausina esiin 

nousevassa yleisessä, usein kiistanalaisessa kotiäiti vastaan uraäiti -väittelyssä hyödyn-

nettävä lapsen etuun vetoaminen jätetään tässä yhteydessä kipeän kokemuksen esit-

tämisestä pois. Toisaalta esimerkkikatkelmassa ansiotyön ja kotiäitiyden välisiä valin-

toja käsitellään paitsi subjektiivisena kokemuksena myös faktisen elämäntilanteen 

kontekstissa (puolison työpaikan vaihto ja siitä johtuva muutto), ja ne pyritään mer-

kityksellistämään kotiäitiyden valintaan vaikuttaneiksi realiteeteiksi. Näiden 
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tekijöiden selostaminen saattaa ilmaista pyrkimystä myös hieman pehmentää aiem-

min esitettyä rajua ulostuloa 

Toinen aineistoesimerkki valottaa myös pienten lasten kotihoidon ja ansiotyöhön 

siirtymisen väliseen nivelvaiheeseen paikantuvaa ”kriisiä”, mutta täysin eri näkökul-

masta. Aikamme valtauradiskurssiin sisältyviin olettamuksiin nojautuen puheessa ref-

lektoidaan kokemusta vaikeasta elämänvaiheesta uraa aloittavan vastavalmistuneen 

äidin positiossa. ”Ikäkriisin kokeneen positiosta” käsin tuotetaan odotuksia ja kirjoit-

tamattomia sääntöjä siitä, missä järjestyksessä koulutus, perhe, lapset ja ura ”kuulu-

vat” toteuttaa.  

ANNA 
Ja sitten tosiaan nää kolme lasta synty opiskeluaikana, niin mä olin varmaan 30, kun 
mä valmistuin. Niin silloin tuntu tosi kurjalta, mä ajattelin, että ihan hirveetä, kukaan 
ei voi haluta mua töihin, et ei, et tuntu, et on ihan liian vanha siihen tilanteeseen. (H02 
N, s. 15) 

Työuran aloittamiseen kiinnittyviä ikänormeja esiin nostaen merkityksellistetään ko-

kemus heikoista uran aloittamisen mahdollisuuksista ilmaisussa ”tuntu tosi tosi kur-

jalta”, mikä katkelmassa esitetään kokemuksena vääränikäisyydestä. Ilmaisua ”on ihan 

liian vanha siihen tilanteeseen” ei tässä tulkita minää määritteleväksi ikäpohdinnaksi – 

passiivimuodon käyttäminen viittaa ongelman etäännyttämiseen minästä, ja ikä tulee 

esiin suhteessa normatiivisiin käsityksiin työmarkkinoiden pelisäännöistä, joita luo-

daan ja ylläpidetään mutta myös puretaan tai uudistetaan. Urapuheen ylläpitämä ide-

aali uran luomisen aloittamista ”sopivassa ikävaiheessa” peilautuu siten voimakkaasti 

argumentoinnissa. Merkille pantavaa on, että sama haastateltava on haastattelun lop-

pupuolella (H02 N, s. 38) ilmoittanut, että ”en oo niinku kauheen urakeskeinen” (kyseistä 

puhetapaa on tarkasteltu edellä luvussa 3.1). 

Toisaalta työmarkkinoille siirtyminen tietyssä elämänvaiheessa rakentuu puheva-

riaatiossa perheen perustamisen ja opintojen samanaikaisuuden kontekstissa. Tämä 

konteksti liittää puheen perheellisten miesten ja naisten uranrakentamisen erilaisiin 

ehtoihin ja lainalaisuuksiin: korkeasti koulutettu, juuri valmistunut ja samalla per-

heenisä tuskin käyttäisi vastaavassa tilanteessa samaa ilmaisutapaa. Urapuheen sisäl-

tämiä toisaalta ikään ja toisaalta äitiyteen kiinnittyviä kirjoittamattomia sääntöjä, joita 

ei suorasanaisesti nosteta puheenaiheiksi, hyödynnetään koetun elämänvaiheen on-

gelmallisena esittämisessä. Puhe nostaa esiin oletuksia työmarkkinoilla etenemisen 

ikänormeista. Äidiksi tuleminen ennen opintojen päättymistä merkityksellistetään si-

ten yleistä normatiivista ura-ajattelua hyödyntäen työuran aloittamista hidastavaksi ja 

vaikeuttavaksi ratkaisuksi. 
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Ikää koskevat oletukset peilaavat myös yleisemmin normatiivista elämänvai-

heajattelua, jossa tavanomaisesta poikkeavat ”järjestykset” saatetaan helposti naisten 

kohdalla merkityksellistää erikoisiksi tai vähintään ihmettelyä herättäviksi. Elämän-

vaihekontekstissa normalisoidaan lasten saamiselle ja perheellistymiselle optimaali-

nen ajankohta vaiheeseen, jolloin opinnot ovat päättyneet ja työura on päässyt alka-

maan.  

Iän merkitystä negatiivisesti arvottava piirre suomalaisessa työelämäpuheessa ke-

hystää puhetta ja antaa näin kielelliset resurssit yksityisten elämänvalintojen reflek-

tointiin. Tämän puheen puitteissa yksilö tulkitaan vastuunkantajaksi väärässä järjes-

tyksessä tehdyistä valinnoista, mikä puheessa näyttäytyy myös riskiksi jäädä jälkeen 

urakehityksestä. Mainittakoon, että kyseisen haastattelun aikaisemmassa vaiheessa 

juuri äidiksi tuleminen opiskeluaikana ja tästä johtuva valmistumisen viivästyminen 

kuvattiin työelämään orientoitumista muokkaavaksi paitsi menneessä ajassa myös ny-

kyhetkessä. Argumentointi johtaa tässä yhteydessä kysymään, miten merkittävästi täl-

laiset puheessa ilmenevät käsitykset ja odotukset oikeista ajoituksista ja niissä onnis-

tumisista vaikuttavat naisten uratavoitteisiin. 

6.2 Lapsen kokemuksen näkökulma 

Menneeseen aikaan sijoitetaan myös toisenlaisia ristiriitaisuuden kokemuksia, joiden 

kautta voidaan nostaa esiin paitsi subjektiivisia myös yleisemmin urasuuntautunei-

suuden mahdollisia vaikutuksia lasten kokemusmaailmaan, joita julkisessa, esimer-

kiksi mediapuheessa, ei juurikaan käsitellä. Kipupiste tässä variaatiossa paikannetaan 

muutamien vuosien takaiseen arjen tilanteeseen, jossa se konstruoidaan ensin äidin 

ja lapsen yhteisen nukkekotileikin kontekstissa. Toisessa puheyhteydessä kipupiste 

paikannetaan äidin antamaan lupaukseen siitä, että yhteistä lapsen kanssa vietettävää 

aikaa tulee jatkossa olemaan nykyistä enemmän. Kertomus nukkekotileikistä on eri-

tyinen: siinä konstruoidaan lapsen ehdotuksesta leikissä tapahtunut roolien vaihdos, 

jossa ilmaistaan lapsen ehdottaneen itselle äidin roolia, jolloin vastaavasti äiti olisikin 

leikissä lapsi.  

HENNA 
... Mutta onhan se meilläkin sumplimista sillä tavalla, että tota, kyl me niinku tehdään 
Sepon kanssa diilit aina, että kumpi lähtee aikaisemmin, niin se tulee myöskin sitten 
yleensä aikaisemmin, ettei Bea nyt hirveen kauan joutuis sit yksin olemaan tai et kumpi 
niinku kattoo, et Bea menee kouluun ja tällä tavalla, että onhan niis niinku jotain täl-
laista pientä, nyt vielä tämmöseen vuodenaikaan, niin Bea luuhaa kavereittensa kanssa 
ulkona tykkää olla ja muuta, mut et kyllä se tilanne vähän muuttuu sitten, kun pimeetä 
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tulee. Mut että kyllä meil on ollut siis näitä, mä itse asias havahduin nyt jokunen vuosi 
sitten, niin Bealla oli nukkekoti, jossa, jolla hän sit leikki ja pyys minut leikkimään 
sitten siihen ja sanoi, että ota sä välillä laps, niin mä otan tän äidin. Ja sit mä leikin sillä 
lapsella siinä ja olin niinku mielestäni leikin oikein hyvin, ja sit mä kysyin jossain vai-
heessa, että mikset sä leiki tolla äidillä. Niin se sanoi, että koska se äiti istuu kirjoitus-
pöydällä ja tekee töitä. No, sit mä ajattelin, et jaaha, et mistähän tää niinku tuli, että 
siinä se istu kuin tatti eikä sen tarttenut tehdä yhtään mitään, muuta kuin se teki töitä. 
(H12 N, s. 44) 

Lapsen arjessa riittämättömästi läsnä olevan alakouluikäisen äidin positioon ase-

moidutaan siten mutkan kautta ja edellä olevaan kertomukseen tukeutuen. Erityisesti 

lapsen ”äitiä leikkimisen” yhteydessä äidin läsnäolon puuttumista kuvaavaksi ilmai-

suksi nostetaan esiin lapsen kommentti, jossa lapsi toteaa, että äiti vaan istuu liikku-

matta työpöydän ääressä tekemässä töitä. Äiti kuvataan roolinvaihdoksessa lapsen 

leikin kautta urasuuntautuneeksi, sillä hän istuu kotonakin usein kirjoituspöydän ää-

ressä töitä tekemässä. Ilmentääkö siis äidin tulkinta lapsen esittämästä kommentista 

kokemusta siitä, että äiti on liian poissaoleva eikä sano eikä tee mitään? Uraäitipu-

heessa harvoin julkisesti käsiteltävä näkökulma uraan panostamisen vaikutuksista 

lapsen kokemusmaailmaan otetaan puheeksi välillisesti tapahtumaa kuvaavan kerto-

muksen kautta, mikä voidaan tulkita myös keinoksi pehmentää arkaluonteisen koke-

muksen ilmaisemista. 

Merkille pantavaa on, että aivan katkelman alkupuolella ennen kumpaakaan mi-

nitarinaa tuodaan esiin lapsen yksin oleminen ja siihen liittyvä huoli. Se näkyy arjen 

käytäntöjen selostamisessa, jolloin molemmat vanhemmat asemoidaan arjen toimin-

toja ja menoja ”sumpliviksi”, mikä tuottaa vanhempien yhteiseksi pyrkimykseksi lap-

sen yksin viettämän ajan minimoimisen. Ilmaisussa ”…ettei Bea nyt hirveen kauan joutuis 

sit yksin olemaan tai et kumpi niinku kattoo, et Bea menee kouluun ja tällä tavalla…” tullaan 

esittäneeksi, että lapsen ajoittainen yksinolo olisi hyvä saada mahdollisimman vä-

häiseksi, mutta että yksinkertaista ratkaisua tähän ei ole tarjolla.  

Poissaolevuudesta vastuun ottavan uraäidin positiossa nostetaan tässä esiin usein 

vaiettu, lasten tunne-elämää käsittelevä näkökulma. Merkille pantavaa on, että isät 

näyttäisivät jäävän suurelta osin tämänkaltaisen kulttuurisen huolipuheen ulkopuo-

lelle. Tässä puhevariaatiossa muutamissa kohdissa viitataan kevyesti molempien van-

hempien vastuuseen ja huoleen lapsen yksinolon kysymyksessä. Yleisemmin puhe-

variaatio nostaa esiin kysymyksen siitä, ovatko ympäröivän yhteiskunnan odotukset 

perheen lastenhoitovastuusta tasapuolisesti molempiin vanhempiin suunnattuja. Esi-

merkkikertomukset pakottavat kysymään, liitetäänkö odotukset kipeän tilanteen rat-

kaisemisesta ensisijaisesti äiteihin.  
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Toisen puhekatkelman pienessä kertomuksessa molempien vanhempien urakes-

keisyyden ja etenkin puolison uraan kuuluvien runsaiden iltamenojen kielteiset vai-

kutukset lapseen nousevat kertomuksen ytimeen. Lapsen äidille esittämä muistutus 

lupauksesta lisätä yhteisesti vietettävää aikaa tuottaa tarinan oleellisen viestin: lapsi 

ilmaisee äidin pettäneen lupauksensa iltamenojen vähenemisestä puolison työpaikan 

vaihdoksen myötä. 

HENNA 
… et meil oli hirveesti kaikennäköistä menoa, niin sit Bea sanoi sit yks kerta, et kun 
me oltiin taas illalla menossa johonkin, hänellä oli hoitaja silloin tulossa, niin sit Bea 
sanoi, että, et kuule äiti, että silloin kun isi vaihtoi työpaikkaa, niin sä sanoit, että teillä 
ei oo sit enää näitä menoja. Ja sit mä ajattelin niinku, et just joo, että tota, et sit kun sä 
niinku kuvittelet, et nyt se on iso tyttö, niin ei se oikeesti ookaan. Et sit niinku, et sitä 
niinku jotenkin itse suggeroi itsensä siihen, et kaikki on hyvin, ennen kuin sit odottaa, 
et se lapsi niinku sen sanoo, että tota, et välillä vähän niinku silleen valheellisesti ehkä 
itse niinku luottaa siihen, että kaikki toimii, ja sit ei ne välttämättä niinku ihan toimi. 
(H12 N, s. 44) 

Nämä pienet kertomukset ovat yksityiskohtaisuudessaan ja tarinamuodossaan aineis-

tossa ainutlaatuisia. Niissä lapsen kerrotaan ”nostaneen kissan pöydälle”, minkä seu-

rauksena äiti on havahtunut ja saanut tiedon lapsen kielteisistä kokemuksista. Mitä 

äidin ja lapsen välisen kommunikaation raadollisilla yksityiskohdilla ja äidin kuvaa-

malla itsesuggeroinnilla siitä, että lapsella kaikki on hyvin, oikeastaan halutaan il-

maista? Lasten perustavanlaatuinen tarve vanhempien antamaan aikaan ja siihen liit-

tyvät ongelmat esitetään molempien vanhempien urakeskeisyyden seurauksiksi. 

Työn alueella itseään toteuttavan positio ei näytä tarjoavan diskursiivista paikkaa sel-

laisten vaihtoehtoisten valintojen tai toisenlaisten uraratkaisujen mahdollisuuksien 

reflektointiin, jotka voisivat lisätä lapsen kanssa vietettävän ajan määrää. Yhteen so-

vittamisen hankaluuden seuraukseksi esitetään siten lapsen hyvinvointia heikentävä 

horjahdus.  

Huomion arvoista on, että mahdollisia lapsen tilanteen ratkaisuyrityksiä ei tuoda 

esiin yhdessä puolison kanssa kohdattuina. Vaikka lapsen tarve saada viettää enem-

män aikaa vanhempiensa (esimerkeissä erityisesti äidin) kanssa kuvautuu edellä yksi-

tyiseksi äidinvastuuseen kiinnittyväksi ongelmaksi, dilemma voitaneen tulkita osaksi 

kilpailuyhteiskunnan ehtoja ja vanhempien kohtaamaa umpikujaa. Laajemmin puhe 

nostaa esiin yleisesti sivuutetun näkökulman, jossa lasten yksinäisyyden kokemukset 

ja paha olo voidaan tulkita hinnaksi, jonka lapset joutuvat urakilvoittelun vaatimuk-

sista maksamaan.  

Kertomusten paikannus muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen ja siten jo pu-

reskeltuina ja käsiteltyinä esittää toisaalta asioiden menneen ja menevän jatkuvasti 
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parempaan suuntaan. Haastattelun aikaisemmassa vaiheessa luodaan paradoksi suh-

teessa kertomuksissa rakentuviin merkityksiin korostamalla lapsen itsenäisyyttä, 

omatoimisuutta ja pärjäämistä, mutta samassa puheyhteydessä heti perään kuittaa-

malla: ”kyl mä luulen, että se lapsella jollain tavalla tuntuu”. Olisiko tämä aiemmin haas-

tattelussa esitetty lyhyt kommentti vaikuttanut siihen, että arkaluonteinen, jopa lap-

sen yksinäisyyttä esiin tuova asia ikään kuin käynnisti myöhemmässä haastattelun 

vaiheessa tarkemman itsereflektoinnin lapsen pärjäämisestä, psyykkisestä hyvinvoin-

nista ja yksinolemisesta?  

Toisaalta uraan panostettavan ajan ja lapsen tarvitseman ajan välistä ristiriitaa ei 

pyritä myöskään normalisoimaan. Uran hyväksi tehtyjä valintoja puolustavan posi-

tiota ei oteta itselle. Siten subjektiivisena kokemuksena esitetyllä tilanteella saatetaan 

viitata laajemmin urasuuntautuneita äitejä koskevaan, useimmiten näkymättömäksi 

jäävään dilemmaan, jonka ratkaisemiseen ei pystytä näkemään ja esittämään realistisia 

ja varteenotettavia keinoja. Uraperheiden lasten näkökulma, jossa lasten nähdään 

vanhempien uraa edistävien valintojen vuoksi joutuvan kärsimään esimerkiksi yksi-

näisyydestä, on laajemmin tarkasteltuna aiheena tabu, eikä se suorittamista ja menes-

tymistä arvottavassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä helposti nouse julkiseksi keskus-

telunaiheeksi. 

Viime vuosina runsaasti esillä ollut työelämän joustoja lapsiperheiden hyväksi ko-

rostava puhe ei tässä yhteydessä aktivoidu missään muodossa. Paradoksaalisesti puhe 

asemoi yksilön uran ja perheen yhteen sovittamisen oletetuista heikkouksista ja puut-

teista vastuunkantajaksi. Uraa luovan, työstään kiinnostuneen subjektin ja äidin pu-

heessa rakentuvat positiot nostavat esiin näiden roolien reaaliarjessa ilmenevän yh-

teen sovitettavuuden vaikeuden: puhe nostaa esiin myös laajemmin uudenlaisten 

mahdollisuuksien ja joustojen tarpeellisuuden, jolloin yhdeksi tavoitteeksi nostetaan 

lasten arjen tarpeet ja hyvinvointi. 

Menneeseen aikaan paikantuvan lasta koskevan ongelman esiin ottaminen voi-

daan tällaisessa puhetilanteessa ymmärtää tapana luoda etäisyyttä ja siten hallita pa-

remmin sellaista tunteenomaista kokemusta, jonka avaaminen nykytilanteessa esiin-

tyväksi on mahdotonta haastattelun kaltaisessa tilanteessa ilman ”kasvojen menettä-

mistä”. Siten puheessa mahdollistuu mutkan kautta eettisesti lasten tarpeita tarkaste-

levaksi uraäidiksi positioituminen: nykyisen minän irrottaminen menneestä sekä it-

sensä asettaminen vastuupositioon näyttäisivät olevan ehtona vaikeiden ja arkaluon-

teisten kokemusten esiin ottamisessa. 
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6.3 Toinen aika, toinen merkitystodellisuus 

Menneen ja nykyisyyden välillä liikkuminen haastattelupuheessa tuottaa paikoin spe-

kulaatioita siitä, miten asiat olisivat, jos etenkin työuraan liittyvä valinta olisikin ollut 

toisenlainen. Tällaisessa puheessa vaihtoehtoisia tai kuvitteellisia valintoja suhteute-

taan nykytilanteessa toteutettaviin työtä, perhettä ja arkea koskeviin ratkaisuihin, ja 

diskursiiviseksi strategiaksi määrittyy menneessä ajassa tehtyjen valintojen osoittami-

nen hyviksi ja kelvollisiksi ratkaisuiksi. 

Yhtenä variaationa tästä on puhe, jossa menneeseen aikaan kiinnittyvä elämän-

vaihe kuvautuu työtä ja perhettä koskevien ratkaisujen kannalta käänteentekeväksi. 

Samalla vakuutetaan tehty ratkaisu urasta luopumisesta oikeaksi. Potentiaaliset vaih-

toehtoiset valinnat, etenkin valinta pyrkiä uralla eteenpäin, esitetään perhe-elämää ja 

perheyhteisyyttä uhkaaviksi. Mennyt elämänvaihe, jolloin ratkaisut uran ja pienten 

lasten (jotka haastattelun ajankohtana ovat teini-ikäisiä) hoidon järjestelyissä olivat 

ajankohtaisia, merkityksellistetään työelämäpuheen ja ”lapset tarvitsevat vanhemmil-

taan aikaa” -ymmärryksen välisessä kamppailussa. Kamppailussa itsereflektio, jossa 

pyritään sovittamaan yhteen työssä käyvän korkeasti koulutetun ja lasten kasvusta 

huolta kantavan äidin positioita, tekevät näkyväksi myös itsen asemoinnin jatkuvaa 

syyllisyyttä kokevaksi: 

PH 
No, tuntuuks susta, et sä oisit niinku jotenkin voinut huonosti, jos niin ei sit olis ollut, 
et sä et oliskaan ollut se niiden ensisijainen, jolle kerrotaan asiat päiväkodin jälkeen? 

FRIDA 
Must tuntuis, et mä oisin jäänyt hirveen, et must ois tuntunut siltä, et mä jään jostain 
paitsi, ja sitten tota noin niin mä oisin ollut semmosessa ristitulessa sen työn ja sit 
niitten lasten välillä, että mä oisin ehkä enemmän vielä, nyt mä tiedän, mä teen edel-
leen sitä, et mä yritän niinku sitä omaa syyllisyyttä jotenkin hyvittää. Mutta tota noin, 
mä oisin vielä enemmän varmaan mennyt sit semmoseen, että ne ois vedättänyt mua 
joka asiassa, ja sit mä oisin niinku, mul olis ollut koko ajan hirveen syyllinen olo siitä, 
että mä en niinku oo niitten kans sitä aikaa. (H13 N, s. 31) 

PH 
Et sä oisit yrittänyt sitten järjestää jotain aivan mahtavaa laatuaikaa sit niille tai jotain 
ehkä ostanut? 

FRIDA 
Niin. Ostanut. Antanut rahaa ja niin. Ja sit niinku aina, kun ne esittäis jonkun toiveen, 
et ne haluaa jotain, mä oisin heti ostanut ja tämmöstä enemmän tehnyt. Ja sit toinen 
asia, miks mä niinku tein sen valinnan, mä en ois voinut luottaa kehenkään ihmiseen 
jossain ulkomailla sillä tavalla, että joku kodinhoitaja olis ollut sen luottamuksen ar-
voinen, et mä jätän koko päiväksi ne sen. Et ihan niinku tää, et must tuntuu, et mä 
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oon kuitenkin niinku kaikkine puutteineni, mä halusin olla se, ja sit must tuntu, et mä 
oon nyt se paras vaihtoehto tässä vaiheessa. (H13 N, s. 32) 

Puhe-episodissa liikutaan sujuvasti ”uhkakuvien” maalaamisen ja nykytilanteen tasa-

painoisen arjen edellytysten ”piiloisen” kuvaamisen välillä. Siinä hyödynnetään äitiys-

diskurssissa aika ajoin esiin nostettavia odotuksia intensiivisestä ja lasten arjessa läsnä 

olevasta äitiydestä (vrt. Faircloth 2014; Berg, K. 2008). Kuvitteellisessa puheessa 

konstruoituu onnistuneita ja eettisiä valintoja lasten varhaislapsuudesta lähtien to-

teuttanut äitisubjekti. 

Puhetyypissä tuotetaan kuvitteellisia ei-toivottuja seurauksia, jotka pääsääntöisesti 

kuvataan lasten psyykkistä hyvinvointia heikentäviksi riskeiksi. Erityiseksi keinovali-

koimaksi puheessa muodostuukin uhkakuvien maalailu kielellisesti erityisellä tavalla. 

Lukuisia ympäristössämme käytettäviä ilmaisuja, kuten ”musta olisi tuntunut siltä”, ”jos 

mä olisin”, ”ne olis vedättäny mua”, ”mulla olisi ollut”, käytetään tässä puhekontekstissa. 

Tällaisen kielellisen strategian tavoitteeksi näyttäisi määrittyvän varsin deterministi-

sen päättelyketjun muotoilu: jos vuosia sitten tehty valinta uran ja vanhemmuuden 

välillä olisikin ollut toinen, ei-toivotut seuraukset lasten ja äidin nykyistä heikompana 

vuorovaikutuksena olisivat näkyneet ja vaikuttaneet menneen ajan varhaislapsuusvai-

heesta aina nykypäivän teini-ikävaiheeseen asti. 

Merkityksellistämisen tapa, jossa oma halu ja kokemus läsnäolosta pienten lasten 

arjessa tuotetaan ensisijaiseksi päivittäisessä elämässä vallitsevaksi prioriteetiksi, on 

tullut esiin haastateltavan puheessa myös tutkimuksessa aikaisemmin tarkastellussa 

puhekontekstissa: ”Et mä halusin olla se, joka menee hakee ne päiväkodista ja kuulee, miten 

se päivä on mennyt ja kuulee niitten ensimmäiset jutut ja, et ihan itsekkäistä syistä”. (H13 N, s. 

31, luku 3.2). Tässä yhteydessä korostuu lasten arjessa läsnäolo äidille itselle ehdot-

toman tärkeäksi, eikä siitä haluta nipistää aikaa. Samalla ilmaistaan, että kyseessä ei 

ole vastikään havaittu asia, vaan jo lasten päiväkotivaiheessa käytetty tapa olla, kuun-

nella ja elää lasten kanssa.  

Sopivaan, ei liian vaativaan ja aikaa vievään työpaikkaan jääminen ilmenee varsin-

kin kohdassa ”must ois tuntunut siltä, et mä jään jostain paitsi, ja sitten tota noin niin mä oisin 

ollut semmosessa ristitulessa sen työn ja sit niitten lasten välillä”. Uralla etenemisen odotuksiin 

liitetään siten äiti–lapsi-suhteeseen liittyviä seurauksia, ja uran luomiseen keskittyvä 

vaihtoehto esitetään puheessa ylitsepääsemättömiä ristipaineita aiheuttavaksi. Tässä 

urasta luopuneen mutta lasten tasapainoisen kasvun edellytyksiä tavoittelevassa vas-

tuunkantajapositiossa reflektoidaan kuvitteellisia uraan panostamisesta aiheutuvia 

seurauksia, jotka esitetään yksipuolisesti kielteisisiksi ja äiti–lapsi-suhdetta heikentä-

viksi.  
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Argumentoinnissa käydään kamppailua itsensä syyllistämisen, lapsille äidin pois-

saoloja hyvittämisen ja lapsille aikaa antamisen välillä, jotka peilautuvat vahvassa kult-

tuurisessa äitiysdiskurssissa rakentuviin kiistoihin ja ristivetoisisiin merkityksellistä-

misen tapoihin ja niiden sisältämiin käsityksiin hyvästä ja huonosta äitiydestä. (Esim. 

Berg, K. 2008.) Niissä määritetään hyvän ja huonon äitiyden ilmenemismuodot, rajat 

ja odotukset. Perhearjen olosuhteita ja realiteetteja psykologisoimalla puheessa kuvi-

tellaan uraäitiysvaihtoehtoa ja sen vaatimuksia, mutta vain fiktiivisesti. Kuvitteelli-

sessa esittämistavassa pyrkimys hyvittää oletettua läsnäolon riittämättömyyttä lapsille 

esitetään uraan paneutumisen todennäköiseksi seuraukseksi. Terävimmin psykologi-

soiva, itseä syyllistävä ilmaisutapa näkyy lausahduksessa ”mä oisin vielä enemmän var-

maan mennyt sit semmoseen, että ne ois vedättänyt mua joka asiassa, ja sit mä oisin niinku, mul 

olis ollut koko ajan hirveen syyllinen olo siitä, että mä en niinku oo niitten kans sitä aikaa”. 

Hyvittämispuheessa luodaan fiktiivinen kuvaus lasten kiintymystä ”ostavasta” ja lah-

jontaa harjoittavasta äidistä, joka käyttäisi vinoutuneita ja paheksuttavia vanhem-

muuskäytäntöjä, joista lapsille ei hyvää seuraisi. 

Erityiset katkelman lyhyet kommentit nostavat esiin harvemmin kulttuurisessa 

vanhemmuuspuheessa argumentoidun ”hyvittämisstrategian”, jossa lapsille esitetään 

hyvitettävän esimerkiksi runsas poissaolo työmatkan tai työkiireiden vuoksi. Puhe-

esimerkissä tämä strategia liitetään kuvitteellisen uraintressin seuraukseksi. Puheen 

funktioksi piirtyy nimenomaan ”hyvittämisstrategiaan” sortumisen vakuuttaminen 

kasvatuksellisesti kelvottomaksi: ”Niin. Ostanut. Antanut rahaa ja niin. Ja sit niinku aina, 

kun ne esittäis jonkun toiveen, et ne haluaa jotain, mä oisin heti ostanut ja tämmöstä enemmän 

tehnyt”. Itsen paikantaminen kuvitteelliseen ristiriitatilanteeseen, jossa lasten ja äidin 

välinen suhde etääntyisi ja synnyttäisi luottamuspulaa, nojaa kulttuuriseen ”oikeita” 

kasvatusmenetelmiä ilmentävään puheeseen. Perusteluissa käytetään yleisesti esiinty-

viä vanhemmuus- ja kasvatuskäsityksiä muun muassa lasten rehellisyyden merkityk-

sestä vanhemman ja lasten välisen suhteen kulmakivenä sekä vanhemman lapsille 

antamasta ajasta luottamuksellisen suhteen muodostumisen edellytyksenä. Merkille 

pantavaa on, että lasten huomioimisen laiminlyönteihin nivoutuva hyvittämispuhe 

myös lausahduksessa ”mä teen edelleen sitä, et mä yritän niinku sitä omaa syyllisyyttä jotenkin 

hyvittää” ei paikannu vain fiktiiviseen puhekontekstiin, vaan ilmaisee myös reaaliajassa 

äiti–lapsi-suhteeseen kiinnittyvää ajattelu- ja toimintatapaa. 

Reflektointi lasten tarpeet etusijalle asettavasta vanhemmuudesta ja toisaalta 

uraan panostamisen potentiaalisista vaikutuksista äiti–lapsi-suhteeseen nostavat esiin 

paikoin moraalisia, intensiiviseen äitiyteen liitettäviä lasten psyykkistä hyvinvointia 

tukevia merkityksiä. Aikoinaan mietitty toteutumaton vaihtoehto lähteä luomaan 

työuraa ulkomaille nousee katkelman lopussa esiin. Menneeseen aikaan pakantuvan 
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Suomeen jäämisen valintaa perustellaan hyödyntämällä ”äidinvastuu”-puhetta sekä 

tukemalla tätä ratkaisua vieraan lastenhoitajan valitsemisesta itselle sopimattomaksi 

ja kestämättömäksi lastenhoidon ratkaisuksi, mikä esitetään ulkomaille muuton vält-

tämättömäksi seuraukseksi.  

Edellä tarkastellussa kuvitteellisessa puheessa merkittävät elämänkokemukset ja 

niihin liittyvät onnistuneiksi kuvatut päätökset sijoitetaan toiseen ajanjaksoon. Kiin-

nostavaa on, että juuri menneiden valintojen kautta esitetään lastenhoidon ja työssä 

käynnin valintoja, joiden esitetään ehdottomasti vaikuttavan myös nykyarjessa. It-

sesyytöksiin taipuvaisen äidin kuvautuminen puheessa valottaa implisiittisesti myös 

perhetilannetta, jossa äiti (tai isä) yksin vastaa lasten kasvatuksesta, vaikka eksplisiit-

tisesti yksinhuoltajuutta ei mainita.  

Nykyinen tasapainoinen elämänvaihe työn ja perheen yhdistämisessä esitetään 

urakehityksestä luopumisen seuraukseksi. Ratkaisua perustellaan useita äiti–lapsi-

suhteeseen liittyviä olettamuksia hyödyntäen. Kärkevimmin puheessa nousee esiin 

äidille lankeava vastuu ja syyllisyys sekä huoli lasten kehityksestä ja pärjäämisestä. 

Mennyt elämänvaihe tarjoaa sopivaa etäisyyttä omassa koulutuksellisessa viiteryh-

mässä perustella epätavallista työelämävalintaa. Etenkin kuviteltu syyllisyyden tunte-

mus ja itsen esittäminen ja myös nykyarjessa syyllistymiseen taipumus lapsia koske-

vissa tapahtumissa tarjoaa tässä puheessa käyttökelpoisen ja kunniallisen keinon oi-

keuttaa ja vahvistaa onnistuneeksi jo kauan sitten tehty valinta uran luomisen ja lasten 

arjessa läsnäolon välillä. 

Toisessa puhe-esimerkissä kuvautuu itsensä kuvitteleminen tyytyväiseksi kotiäi-

diksi toisessa ajassa ja toisenlaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Puheen logii-

kassa on samalla erityistä se, miten aikasidonnaiset kulttuuriset arvostukset ja ”ajan 

henki” on mahdollista myös tietoisesti ja tiedostavasti nostaa esiin yksilötason valin-

toihin liittyvissä perusteluissa. 

KAIJA 
…Ja mun mielestä sit ihan se iso kysymys, että on ylipäänsä töissä, et ei se mulle oo 
semmonen, koska mulla ei oo just mitään semmosta ihan niinku sisäistä pakkoa to-
teuttaa itseäni töissä, niin se on semmonen, että mä yhtä hyvin melkein voisin kuvi-
tella, että mä toisenlaisessa kulttuurisessa tilanteessa olisin voinut olla kotiäiti. Mut en 
tässä ajassa.  

PH 
Mmm. 

KAIJA 
Että tässä ajassa mä kyllä nyt kokisin jääväni jostain tosi paljon paitsi. Mut että sano-
taan kolkyt vuotta sitten, kakskyt vuotta sitten, mä en koe, että se on mun niinku 
sisältä lähtevä tämmönen niinku tarve, et mä luulen, et mä kotiäitinä olisin ihan saanut 
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niinku riittävästi aivoilleni virikettä, lukisin niitä kirjoja ja harrastaisin kulttuuria ja te-
kisin kaikkea, että mä kokisin eläväni ihan täyttä elämää kuitenkin. Plus että siinä toi-
sessa ajassa se olis ollut taloudellisesti varmaan mahdollista (...) että meillä on talo ja 
ehkä tietynlainen elintaso ja mahdollisuus joskus matkustaa ja maksaa lasten harras-
tuksia, niin sithän se on myöskin eri(laista …). Mut et nää on nyt tietenkin tämmösiä, 
että kuin paljon ne on ihan semmosia niinku vapaita valintoja (...) kuitenkin. (H06 N, 
s. 45–46) 

Puheotteessa kotiäitiysvalintaa esimerkiksi lasten tai omiin tarpeisiin vedoten ei 

”tässä ajassa” merkityksellistetä realistiseksi mahdollisuudeksi. Sen sijaan varteen-

otettavaksi valinnaksi kotiäitiys kuvitellaan toisen sosiaali- ja kulttuurihistoriallisen 

aikakauden kontekstissa. Siinä kotiäitiys merkityksellistetään ideaaliseksi elämänmuo-

doksi, jossa kotiäitiydestä iloitsevan ja nauttivan perheenäidin positio tarjoaa varteen-

otettavan mahdollisuuden elää ”täyttä elämää” ja toteuttaa itseään monipuolisin kult-

tuuriharrastuksin.  

Katkelmassa asetutaan toisaalta myös nykypäivän keskiluokkaisen perheen elä-

mäntavan ja taloudellisten reunaehtojen omaksujaksi, mikä luo ristiriitaa nykyisen ja 

itselle toisessa ajassa kuvitellun position välille. Nykyhetkeen kiinnittyen perheen 

elintason ylläpitäminen esitetään myös tärkeäksi uraäitiysvalinnan perusteeksi, mikä 

tulee näkyväksi ilmaisemalla, ”…että meillä on talo ja ehkä tietynlainen elintaso ja mahdolli-

suus joskus matkustaa ja maksaa lasten harrastuksia, niin sithän se on myöskin eri(laista …)”. 

Puheessa ylläpidettävät kulttuuriset uraan suuntautumisen odotukset ja normit liite-

tään vahvasti nykyisyyteen eräänlaisiksi nykyisen aikakauden ”pakotteiksi”, jolloin 

ansiotyötä ei kuitenkaan merkityksellistetä sisäiseksi itsensä toteuttamisen paikaksi. 

Siihen viittaa puheotteen alussa esitetty ilmaus ”mä en koe, että se on mun niinku sisältä 

lähtevä tämmönen niinku tarve”. Viittaus uran luomiseen liittyvän sisäisen tarpeen puut-

tumisesta kertautuu myös ”vanhan ajan” kotiäitiyden tarjoaman elämän mielekkyy-

destä ja riittävästä virikkeellisyydestä. Tästä näkökulmasta puhe muodostaa tahatto-

masti diskursiivisen paradoksin.  

Nykymaailmaan siirrettynä korkeasti koulutetulle äidille kotiäitiydestä nauttimi-

sesta ei puheessa anneta varauksetonta hyväksyntää, ikään kuin pääsylupaa, mikä tu-

lee näkyväksi viimeisessä katkelman ”vapaita valintoja” reflektoivassa lauseessa: ”Mut 

et nää on nyt tietenkin tämmösiä, että kuin paljon ne on ihan semmosia niinku vapaita valintoja 

(...) kuitenkin”. Tässä erityisesti reaaliaikaan viittaavassa lausahduksessa näkemys yk-

silöllisistä ja ”vapaista valinnoista” kyseenalaistetaan ja liitetään kunkin aikakauden 

normeihin ja ”pakkoihin”, joiden viitataan ohjaavan ja muokkaavan elämänvalintoja. 

Siten uran ja vanhemmuuden kombinaatio kuvautuu tässä ajassa normatiiviseksi elä-

misen malliksi, jolle ei nähdä olevan vaihtoehtoja. 
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6.4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

”Retrospektiivisessä”, menneeseen aikaan paikannetussa, todellisia tapahtumia sekä 

kuvitteellisia valintoja käsittelevässä puheessa siirtymät menneisiin elämäntapahtu-

miin tuottivat pääosin puhetta vaikeiksi ja arkaluonteisiksi koetuista kipupisteistä 

työn, uran ja lasten tarpeiden huomioimisen välillä. Subjektiivisesti koettu äitiys nousi 

tässä puheessa erityisen näkyväksi ja kiinnittyi yhtäältä elämänkulun käännekohtiin ja 

toisaalta koetun ongelman oivaltamiseen ja reflektointiin. Ansiotyön ja äitiyden yh-

teen sovittamista käsiteltiin sekä yksityisinä, omaan persoonaan, elämänarvoihin ja 

elämäntilanteeseen liittyvinä ratkaisuina äitiyteen liittyvien eri aikakausiin liittyvien 

kulttuuristen odotusten, normien ja hyveiden kontekstissa. 

Vaikeat kokemukset ja kipupisteet käsiteltiin haastattelutilanteessa solmukoh-

dasta ja hankalasta vaiheesta selviytymisen retoriikalla. Aikaisempi minä erotettiin 

haastattelupuheessa nykyisestä minästä rakentamalla eroa ja etäisyyttä aiemmassa elä-

mänvaiheessa koetun ristiriitatilanteen ja nykyisen normaalitilanteen välille. Sen si-

jaan kuvitteellisen puhetyypin funktioksi määrittyy ansiotyön, uran luomisen ja äitiy-

den alueilla tehtyjen ratkaisujen ”oikeiksi” ja onnistuneiksi vakuuttaminen, jolloin ki-

pupisteet eivät tule kerrotuiksi todellisuudessa tapahtuneiksi, vaan ne tulevat pu-

heessa esiin vaihtoehtoisiin todellisuuksiin liitettävien merkitystenantojen kautta.  

Puhe on luettavissa ja tulkittavissa äärimmäisen sukupuolispesifiksi puheeksi sen 

vuoksi, että asema ja rooli äitinä kehystää kaikkia tämän puheen variaatioita, jolloin 

äitiyteen elämän solmukohdissa ja eri aikakausina liitettävät kulttuuriset odotukset 

näyttävät kulkeutuvan yksilöpuheeseen. Se, millaiset ratkaisut äitiydessä ovat arvos-

tettuja ja tavoiteltavia ennen ja nyt, tulee näkyväksi naisten argumentoinnissa. Kui-

tenkaan eksplisiittisesti sukupuolta tavalla tai toisella kokemukseen vaikuttavana te-

kijänä ei nostettu käsittelyyn esimerkiksi vertailemalla miesten ja naisten rooleja ja 

niihin liittyviä valintoja. Myöskään tasa-arvon teemaa ei otettu puheessa esiin.  

Ensin tarkasteltu puhevariaatio rakentaa kotiäitiyden ihanteen ja subjektiivisen 

kotiäitiyskokemuksen välisen ristiriidan. Puhe tekee näkyväksi, miten ja miksi kotiäi-

tiys (väliaikaiseksi ajateltuna ratkaisuna) konstruoidaan ensin korkeasti koulutetun äi-

din haluamaksi valinnaksi, minkä jälkeen kotiäitiys romutetaan itselle huonosti sopi-

vana ja kestämättömänä (vrt. Berg, K. 2008, 139). Puhe heijastelee sellaisia vauvan-

hoitamista koskevia odotuksia ja normeja, joita laajemminkin kotiäitiyttä ihannoiva 

ajattelutapa kannattelee. Voimakkaat ja tunnepitoiset pienten lasten kotona hoita-

mista puoltavat odotukset näyttävät asettavan paineita työstatuksesta riippumatto-

masti kaikille pienten vauvojen äideille. Vauvan kanssa kotona olemiseen liitetään 

puheessa ”kodin laittaminen” ikään kuin samaan pakettiin kuuluvana, mikä 
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muistuttaa Eeva Jokisen (2005, 14–15) esiin nostamaa kotiäitiyteen itsestään selvällä 

tavalla liitettävää ”kuosittelua”. Se kuvautuu naistapaiseksi käytännöksi, joka ei vau-

vojen isille avaudu vastaavanlaiseksi tekemisen muodoksi (mt.).  

Variaatiossa kolhitaan tabua vauvanhoidon ja kotona olemisen ihanuudesta, jota 

ylläpidetään erityisesti intensiivistä äitiyttä kannattelevassa ja nykyään uudelleen akti-

voituneessa ideaalissa. Eija Sevón (2011, 60–80) tarkastelee osuvasti vauvavaihetta, 

kuinka ensimmäisen lapsen tulo perheeseen muuttaa täydellisesti naisen elämän, kun 

taas mies voi jatkaa elämäänsä siitä, mihin se ennen lapsen syntymää jäi. Vauvojen ja 

pienten lasten hoidosta käytävä ajankohtainen perhepoliittinen kiistely liittyy saumat-

tomasti median välittämänä uramahdollisuuspuheeseen, jossa keskeisenä elementtinä 

näyttäytyy juuri huoli äitien uramahdollisuuksista. Toisaalta pienten lasten äitien 

paikka merkityksellistetään perhepoliittisessa julkisessa keskustelussa edelleen kaksi-

jakoisesti ja ristiriitaisesti: toisaalta kotihoito nähdään lapselle parhaana mahdollisena 

hoivana ja toisaalta patistellaan äitejä palaamaan työhön niin pian kuin mahdollista.  

Toisenlaiseen elämänvaiheeseen paikantuva kipupiste esitettiin minää ja subjek-

tiutta muotoilevassa puhevariaatiossa väärässä iässä työmarkkinoille hakeutuvan kor-

keasti koulutetun positiossa. Puhe nostaa esiin ristiriidan, jossa sekä äidiksi tuleminen 

että työmarkkinoille siirtyminen selitetään tapahtuneeksi vääränikäisenä. Poikkeami-

nen normitetusta perheen perustamisvaiheesta rakentaa väärässä järjestyksessä elä-

mänvalintoja tekevän subjektin. Asemoituminen työmarkkinoiden ikänormien uh-

riksi nostaa esiin käsityksen normatiivisesta elämänkulusta, jossa optimaalinen vaihe 

lasten saantiin normalisoidaan opintojen jälkeiseen elämänvaiheeseen. 

Luvussa käyttämässäni esimerkkipuheessa kokemus oletettujen työmarkkinoiden 

ikänormien ja -vaatimusten merkityksestä omaa alaa vastaavan työn saamisessa esi-

tetään kipupisteeksi, jossa ei moitita esimerkiksi työmarkkinoiden toisaalta avoimia 

ja toisaalta piiloisia ikäodotuksia esimerkiksi (naisten) rekrytointitilanteissa. Kipupiste 

kuvautuu subjektiiviseksi minäkokemukseksi ”liian vanhana valmistumisesta” ja kan-

nattelee myös yleisemmin ajattelutapaa, jota laajempi uradiskurssi tässä ajassa ylläpi-

tää. Sen puitteissa ”oikeaikäisyys” merkityksellistyy yhdeksi uran luomisen aloittami-

sen keskeiseksi edellytykseksi. Aikasidonnaiset ihmisten elämänkulkua normittavat 

käsikirjoitukset ja etenkin niistä poikkeaminen yksilötasolla, esimerkiksi ”väärä lasten 

saamisen ajoitus”, voivat vaikuttaa myös siihen, miten ihmiset itse kokevat elämänsä 

– äärimmillään esimerkiksi sarjana ”väärissä” elämänkulun vaiheissa tehtyinä ratkai-

suina (ks. May 2019, 87–89; vrt. Kelhä 2009). 

Luvussa tarkasteltu puhe äidiksi tulemisen ”oikeasta ajankohdasta” elämänku-

lussa kuvautuu siten tiukasti normitetuksi (vrt. Jokinen, E. 1996, 13). Haastattelupu-

heessa äidiksi tulemiselle konstruoituu siten rajattu vaihe elämässä. Heini 



 

170 

Martiskainen (2014, 161–168) kysyy, onko äiti- ja naiskeskeisen ajattelun vielä tois-

taiseksi suljettava keskustelusta pois suhde lapseen, jotta äidin pohtiminen naissub-

jektina olisi mahdollista. Psykologiassa lapsen ja äidin välinen suhde on voimakkaasti 

esillä par excellence, kun taas äitiyden sosiologiseen tutkimukseen lapsen ja äidin välisen 

suhteen relationaalisen ja prosessuaalisen tarkastelun lisäksi olisi hedelmällistä liittää 

myös normatiivinen taso. Se, että äitiys käsitetään korostuneesti valinnaisena siteenä, 

hämärtää siihen liittyvän normatiivisuuden ja perheellistymiseen liittyvät sosiaaliset 

paineet. On syytä kysyä, miksi suhteessa lapseen oleminen ja erillisyys usein asetetaan 

vastakkain (mt.).  

Lapsen ja äidin välisen yhdessäolon kontekstissa muotoutuu aineistossa poik-

keuksellinen puhevariaatio, jossa uran ja perheen yhdistämisen kipupisteet kerrottiin 

menneeseen aikaan sijoitettujen pienten kertomusten avulla (ks. Bamberg & Georga-

kopoulou 2008, 381–382). Haastattelun lomassa esitetty pieni kertomus, ”small 

story” (mt.), paikantui muun muassa lapsen ja äidin väliseen yhteiseen leikkihetkeen 

ja nosti esiin lapsen negatiivisia äitiin kohdistuvia pettymyksen tunteita.  

Lapsen ilmaisemien negatiivisten tunteiden esiin ottaminen haastattelun kaltai-

sessa tilanteessa on tässä aineistossa ainutkertaista. Puhevariaatio osoittaa, kuinka 

haastattelun kulussa, siinä vallitsevasta haastattelupuhetyylistä erottuen yksittäisen 

aiemmin vaietun äitiyden kokemuksen käsittely mahdollistuu kertomuksen muo-

dossa. Pieni kertomus voidaan ymmärtää tässä myös aiemmin haastattelupuheessa 

rakentuneen minän työstämisenä ja modifiointina. On huomion arvoista, että pien-

ten kertomusten kategoriaan ei kuitenkaan yleensä tyypillisesti sisällytetä mennyttä 

aikaa kuvaavia tapahtumia, jotka sen sijaan on tulkittu ”isoja” kertomuksia määrittä-

viksi (ks. esim. Labov 1972; Bamberg & Georgakopoulou 2008). Pienen kertomuk-

sen jäsennys on silti tässä yhteydessä mielestäni varteenotettava ja puheen tulkinnan 

kannalta merkittävä. 

Toisaalta negatiivinen lapsen kokemuksen tiedostaminen ja sen aiheuttaman ki-

peän kokemuksen sanallistaminen yksittäisiä tapahtumia kuvaavien pienten narratii-

vien kautta on myös tulkittavissa vuorovaikutustilanteeseen sitoutumisena sekä iden-

titeetin työstämisenä ristiriitaista asemoitumista ilmentävässä haastattelupuheessa 

(mt. 2008, 378–379). Narratiivi suhteutuu tässä aiemmin esitettyyn samaa aihepiiriä 

käsittelevään haastattelupuheeseen ja mahdollistaa puhujalle merkityksellisen mutta 

arkaluonteisen kokemuksen esittämisen, joka muutoin olisi saattanut jäädä käsittele-

mättä haastattelun kulussa. 

Terapiakeskusteluja analysoineen Katja Kurrin (2005) tavoin tulkitsen haastatte-

lun loppuvaiheessa tapahtuvan varsin merkittävän haastattelupuhetta koskevan muu-

toksen ilmentävän myös jotakin hyvin olennaista puhujan tunteista ja subjektiivista 
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kokemuksista. Siirtymät menneen ajan kertomuksiin ja lapsen näkökulman esiin ot-

taminen huolta lapsen pärjäämisestä kantavan äidin positiossa voidaan ymmärtää tie-

dostamattomana moraalisen järjestyksen rakentamisena. Asettuminen sensitiiviseen, 

lapsen kipeitä tunnekokemuksia tunnistavan äidin positioon avaa siten mahdollisuu-

den työorientaation käsittelemiseen myös lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta (vrt. 

Kurri 2005, 11, 33). Samalla se merkitsee hetkellistä luopumista aikaisemmin haas-

tattelussa itselle otetusta toisenlaisesta positiosta. Tässä yhteydessä lapsen omien sa-

nojen kuuleminen toi esiin sellaista, mitä urasuuntautuneiden vanhempien (esimer-

kissä äidin) ei esitetä riittävästi ymmärtäneen. Toinen luvussa tarkastelluista kerto-

muksista nostaa kiinnostavasti esiin, kuinka äidin ja lapsen yhteinen leikki mahdollis-

taa lapsen arkaluonteisen kokemuksen sanoiksi pukemisen leikin yhteydessä tapah-

tuvan roolinvaihdoksen kautta.  

Kurri (2005, 15–19) esittää osuvasti, kuinka puhekontekstissa haltuun otetun, me-

netetyn, luovutetun tai saavutetun subjektiposition rakentuminen osoittaa sen, millä 

tavoin puhuja tuottaa itsensä eettisenä subjektina. Paikantamalla henkilökohtaisen 

lapseen liittyvän epäonnistumisen kokemuksen selvärajaisesti menneisyyteen puhu-

jan voidaan tulkita Kurrin (mt.) tavoin samalla myös hallitsevan etäisyyttä puhuttuun 

asiaan. Lapsen tilanteesta vastuunottajaksi asettuminen ja itsensä syyllistäminen ra-

kentaa puhujan moraalisena yksilönä, mikä ei olisi tällaisen äitiyspuheen arkaluontei-

suuden vuoksi mahdollista nykyistä lapsen elämää, tilannetta ja kokemuksia erittele-

vässä puheessa.  

Nykyisen läsnä olevan minän etäännyttämisen ja erottamisen kerrotusta tapahtu-

masta tulkitsen tabuaiheen ”pöydälle nostamisen” haastattelutilanteessa mahdollista-

vaksi strategiaksi Kurrin (mt.) analyysitapaa seuraten. Toisaalta kertomuksen käyt-

töönotto arkaluonteisen aiheen käsittelyssä voidaan ymmärtää haastattelun tapaisessa 

vuorovaikutustilanteessa välineeksi, jonka avulla haastateltava on pyrkinyt varmista-

maan halutun tulkinnan syntymisen kokemuksesta, joka on ollut hänelle itselleen ra-

visuttava (vrt. Bamberg & Georgakopoulou 2008, 380). 

Kertomuksen muotoon puettu ”tunnustus” lapsen kielteisistä kokemuksista jät-

tää avoimeksi yleisemmän kysymyksen siitä, miten pitkälle koulutetut ja uraorientoi-

tuneet perheelliset (etenkin jos perheen molemmat puolisot ovat urakehityksestään 

kiinnostuneita) kykenevät järjestämään ja raivaamaan aikaa lapselle lapsen tarpeiden 

ehdoilla. Vanhemman vastuu riittävän ajan antamisesta lapselle ilmenee jännitteisesti 

puhevariaatiossa. Sen suhteuttaminen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin tuo 

esiin harvoin julki tuodun näkökulman lasten ja vanhempien yhdessä viettämän ajan 

merkityksestä ja mahdollisesta yhteisen ajan vähäisyydestä tilanteessa, jossa molem-

mat vanhemmat luovat uraa. Yleisesti vaietun problematiikan esiin nostaminen 
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lapsen itsensä sanoittamana ja kertomukseen liittyvänä on metodisesta näkökulmasta 

katsottuna tässä aineistossa poikkeuksellinen: muissa puheyhteyksissä, mikäli lapsen 

sanomisia tuodaan esiin, ne liittyvät poikkeuksetta äidin identiteetin ja valintojen vah-

vistamiseen ja niissä äiti kuvautuu siten, että hän tuottaa pääosin myönteisiä koke-

muksia lapselle. 

Uraa rakentavien vanhempien lasten asema arjessa pakottaakin kysymään, mikä 

on se hinta, jonka lapset saattavat joutua maksamaan (ura)suorittavuutta ja tehok-

kuutta arvostavan kilpailuyhteiskunnan ehdoista ja pelisäännöistä. Vai olisiko mah-

dollista yhä määrätietoisemmin pyrkiä luomaan ja edistämään työ- ja urakulttuuria, 

joka tarjoaa riittävästi joustavia ja lasten arkea tukevia vaihtoehtoja? Työssä käyvien 

äitien erilaiset asemat ja elämäntilanteet on mahdollista nostaa julkiseen keskusteluun 

niin sanottua ”perheystävällinen työpaikka” -ideaa operationalisoimalla. Ritva Nätki-

nin (1997, 211) esiin nostama näkökulma korkeakoulutetuista äideistä potentiaalisina 

äitiyden hierarkioita kyseenalaistavina edelläkävijöinä ja siten uudenlaisia äitiystulkin-

toja esiin nostavina on myös tässä yhteydessä huomion arvoinen. 

Viimeisenä tässä luvussa tarkastelin menneeseen aikaan sijoittuvia ristiriitaisuuden 

kokemuksia, jotka eivät liittyneet toteutuneisiin lastenhoidollisiin päätöksiin eivätkä 

ilmentäneet toteutunutta työn ja vanhemmuuden yhteen sovittamisen ristiriitaa. Tätä 

puhetta voi luonnehtia yhtäältä kuvitteelliseksi ja toisaalta spekulatiiviseksi; aikoinaan 

tehdyt ratkaisut nivottiin valintoihin, jotka miellettiin potentiaalisiksi mutta joista silti 

oli luovuttu. Puheessa rakentuneet kipupisteet ja vaihtoehtoiset todellisuudet esite-

tään siten fiktiivisinä. 

Lähinnä spekulatiivisessa variaatiossa lasten kasvatukseen ja vanhemman läsnä-

olon niukkuuteen liitettävä usein ajassamme esiintyvä riski- ja huolipuhe otettiin käyt-

töön (vrt. Harrikari 2008, 256–261; 2011, 319–349). Potentiaaliset lapsia koskevat 

riskit kuviteltiin tilanteeseen, jossa äiti asettaa työuran rakentamisen itselleen tärke-

äksi tavoitteeksi eikä yhdessäoloon lasten kanssa siksi jää riittävästi aikaa. Puheessa 

työelämän valintoihin liitettävien merkitysten kohdentaminen menneeseen elämän-

vaiheeseen nostaa esiin julkisissa yhteyksissä vähän esillä olleen, marginaaliin paikan-

tuvan vanhemmuuspuheen, jossa juuri vanhemman valitsema uraorientaatio merki-

tyksellistetään riskiksi lasten ja vanhemman välisen luottamuksellisen suhteen raken-

tumisen kannalta. Puheessa tuotetaan äiti–lapsi-suhteeseen liitettäviä, uraan panosta-

misesta aiheutuvia uhkakuvia. Tällaisten ei-toivottujen seurausten ”maalaaminen” 

mahdollistaa haastattelutilanteessa menetettyä yhteistä aikaa ja omaa syyllisyydentun-

netta lapsille hyvittävän äidin fiktiivisen position rakentumisen ja sen kuvittelemisen, 

että äiti itse voi valinnoillaan aiheuttaa tällaisen epätoivoa kuvaavan tilanteen. Hyvit-

tämisen keino nostaa esiin yleiset kasvatuksellisesti kyseenalaiset metodit, kuten eri 
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muodoissa harjoitettavan lasten lahjomisen. Siten etenkin lasten olon parantamisen 

kontekstissa käytettävä hyvittämispuhe on ympäristössämme mieluusti vaiettu aihe. 

Samalla se on kiusallinen: hyvittämistä esiin tuova puhe rakentaa heikon, lasten toi-

veiden ja vaatimusten armoilla elävän vanhempiposition. 

Sen sijaan toinen kuvitteellisen puheen variaatio nosti pintaan hieman yllättävän 

minän etäännyttämisen strategian. Mahdollisuus ja intressi toimia kotiäitinä nostettiin 

esiin toiseen aikakauteen paikannettuna. Ajan hengen, ilmapiirin ja kulttuuristen nai-

siin ja äiteihin kohdistuvien työn ja perheen yhteen sovittamisen odotusten puitteissa 

konstruoitiin nykyajasta erottuva toisenlainen naisten valintoja ohjaava merkitysto-

dellisuus. Aikasidonnaisten normien ja uskomusten vaikutus tällaisissa valinnoissa 

esitetään historiallisesta ja kulttuurisesta perspektiivistä käsin: käsitys ihmisten ”va-

paista valinnoista” eri aikoina ja erilaisissa yhteiskunnissa asetettiin puhevariaatossa 

kyseenalaiseksi (vrt. Katvala 2001). 

Kirsi Nousiaisen (2004) mukaan äitiyden kulttuurinen tila muotoutuu moninai-

sista ja ristiriitaisista äitiyttä koskevista diskursseista. Kulttuuristen äitiyden ideaalis-

ten representaatioiden ja yksityisten kokemusten suhde näkyi menneen ajan koke-

musten sanallistamisessa. Puhe nosti poikkeuksellisesti esiin epäonnistuneen äidin 

position riskinä, joka liitettiin tiukasti tietynlaisiin äidin roolissa onnistumisen kan-

nalta epäsuotuisiksi kuvattuihin valintoihin ja olosuhteisiin. Menneen ajan puhe tekee 

hyvin näkyväksi, kuinka kulttuurissamme äidin rooli näyttäytyy normatiivisia ja mo-

raalisia odotuksia sisältävänä ja siten yhä ajassamme tiukasti säädeltynä sosiaalisena 

roolina (vrt. Jokinen, E. 2005, 129–131). 
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7 YHTEENVETO JA ARVIOINTI 

Tutkimuksessa olen tarkastellut, miten korkeasti koulutetut, työssä käyvät ja perheel-

liset naiset (luvussa 2 myös miehet) merkityksellistävät työn ja perheen yhdistämisen 

valintojaan eri puhekonteksteissa. Vastauksia etsin kahteen tutkimuskysymykseen. 

Ensinnäkin kysyin, mitä ovat ne puhetavat, joita haastateltavat käyttävät pohtiessaan 

elämäänsä ja selostaessaan omia, työn ja vanhemmuuden yhdistämiseen liittyviä va-

lintojaan ja millaisia subjektipositioita noissa puhetavoissa rakentuu. Toiseksi kysyin, 

miten haastateltavat nivovat kyseiset puhetavat toisiinsa omia valintojaan punnites-

saan ja perustellessaan. 

Edellisissä luvuissa raportoitu analyysi tuo esiin, millaisin tavoin erilaisiin puhe-

konteksteihin ankkuroitunut haastattelupuhe ilmentää erilaisia kulttuurisia yleisiä 

odotuksia, joita voidaan hyväksytysti käyttää haastattelutilanteessa omien työn ja per-

heen yhteen sovittamiseen liittyvien valintojen perustelemisessa. Analyysi nosti esiin 

viisi toisistaan erotettavissa olevaa puhetapaa, joiden väliset rajat eivät näyttäydy eh-

dottomina: puhe perhearjen pyörittämisestä, kriittinen työelämä-/urapuhe, lasten lii-

kuntaharrastuspuhe, perhekulttuurisia ja elämäntyylillisiä erotteluja ja preferenssejä 

esiin tuova puhe sekä työ/ura–perhe-suhteen kipupisteitä menneessä muodossa ja 

ajassa reflektoiva puhe. Huomion arvoista on, että analyysissä esitetyt tulokset ja tul-

kinnat ovat vahvasti sidoksissa kulloiseenkin puhekontekstiin, jossa työn, uran ja per-

heen yhdistämisen odotuksia ja yleisiä käsityksiä nostetaan esiin. 

Tulkintani mukaan näiden tilannesidonnaisten puhetapojen käyttämisessä voi-

daan tunnistaa kolme yleistä diskurssia, joiden esiin nouseminen riippuu vähemmän 

kulloisestakin haastattelutilanteesta ja kunkin haastateltavan erityisestä elämäntilan-

teesta. Ne ovat a) hyvän vanhemmuuden diskurssi, b) äitiysdiskurssi ja c) ura- ja työ-

elämädiskurssi. Oletan, että nämä kolme diskurssia olisivat tulleet esille, vaikka haas-

tatteluja olisi tehty merkittävästi enemmän tai vaikka haastateltavina olisi ollut sosi-

aaliselta taustaltaan kirjavampi joukko. Nämä diskurssit voidaan myös hahmottaa 

kielenkäytön mikrotason ja laajan sosiokulttuurisen kontekstin välittäjinä ja kohtaa-

mispaikkoina (vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009, 42–43). Diskurssit ovat myös ajassa 

ja kulttuurissa ainakin osittain muuttuvia, ja uudenlaisia merkityksiä voi kiinnittyä 

makrotason kulttuurisiin diskursseihin.  
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Tässä luvussa esitän ensin yleiset tiiviit kuvaukset mainituista kolmesta diskurs-

sista. Sen jälkeen tarkastelen, kuinka haastateltavat käyttävät ”ylätason” diskursseja ja 

kombinoivat niitä eri tavoin sellaisissa työn ja perheen yhteen sovittamiseen liittyvien 

valintojen selonteoissa, kuvauksissa ja perusteluissa, joista edellä oleva analyysi on 

muodostunut. Lopuksi arvioin tutkimuksen tuloksia ja esitän jatkotutkimusideoita. 

7.1 Kolme diskurssia 

Hyvän vanhemmuuden diskurssi rakentuu pitkälti sen vastinpariin, huonoon van-

hemmuuteen liitettävistä yleisistä käsityksistä, mikä luo diskurssin perustavanlaatui-

sen jännitteen. Huono vanhemmuus liitetäänkin yleisesti perheisiin, joissa perhearki 

on sattumanvaraista ja jossa lapset elävät vailla sääntöjä, rajoja ja rutiineja. Perhearjen 

pyörittämisen puheesta johdettuna diskurssi ilmentää siten vastuullista, lapsille rajoja 

asettavaa säännöllisiä ja mahdollisimman hyvin ennakoitavia rutiineja sisältävää tur-

vallista vanhemmuutta. Puheessa tuodaan esiin erityisesti se, kuinka pienten lasten 

tarpeet ja etu asetetaan vanhempien yksilöllisten intressien edelle. Vanhemmuusdis-

kurssissa ylläpidetään lukuisia erilaisia vastakkainasetteluja ja kategorisointeja, joista 

kiistely vanhempien ja lasten yhteisen ajanvieton erilaisista toteutustavoista on tulkit-

tavissa diskurssin pysyväksi ja siten perustavanlaatuiseksi jännitteeksi. 

Vanhemmuusihanteet ovat aikaan sidottuja ja peilaavat myös yleistä yhteiskun-

nallista ilmapiiriä. Terävimmin tämä ilmenee aikasidonnaisissa uudentyyppisissä mer-

kityksenannoissa. Puhe lasten harrastuksiin aktiivisesti osallistumisesta kuvautuu 

vahvasti arvostetun ja tavoiteltavan nykyvanhemmuuden mittapuuksi. Lasten harras-

tuksissa mukana kulkemisen korostaminen tarjoaa paikan ilmentää itseä ja puolisoa 

lasten luovaa ja aktiivista vapaa-ajanviettoa tukevina vanhempina. Diskurssi näyttää 

olevan myös vanhemmuutta kategorisoiva kaksiteräinen miekka: puhetavoista joh-

dettuna siinä kannatellaan samanaikaisesti hyvän ja huonon vanhemmuuden eroa-

vuuksia. Rajanveto näyttäisi kiteytyvän kysymykseen siitä, elävätkö lapset ja vanhem-

mat pääsääntöisesti yhteistä vai erillistä arkielämää. Arjen pyörittämisen puheessa 

tämä tehdään näkyväksi kuvailemalla, kuinka merkittävästi vanhemman ja/tai van-

hempien oma vapaa-aika on valjastettu lasten harrastuskäytäntöihin. 

Viittaukset hyvän vanhemmuuden diskurssiin sukupuolineutraaliutta ilmentävänä 

diskurssina ovat löydettävissä lähes kaikesta analysoidusta puheesta. Vanhemmuus 

on käsitteenä hieman epätarkka ja yleistävä. Päivi Sutinen (2005) toteaa väitöstutki-

muksessaan käsitteen abstraktin luonteen: hänen mukaansa on täsmällisempää puhua 

erikseen äidin vanhemmuudesta ja isän vanhemmuudesta. Jokseenkin epätarkka, 
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mutta kielenkäyttöön vakiintunut vanhemmuus -käsite ilmentää pikemminkin sel-

laista nykyvanhemmuuden ideaalia, jossa perhevelvollisuudet on jaettu lähes tasan ja 

puolisot tukevat toisiaan lapsiperhearjen ja uran yhdistämisen haasteissa. Viittauksilla 

hyvän vanhemmuuden diskurssiin saatetaan siten myös vaientaa tai peittää perheti-

lanteita, joissa tasajako ei toimikaan odotetulla tavalla (ks. myös Vuori 2001). 

Hyvän vanhemmuuden diskurssiin viittaaminen luo kuvan tasavertaisesti hoidet-

tavista vanhemmuuden velvoitteista, kun taas äitiysdiskurssissa tuotetaan ja ylläpide-

tään naisiin ja äiteihin kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia eri elämänalueille 

ulottuvia odotuksia, paineita ja uskomuksia (vrt. Katvala 2001; Nousiainen 2004). 

Tässä tutkimuksessa äitiysdiskurssi erottuu vanhemmuusdiskurssista. Äitiysdiskurs-

sin ylläpitämissä kamppailuissa ja kiistoissa tuotetut vastakkainasettelut kuvautuvat 

vanhemmuuspuhetta (eli me-muotoista puhetta) selvemmin useissa eri puhekonteks-

teissa, ja ne myös liittyvät hyvin erilaisiin teemoihin. 

Äitiysdiskurssia voidaan luonnehtia laaja-alaiseksi, kiistanalaiseksi eri suuntiin 

rönsyileväksi diskurssiksi. Se pitää sisällään lukuisia naiseuden ja äitiyden määrittelyjä, 

äitiyden ideologisia kamppailuja, työn ja äitiyden yhdistämiseen liittyviä kiistoja ja 

merkityksenantoja sekä normatiivisia ja moraalisesti latautuneita käsityksiä hyvästä 

äitiydestä. Äitiysdiskurssi juontaa juurensa historiallisesti muodostuneeseen perintei-

sen äidin rooliin, jossa lasten- ja kodinhoito määrittyy korostetusti äidin elämän kes-

kiöön. Moderni vanhemmuusdiskurssi, joka on vailla pitkää perinnettä, nostaa isät 

esiin lasten hoivaajina, joskin yhä edelleen äidin vanhemmuus yhdistettynä äidin ura-

mahdollisuuksiin dominoi esimerkiksi perhepoliittisessa argumentoinnissa. 

Siitä huolimatta, että äitiys on nykyään jatkuvien uudelleen määrittelyjen kohde, 

johon äidit itsekin osallistuvat esimerkiksi mediassa, myös sitkeitä ja vaikeasti muu-

tettavia äitiyteen liitettäviä käsityksiä ylläpidetään äitiysdiskurssissa ja eri asiayhteyk-

sissä. Äitiysdiskurssi voidaan nähdä mahdollisesti yhtenä aikamme eniten yksilöjä tyy-

pittelevimmistä, äitien moraalisävyisiä erotteluja kannattelevimmista diskursseista, ja 

uraäiti, kotiäiti, väsynyt äiti, perhearkea suvereenisti pyörittävä äiti, huono äiti, läsnä 

oleva äiti ja poissa oleva äiti ovat vain joitakin esimerkkejä yleisesti käytettävistä äitien 

tyypittelyistä. 

”Kotiäitiys vastaan uraäitiys” on kamppailu, joka näyttäisi ilmestyvän yhä uudes-

taan yhteiskunnallisen ja perhepoliittisen debatoinnin kohteeksi eri ajankohtina ja eri-

laisin painotuksin. Kamppailu näyttäisi antavan jossain määrin aineksia myös korke-

asti koulutettujen työssä käyvien naisten työn/uran vaatimusten ja lasten tarpeiden 

huomioimisen yhdistämispuheeseen. Vaikka kotiäitiyden tavoite ei tässä aineistossa 

nouse juurikaan esiin, äitiysdiskurssista kodin idealisointi äidille merkityksellisenä 

ympäristönä ei näytä poistuneen. Diskurssissa ylläpidetään yhä odotuksia, jossa äidin 
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nähdään tekevän lasten hyväksi monenlaisia asioita: esimerkiksi äidin katsotaan hoi-

tavan lastenhoidon rutiineja ja jakavan arjen tapahtumia ja kokemuksia lasten kanssa 

kuin luonnostaan. Kodin ja äitiyden tiivis sidos ilmenee äitiysdiskurssissa yleisinä 

odotuksina juuri äidin kotiroolista ja merkityksestä kodin tunneilmapiirin ja viihtyi-

syyden vaalimisessa. Diskurssi merkityksellistää kodin enemmän äitien kuin isien pai-

kaksi, ja koti paikantuu edelleen alueeksi, jossa rakennetaan nimenomaan äitiyttä. 

Toisaalta on syytä mainita, että isien kotiroolin vahvistaminen näyttäisi olevan yhä 

enemmän esillä perhepoliittisissa diskursiivisissa kamppailuissa.  

Kolmatta tässä tutkimuksessa esiin nousevaa ja puheita jäsentävää kielen käytön 

aluetta eli uradiskurssia voitaneen pitää yhtenä ajassamme eniten käytettynä, ja myös 

vaikutusvallaltaan vahvana diskurssina. Hegemonisen aseman saavuttaneen uradis-

kurssin (career discourse) hyödyntäminen puhekäytännöissämme on usein tiedosta-

matonta ja itsestään selvää. Tällaista lähes automaattista tapaamme merkityksellistää 

ura juuri tietynlaiseksi työelämässä orientoitumisen tavaksi on myös kritisoitu. 

(Richardson 2012, 90–91.) Tässä tutkimuksessa uradiskurssin ei nähdä sisältävän yk-

sinomaan itsensä kehittämisen merkityksiä: kun joku perustelee valintojaan työelä-

mässä korostamalla, että työ onkin hänelle vain tavallista työntekoa (vrt. engl. job), 

hän osallistuu myös yhtä lailla samaan uraa merkityksellistävään laaja-alaiseen kult-

tuuriseen puheavaruuteen. Ihmiset merkityksellistävät suhdettaan työelämään yh-

dessä ja samassa puheavaruudessa, joskin he tulevat hyödyntäneeksi diskurssia 

omista lähtökohdistaan ja motiiveistaan käsin.  

Toisaalta yksilön näkökulmasta katsottuna itsensä kehittäminen oman alan ansio-

työn alueella, pyrkimys kohti uudenlaisia oman alan haasteita ja esimerkiksi ammatil-

lisen osaamispotentiaalin kartuttaminen merkityksellistetään arvostetuksi työelämään 

orientoitumisen tavaksi (Young & Valach 2004, 499–514). Uraan panostamisen odo-

tusten nähdään kohdentuvan voimakkaimmin pitkälle koulutettuihin ihmisiin, joille 

uran katsotaan tarjoavan erilaisia yksilöllisiä ja yksilön ammatillisia kykyjä vahvistavia 

kehitysvaiheita. Ura on tyypillisesti käsitetty sarjana ylennyksiä työrooleissa, -ase-

missa ja -statuksissa (Känsälä 2012, 20). Ura on mahdollista käsittää myös toisin: uran 

voidaan ajatella sisältävän myös ihmisen yksityiselämään ja sosiaalisiin verkostoihin 

liittyviä ulottuvuuksia, jotka välillisesti vaikuttavat tai voivat vaikuttaa suotuisasti yk-

sittäisen ihmisen uraan (mt.) Toistaiseksi hallitseva urahypetyspuhe ja siinä hyödyn-

nettävä valtavirtauradiskurssi on tulkittavissa minää rakentavaksi puheeksi, jossa 

minä irrotetaan paitsi sidoksista puolisoon tai lapsiin myös useista muista elämänalu-

eista.  

Nykypäivän uradiskurssissa, jota mediassa ja politiikassa yleisesti käytetään, ko-

rostetaan ihmisten uudelleen kouluttautumisen, täsmäkoulutuksen ja työelämässä 
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vaadittavien taitojen joustavan päivittämisen tarpeellisuutta. Tästä näkökulmasta kat-

sottuna uradiskurssi sisältää oletuksen urastaan kiinnostuneista työntekijöistä ja myös 

korkeasti koulutetuista, jotka ovat halukkaita omaksumaan uudenlaisia taitoja, tehtä-

viä ja työelämärooleja jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Nykytyöelämän perusta-

vanlaatuisiin muutoksiin sopeutuminen näyttäisi edellyttävän yksilöltä ketterää sitou-

tumattomuutta (boundaryless career) ja uran hallintaa (career management). Tämän-

suuntaisten työelämässä vaadittujen taitojen ja ominaisuuksien suhteen hyvin resurs-

soituneiden ihmisten menestymisen mahdollisuudet näyttäisivät olevan parhaimmat. 

(Richardson 2012, 92–99.) Lisäksi uradiskurssissa, sen (puhe)käytännöissä ylläpidet-

tävien modernien termien on tulkittu jossain määrin kätkevän työmarkkinoilla tapah-

tuvan vallan uudelleen jakautumisen tendenssin (mt.) 

Edellä esitetystä hallitsevasta uralla etenemisen eetoksesta erottuva puhe kuvau-

tuu tässä tutkimuksessa pitkäaikaisena työssä käyntinä alalla ja tehtävissä, jotka eivät 

vastaa omaa korkeakoulututkintoa. Tavallista työssäkäyntiä (vrt. engl. job) puoluste-

taan tasaiseksi ja uran edistämisen ja itsensä kehittämisen ajattelusta irtautuvaksi ta-

vaksi toimia työelämässä, jota kuitenkin korkeakoulutetut naiset näyttävät joutuvan 

perustelemaan huolellisesti. Kun urakunnianhimon puuttuminen ja vähäinen moti-

vaatio itsensä kehittämiseen uralla esitetään erityyppisin perusteluin ja selityksin itse-

valituksi tavaksi toimia työelämässä, puhujat osallistuvat myös uradiskurssiin, mutta 

ilmaisevat kriittisiä ja oman elämän olosuhteisiin ja tavoitteisiin liittyviä kannanottoja. 

Sen sijaan aineiston urakeskeisessä puheessa (jota aineisto sisältää hyvin vähän, ja jota 

on tarkasteltu vain suppeasti ja viittauksen omaisesti) rakennetaan subjektiivisesti ko-

ettua uraonnistumisiin liittyvää työn imua, flow-kokemuksia ja uran etenemiseen liit-

tyviä odotuksia ja tavoitteita (ks. Hakanen 2004; 2011). 

7.2 Diskurssien nivoutuminen toisiinsa eri luvuissa 

Luvussa 2 erittelyn kohteena olevassa, lapsiperhearjen käytäntöjä ja rutiineja koske-

vassa puheessa viitataan pääsääntöisesti hyvän vanhemmuuden diskurssiin ja äitiys-

diskurssiin. Uradiskurssiin viittaukset tulevat ilmi epäsuorasti puheena siitä, kuinka 

työntekijöinä pyritään sopeutumaan ja joustamaan työtilanteen vaatiessa ja työnanta-

jan sitä pyytäessä. Äitiys tulee tuotetuksi erityiseksi, isyydestä erottuvaksi vanhem-

muuden jäsennykseksi, mikä ilmenee puheessa äitien arkisen lastenhoitovastuun ko-

rostumisena (myös esim. Vuori 2001; Jokinen, E. 2005). Lapsiperhearjen pyörittä-

mispuheessa äitiysdiskurssiin viittaukset näkyvät juuri äidin lasten hyväksi tekemien 

hoidollisten toimien ja käytäntöjen kuvauksissa. Äitiysdiskurssin ulottuvuus, jossa 
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pikkulasten äidin oletetaan yleisesti olevan ”se enemmän kotona oleva vanhempi”, 

kuvastuu haastateltujen naisten puheesta. Toisaalta puhe nojaa hyvän vanhemmuu-

den (sukupuolineutraaliin) diskurssiin, jossa perhearjen rutiinien hoitamispuhe il-

mentää tasa-arvoisen vanhemmuuden ideaalia, jossa hyvä vanhemmuus kuvautuu 

velvollisuuksia jakavaksi vanhemmuudeksi (me-puhe).  

Hyvän vanhemmuuden ja äitiysdiskurssin rajalinjaa on mahdoton vetää. Pikem-

minkin oleellista ja tutkimuksellisesti kiinnostavaa on saman puhujan kyky käyttää 

näitä molempia oman perhearkensa kuvauksissa. Rinnakkainen diskurssien ja niiden 

eri variaatioiden käyttö saattaa viitata perheissä vallitsevaan, kenties hyvinkin tavan-

omaiseen tilanteeseen, jossa työssä käyvät äidit toisaalta jakavat puolison kanssa joi-

takin lastenhoitorutiineja mutta toisaalta ottavat päävastuun arjen pyörittämisestä. 

Toinen keskeinen havaintoni kohdistuu siihen, kuinka ura- ja työelämädiskurssi 

nivotaan hyvää vanhemmuutta ja äitiyttä määrittäviin diskursseihin. Tämä ilmenee 

erityisesti puheyhteyksissä, joissa lapsiperhe-elämän päivittäisten rutiinien hoitami-

nen selostetaan vanhempien ansiotyön asettamien aikataulujen ja muiden työpaikka-

kohtaisten ehtojen mukaisesti organisoituvana. Työelämän suunnasta tulevat lapsi-

perhearjen järjestelyihin vaikuttavat tekijät ja olosuhteet kuvastuvat puheessa itses-

täänselvyyksiksi, joihin ei katsota itse voitavan vaikuttaa. Työn ja perheen yhteen so-

vittamisen institutionaalisten reunaehtojen puhekontekstissa työelämädiskurssin 

työntekemisen rajoja ja sääntöjä määrittävään merkitysulottuvuuteen tukeudutaan si-

ten perhearjen pyörittämisen sujuvuuden versus kitkan kuvauksissa. Toisaalta työelä-

mädiskurssi törmää äitiysdiskurssissa merkityksellistettäviin odotuksiin juuri äidistä 

yllättäen ilmaantuvien kiperien ongelmatilanteiden ratkaisijana. Esimerkiksi lasten 

sairastumisen vuoksi odotukset rikkoutuneen päiväjärjestyksen uudelleen järjestele-

misestä esitetään kohdistuvan valtaosin äiteihin.  

Sen sijaan hyvän vanhemmuuden diskurssia käytetään kiireen ja kiireettömän ajan 

puutteen merkityksenannoissa, jotka eivät johdu yksinomaan vanhempien työstä, 

vaan lähinnä työn ja lasten harrastuskuvioissa mukana kulkemisen yhdistämisen 

haasteista. Kiirettä ei kuitenkaan sanana korosteta, vaan se kuvataan kiertoteitse hek-

tisinä siirtymisinä paikasta toiseen – aika on niin sanotusti kortilla. Perhearjen pyö-

rittämisen puheesta johdettuna lasten ohjattuihin harrastuksiin osallistuminen, 

vaikka sen katsotaan muuttavan arki-iltoja tiivistahtisiksi, esitetään tavoiteltavaksi hy-

vän vanhemmuuden diskurssissa, jolloin tähän diskurssiin näyttäisi kulkeutuneen uu-

dentyyppinen merkityssisältö: puhe lasten harrastuksiin aktiivisesti osallistumisesta 

kuvautuu normatiiviset odotukset täyttäväksi, esimerkillisen lapsiperhearjen pyörit-

tämiseksi ja ennen muuta hyväksi vanhemmuudeksi. 
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Hyvän ja huonon lasten arjen välisessä rajanvedossa hyödynnetään hyvän van-

hemmuuden diskurssissa merkityksellistyvää rajankäyntiä, joka taipuu kysymykseksi 

siitä, millaisiin odotuksiin puhe lasten ja vanhempien arjen viettämisestä voidaan ha-

vaita kiinnittyvän. Arjen pyörittämisen kontekstissa tämä tehdään näkyväksi kuvaile-

malla, kuinka merkittävästi vanhemmat käyttävät vapaa-aikaansa omien lastensa har-

rastuskäytäntöihin. Muut mahdolliset vanhemmuuteen liittyvät ongelmat ja isommat 

haasteet jäävät käsittelemättä. Pyrkimys luoda käsitys omasta perheestä sellaisena, 

jossa arki on onnistuttu räätälöimään kunniallisen lapsiperhe-elämään liitettävien 

yleisten odotusten ja elämäntapanormien mukaiseksi, näyttäytyy puhetta hallitsevana 

jäsennystapana. Puhe viikonlopuista kontrastoituu kiinnostavasti puheeseen arjesta. 

Viikonloppuihin liitettävät odotukset esitetään suhteessa perhearjen pyörittämispu-

heeseen: viikonloput merkityksellistetään arjen vastapainoksi ja levähdystauoksi. 

Tämä puheen variaatio kiinnittyy hyvän vanhemmuuden diskurssiin ja painottaa per-

heenjäsenten vapaan yhdessä olemisen tärkeyttä. 

Luvussa 3 analyysin kohteena olevassa urakriittisessä puheessa nivoutuvat toi-

siinsa ennen kaikkea uradiskurssi ja äitiysdiskurssi. Kriittisten uranäkökantojen pai-

notuksissa viitataan ensisijaisesti äitiysdiskurssin läsnä olevaa äitiyttä painottavaan va-

riaatioon (esim. Faircloth 2014; Katvala 2001; Nousiainen 2004), jolloin perheelle ja 

lapsille annettava aika esitetään toisenlaisen, vähemmän kunnianhimoisen työssä 

käynnin perusteeksi: käsitys uralla etenemisestä liitetään liialliseksi työelämän ehdoille 

antautumiseksi. Siten äitiysdiskurssin sisältämät tietynlaiset merkitykset nivoutuvat 

työelämä- ja uradiskurssiin, ja perheen tarpeiden huomioimisessa äidin onnistumisen 

esitetään toteutuvan parhaiten juuri työssä, jonka ei koeta aiheuttavan liiallisia pai-

neita. Työ ei tässä puhetavassa kuvaudu äidin keskeiseksi elämäntavoitteeksi vaan 

sellaiseksi työssä käynniksi, joka tarjoaa ja ”varmistaa” mahdollisuudet tasapainotella 

ansiotyön ja perheen välillä. (Vrt. myös Berg, K. 2008.) Yhdistelemällä palasia työ-

elämä- ja äitiysdiskurssista ilmenee, että uraan panostamista ja lasten tarpeisiin vas-

taamista on vaikea sovittaa yhteen.  

Myös viittaukset äitiysdiskurssin sisältämiin vastakkainasetteluihin ja ristiriitai-

suuksiin tarjoavat sosiaalisesti hyväksyttäviä perusteluja esittää työssä käynti uran ra-

kentamisen sijaan oman perhe-elämän oloissa parhaaksi ratkaisuksi (vrt. engl. job 

versus career). Viittaukset äitiysdiskurssiin eivät paikannu puheessa niinkään työn ja 

perheen väliseen ongelmallisuuteen itsessään, vaan subjektiivisiin kokemuksiin han-

kaluudesta sovittaa yhteen työ ja lastenhoito mielekkäällä tavalla. Äärimuodossaan 

työn ja perheen yhdistämisen hankaluus kuvautuu väsyneen äidin itsereflektiossa, 

jossa väsymyksen voidaan tulkita peilautuvan esimerkiksi median ylläpitämään 
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äitiysdiskurssiin ja sen olettamuksiin energisistä ja aktiivisista työssä käyvistä pienten 

lasten äideistä.  

Kriittisten uranäkökantojen painotuksissa viitataan ensisijaisesti äitiysdiskurssin 

lasten arjessa läsnä olevan äidin tärkeyttä painottavaan variaatioon (vrt. Faircloth 

2014; Katvala 2001; Nousiainen 2004). Urakriittisessä puheessa tämä näkyy läsnä 

olevan äitiyden ja uraäitiyden vastakkainasetteluna, jolloin ylläpidetään äitiysdiskurs-

sin sisältämää jännitettä ja kiistaa siitä, mitä äidin läsnäolevuus lasten arjessa versus 

poissaolevuus tarkoittaa tai ei tarkoita lasten kannalta. Sekä äitiys- että uradiskurssin 

sisältämiä merkityksiä toisiinsa yhdistelemällä uramotivaation puuttumista on mah-

dollista puolustaa ja samalla perustella odotusten vastainen työssäkäyntiratkaisu eet-

tisesti hyväksyttäväksi. Uraintressiä epäsuorasti kritisoiva puhe hyödyntää siten äi-

tiysdiskurssin moraalisävyistä äidin läsnäoloa lasten arjessa painottavaa merkitysulot-

tuvuutta. Moraalisuus kiinnittyy puheessa käsitykseen äidin läsnäolon ja lapsen hy-

vinvoinnin sidoksesta. Äitiysdiskurssiin sisältyvää kiistanalaista debattia hyödyntä-

mällä tavallinen työssä käynti uratavoittelun sijaan voidaan lasten hyvinvointiin ve-

doten esittää hyväksi ratkaisuksi.  

Ura- ja työelämädiskurssissa rakentuvat äitiyspositiot ja -kategoriat eivät kuiten-

kaan näyttäydy joko tai -tyyppisinä, vaan useita eri positioita saatetaan tunnistaa sa-

man yksilön puheesta eri puheyhteydessä ja paikoin myös samassa puheyhteydessä. 

Ristiriitaisuuden ja ambivalenttisuuden uralla etenemisen mahdollisuuksien ja äitiys-

diskurssissa ylläpidettävän läsnä olevan äidin ihanteen välillä voidaan ajatella heijas-

televan myös yleisempää ajankohtaista kulttuurista tendenssiä, jossa ura- ja äitiyspu-

heeseen saatetaan liittää joitakin sellaisia puhetapoja, jotka tässä tutkimuksessa eivät 

nouse esiin.  

Uradiskurssiin viittaukset ovat havaittavissa puheessa myös varsin toisella tavalla. 

Uramenestystä kannattelevan hegemonisen variaation vaikutusvalta ulottuu myös 

puheeseen työssä käynnistä (engl. job). Siinä yleisestä urakehityspuheesta tuttua kä-

sitteistöä nivotaan myös käytäntöpainotteisten töiden kuvauksiin. Näissä kuvauksissa 

hyödynnetään uramenestysvariaation tyypillisiä, usein asiantuntijatehtäviin liitettäviä 

ilmaisuja, kuten ”itsenäinen suunnittelu” ja ”luova ideointi”.  

Luvussa 4 analyysin kohteena oleva lasten liikuntaharrastuskäytäntöjä selostava ja 

merkityksellistävä puhe nojautuu vahvasti hyvän vanhemmuuden diskurssiin, joka 

tarjoaa selkeitä ja konkreettisesti toteutettavissa olevia hyväksi vanhemmaksi asemoi-

tumisen paikkoja. Näissä ”rooleissa” vanhemmat tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja se 

voidaan kokea helpottavana nykyvanhemmuuden eri suuntiin osoittavien trendien 

vallitessa.  
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Liikunta- ja urheiluharrastusten kontekstissa hyvän vanhemmuuden diskurssiin 

viittaa näkyvimmin puhe lasten harrastuskyytien hoitamisen itsestäänselvyydestä. Se-

lonteot lasten harrastuksissa mukanaolosta arki-iltaisin nivoutuvat heikosti myös työ-

elämä- ja uradiskurssiin, mikä ilmenee, kun harrastusmenojen esitetään myös tuovan 

arkeen negatiiviseksi ilmaistua aikatauluttamista ja ”kiireen tuntua”. Siten paradok-

saalisesti hyvän vanhemmuuden diskurssi määrittää työelämädiskurssia vahvemmin 

puhetta vanhempien panostuksista ja mukanaolosta lasten harrastuksissa.    

Liikuntaharrastuksen puuttumista joudutaan usein selittelemään ja puolustele-

maan. Esimerkiksi äitiysdiskurssin sisältämän ”huono äiti” -kategorian esiin ottami-

nen puolusteluissa viittaa olettamukseen siitä, että toisissa perheissä saatetaan juuri 

tämä tulkinta tehdä äidistä, joka ei ole (vielä) järjestänyt liikuntaharrastuksia päivä-

koti-ikäisille lapilleen. Sitä vastoin maininnat naapurien ja ystäväperheiden lasten har-

rastuslajeista toimivat vertailukohtina pohdinnoille siitä, miten lasten harrastuksiin 

omassa perheessä suhtaudutaan. Muiden perheiden mainitseminen kuvastuu hyväksi 

ja käyttökelpoiseksi tavaksi perustella omia valintoja, jolloin valinnat asetetaan omaa 

perhettä laajempaan yhteisölliseen kehykseen.  

Lasten liikunta- ja urheiluharrastuspuheesta johdettuna myös kyseenalaistetaan 

lasten useiden ohjattujen harrastusten välttämättömyys ja sen hyvää vanhemmuutta 

ilmaiseva ja näkyväksi tekevä merkitys, mikä ilmentää harvemmin ajassamme esillä 

olevia odotuksia hyvästä vanhemmuudesta. Kyseenalaistaminen ja kriittisyys näyttäy-

tyvät siten esimerkiksi mainintoina nykylasten liiallisesta harrastamisesta. Hyvän van-

hemmuuden diskurssia käyttämällä ja sitä lasten jaksamiseen liittyvän vastuullisuuden 

suuntaan venyttämällä nostetaan esiin lasten kuormittumisen riski.  

Ulkoapäin ohjattua liikuntaa ei esitetä aina parhaana mahdollisena tapana harras-

taa liikuntaa. Lasten omaehtoisen luonnollisen liikkumisen puolustaminen heijastelee 

erilaisia, eri lähtökohdista jäsentyviä hyvään vanhemmuuteen liitettäviä odotuksia ja 

näkökulmia. Äitiysdiskurssiin viittaus ilmenee selonteossa äidin ja pienten lasten yh-

dessä leikkimisestä kodin ympäristössä, jolloin käytetään liikuntapuhetta tavalla, jossa 

pienten lasten liikunnaksi ei esitetä tarvittavan mitään toisenlaisia liikuntamuotoja. 

Tämä äitiysdiskurssin merkitysulottuvuus ei asemoi äitiä ensisijaisesti lastenhoidon 

rutiinien suorittajaksi. Puhe rakentaa siten kuvan lasten liikunnallisiin leikkeihin an-

tautuvasta äidistä – ei esimerkiksi lastenhoitorutiineja ja arkea ensisijaisesti pyörittä-

västä äidistä. 

Luvussa 5 analyysin kohteena oleva elämäntyylillisiä valintoja käsittelevä puhe si-

sältää viittauksia niin hyvän vanhemmuuden diskurssiin, äitiysdiskurssiin kuin ura-

diskurssiin. Kiinnostavaa on erityisesti, miten elämäntyylilliseen puheeseen on mah-

dollista nivoa uraan liittyviä merkityksiä ja sisältöjä. Ymmärrys urasta ei ajassamme 
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välttämättä palaudu pelkästään yksilön etenemisen strategioihin työelämän hierarki-

oissa: tämän ajan uranäkemykseen voidaan periaatteessa sisällyttää myös työhön liit-

tymättömiä yksityiselämän aineksia, joista esimerkkinä mainittakoon osallistuminen 

sosiaalisiin verkostoihin tai vaikkapa jonkin tietyn lajin kuten golfin tai tenniksen har-

rastamisen vapaa-ajalla. Tosin tämä tutkimus ei tuo esiin liikuntakuvioita, jotka esi-

tettäisiin yksiselitteisesti omaan ammattiin tai työkulttuuriin sisältyviksi.  

Elämäntyylillisten valintojen perusteleminen näyttää siis saavan käyttövoimansa 

toisiin yleisempiin diskursseihin kiinnittyvien merkitysulottuvuuksien ja niiden kom-

binaatioiden kautta. Vanhemmuuden kontekstissa tämä puhe nostaa näkyviin toisis-

taan hienojakoisesti erottuvia diskursiivisia merkitysulottuvuuksia, joita on mahdol-

lista tulkita myös elämäntyylillisiin preferensseihin liittyvinä erontekoina. Esimerkiksi 

puheessa lasten ja perheen ehdoilla tehtävistä kulutuksellisista valinnoista käytetään 

limittäin ja lomittain hyvän vanhemmuuden diskurssia ja äitiysdiskurssia. Laajasti aja-

tellen, hyvän vanhemmuuden diskurssi ja/tai äitiysdiskurssi määrittävät konteksti-

sidonnaisesti lähes kaikkea ”elämäntyylillistä” valintapuhetta, jonka läpileikkaavaksi 

dimensioksi kuvautuu lasten kunnioittaminen, lasten mielipiteiden huomioon otta-

minen ja lasten vahva asema perheessä.  

Vahvaksi elämäntyylillisiä valintoja puheessa määrittäväksi diskurssiksi ankkuroi-

tuu ”hyvä vanhemmuus”, ja sen sosiaalinen näkyvyys tietyissä puhekonteksteissa. 

Perheen imagoa tai jopa urastatusta näyttäisi olevan mahdollista kohentaa myös esi-

merkiksi aikuisten tilaisuuksissa hyvin käyttäytyvien lasten avulla. 

Lasten institutionaalisen kasvatukseen liittyviä tiedollisia taitoja ja kykyä tuodaan 

esiin äitiysdiskurssissa: Suomessa harvinaisen yksityisen erikoispäiväkodin valinnan 

perusteluissa äiti kuvastuu kasvatusalan asiantuntijuuspuheen hallitsevaksi, ja siten 

kyvykkääksi valitsemaan parhaan mahdollisen päivähoitomuodon lapselleen. Hyvän 

vanhemmuuden diskurssi kietoutuu silti äitiysdiskurssiin vanhempien yhteistä vas-

tuuta päivähoidon päätöksenteosta esiin tuovissa puheyhteyksissä.  

Tärkeäksi elämäntyylilliseksi valinnaksi puheessa merkityksellistyy myös edellä 

esitettyä konkreettisempi tapa ”siirtää” vanhempien arvostusten mukaisia elämänar-

voja lapsille. Hyvän vanhemmuuden diskurssia käytetään siten tässä varsin eri tavoin 

kuin lapsiperhearjen pyörittämistä koskevassa puheessa ja hyvän vanhemmuuden 

diskurssia käytetään elämäntyylillisissä konteksteissa täysin eri lähtökohdista. Puhe 

painottuu lasten sosiaalistamiseen sivistyneiksi, erilaisissa kulttuurisissa ympäris-

töissä, matkoilla ja aikuiskeskeisissä tilaisuuksissa pärjääviksi ihmisiksi, jolloin hyvä 

vanhemmuus tarkentuu puheessa sivistystä korostavien käytäntöjen ja lasten mal-

lioppimisen mahdollistamiseksi. Vanhemmuusdiskurssissa perheen sosiaalisten ver-

kostojen tarjoamat käyttäytymistapojen oppimisen areenat esitetään merkittäviksi, ja 
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hyvä vanhemmuus määrittyy lapsen kehitystä rikastuttavien sosiaalisten suhteiden 

auttamisena ja ylläpitämisenä. Puheen logiikasta päätellen hyvän vanhemmuuden dis-

kurssin ja äitiysdiskurssin toisiinsa nivoutuminen tässä puhekontekstissa rakentaa yh-

denlaisen tämän ajan perhekulttuuri-ideaalin.  

Lasten mielipiteillä ja mieltymyksillä esitetään olevan merkitystä esimerkiksi per-

heen ruokaostostilanteissa, jolloin tavoiteltavaksi hyväksi vanhemmuudeksi merki-

tyksellistyy lasten kasvu aktiivisiksi ja itsenäisiksi kuluttajiksi. Sen sijaan kodin esteet-

tisiin esineisiin liittyvän kulutuksen selonteoissa äitiysdiskurssi otetaan käyttöön, ja 

mainitsemalla lasten ihastuksesta kertovia kommentteja vaivannäkö kodin tyylin ja 

esteettisyyden ylläpitoon kuvastuu lasten suuresti arvostamaksi. Täysin toisenlainen 

kodin ja perheyhteisyyden merkityksiä ilmaiseva puhe nivoutuu hedonistiseen ”arjen 

kotiluksuksen ideaan” (poreamme ja höyrysauna), ajatukseen siitä, että (jotkut) van-

hemmat voivat mahdollistaa tällaisen pikkulapsiarjen luksuksen. Perustelutapa ank-

kuroituu hyvän vanhemmuuden diskurssiin: siinä lasten hemmottelu ja ilo kiedotaan 

korostuneesti käsitykseen hyvästä vanhemmuudesta ja kodin tarjoamista hemmotte-

lutavoista. Tällaisen argumentoinnin voidaan nähdä kontrastoituvan yleiseen median 

ylläpitämään negatiiviseen pikkulapsiarki-puheeseen.  

Uradiskurssi nivoutuu äitiysdiskurssiin tietynlaisten elämäntyylierottelujen kon-

tekstissa, jossa lasten mielipiteet eivät poikkeuksellisesti kuvastu tärkeiksi. Tästä nä-

kökulmasta urakäsite sisältää myös työhön liittymättömiä ja yksityiselämään, esimer-

kiksi imagoon, liittyviä elementtejä laajennetun ura-ajattelun kontekstissa (ks. Iellat-

chitch ym. 2003; Känsälä 2012). Näiden diskurssien limittyminen toisiinsa on silti 

varsin heikko, ja tämä yhteys näyttäytyy vain sellaisten elämäntyylierottelujen kon-

tekstissa, joissa uran voidaan ajatella liittyvän elämäntyylillisten identifikaatioiden 

kautta äidin sosiaaliseen statukseen. Silti esimerkiksi sen ilmaiseminen, että lapsi ote-

taan mukaan työpaikan kokoukseen ja ylipäätään aikuiskeskeisiin tilaisuuksiin voita-

neen nähdä heikkoina viitteinä ura- ja äitiysdiskurssin elementtien kombinoinnista 

haastattelutilanteessa. Tästä esimerkkinä olen myös käyttänyt lasten merkkivaatepu-

hetta, jossa mahdollisesti äidin sosiaalinen urastatus tai yksinkertaisesti vain äidin las-

tenvaatemaku, vaatteiden laatu tai jokin muu tekijä näyttäisivät jäsentävän osin merk-

kivaatteiden valintaa puolustavaa puhetta.  

Mitään ehdottomia johtopäätöksiä tällaisen kulutuskäyttäytymisen perusteluista ei 

voida tehdä tämän aineiston perusteella. Lasten merkkivaatteisiin kuluttamisen argu-

mentointi on kuitenkin tulkittavissa äitiysdiskurssiin kiinnittyvänä, mikä ilmenee pu-

heessa myös esimerkiksi lapsesta hyvin huolehtivaksi äidiksi asemoitumisena. Lasten 

merkkivaatteisiin liitettävät selonteot rakentavat kuvaa hyvälaatuisista ja kestävistä 

vaatteista, jolloin näihin ominaisuuksiin viitaten merkkivaatteiden suosiminen 
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voidaan vakuuttavasti perustella. Selonteot merkkilastenvaatteiden suosimisesta no-

jaavat äitiysdiskurssin ”hyvän äidin” määritykseen. Selonteoissa äidille tarjoutuu kun-

niallinen paikka ilmentää sitä, miten tärkeitä lapset äidille ovat ja kuinka lapselle ker-

rotaan hankittavan yleensä vain parasta mahdollista ”laatua”.  

Merkkituotepuhe aktivoituu haastateltavilla myös tavallisten lastenvaatteiden ja -

tuotteiden suosimista korostavissa ilmaisuissa. Jännitteisessä äitiysdiskurssissa taval-

lisuuspuhe luo kulttuurisen erottelun lastenvaatepuhetapojen välille. Kulutuskriittisiä 

ja kasvatuksellisia merkityksiä tavallisuuspuheeseen liittämällä konstailematon kulut-

tamispuhe viittaa hyvän vanhemmuuden diskurssiin korostamalla vanhempien vas-

tuuta ja heidän antamaansa esimerkkiä siitä, millaisia kulutusmalleja lapsille tarjotaan, 

jolloin puhe on tulkittavissa jyrkäksi hienojakoisia elämäntyylillisiä merkityksiä ko-

rostavan kulutusasenteen vastustamiseksi. Haastateltavat selostavat tavallisuuspu-

heella hyviksi koettuja kulutuksellisia tapoja hyödyntämällä hyvän vanhemmuuden 

diskurssin merkityksiä sekä käyttämällä kulutuskriittisiä äitiysdiskurssin variaatioita.  

Menneeseen aikaan sijoittuvien kipupisteiden esiin nostamista erittelevässä lu-

vussa 6 haastateltavat käyttävät äitiysdiskurssin ja uradiskurssin tiettyjä osia ja yhdis-

tävät niitä toisiinsa. Sen sijaan hyvän vanhemmuuden diskurssi sukupuolineutraa-

liutta ilmentävänä diskurssina jää tässä puheessa käyttökelvottomaksi. Erityisesti nä-

kyväksi puheessa tehdään äitiyden ja uran yhdistämisen, usein ajassamme vaiettuja 

kipupisteitä, jolloin ne kuvautuvat toisaalta omaan persoonaan kiinnittyviksi ja toi-

saalta tiettyjen elämänvaiheiden normaliteetteihin kietoutuneiksi. 

Puhe menneessä ajassa erottuu tietyin osin muusta haastattelupuheesta. Analyy-

sissä tarkastellut puhe-esimerkit valaisevat erityyppisiä uran ja hyvän äitiyden kult-

tuuristen odotusten välisiä ristiriitatilanteita, joita ei voi ymmärtää ilman yksityiskoh-

taista kommentointia. Ensimmäiseksi nostan esiin kotiäitiyden ihanteen ja subjektii-

visen kotiäitiyskokemuksen välisen kamppailun. Siinä nivotaan toisiinsa äitiysdis-

kurssissa yleisesti käytettävä variaatio, käsitys hyvästä äitiydestä ja uradiskurssi, joiden 

yhteen sovittaminen luo puheen kipupisteen: ”ihana vauva-aika” kuvautuu näiden 

äitiysdiskurssissa merkityksellistyvien normatiivisten odotusten vastaisesti vaikeaksi 

ajaksi. Puhe luo särön vallitsevaan käsitykseen, jossa äiteihin kohdentuu odotuksia 

onnellisesta vauvan hoitamisesta kotona. Äitiysdiskurssiin viittaus ilmenee kodin 

määrittymisenä automaattisesti vauvan äidin parhaimmaksi ympäristöksi. Äitiysdis-

kurssiin suomalaisessa kulttuurissa kiinnittynyt vahva dikotomia uraäitiys–kotiäitiys 

saa sijaa myös korkeasti koulutetun äidin merkityksenannoissa. Näin näyttäisi olevan 

siitä huolimatta, että kotiäitiys mielletään usein naisen elämänkulkuun kuuluvaksi 

”vauvavaiheeksi” ennen työelämään palaamista. 
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Toisella tavoin naisten elämänkulun normeja ja sosiaalisia kelloja (naisten elämään 

liittyen) peilaa uradiskurssia hyödyntävä puhe uran rakentamisen aloituksen väärästä 

ajankohdasta. Siinä normatiiviseksi odotukseksi määrittyy (korkeasti koulutetun) rei-

lusti alle kolmekymppisenä valmistuminen hegemonisen uradiskurssin puitteissa. Se-

lonteossa perheellistymisen vuoksi ”liian vanhana valmistumisesta” yhdistellään pa-

loja äitiysdiskurssista uradiskurssissa merkityksellistyvään sukupuolisidonnaiseen 

uran ”oikea-aikaisen” aloittamisen problematiikkaan. Reflektointi uran aloittamisvai-

heen hankalaksi kokemisesta kiinnittyy normatiivisiin odotuksiin sopivasta äidiksi tu-

lemisen iästä ja elämänvaiheesta. Tällaiset merkityksenannot eivät oletettavasti esiin-

tyisi opiskeluaikana isiksi tulleiden puheessa, joskin naisvaltainen aineisto ei varmuu-

della kerro tästä mitään.  

Kolmanneksi ura- ja äitiysdiskurssin välinen jännite ja dilemma, joka ilmenee näi-

den diskurssien tiettyjen elementtien toisiinsa limittymisenä, konstruoi puheessa eri 

suuntiin vieviä yleisiä uraäitiyteen liitettäviä vaatimuksia ja odotuksia. Arkaluontei-

nen, lapsen kielteisiä tunnekokemuksia äitiysdiskurssin kautta kuvaava puhe törmää 

uradiskurssissa yleisesti kannateltaviin odotuksiin energian ja ajan panostamisesta 

urakehitykseen. Äitiysdiskurssin käyttö ja sen puitteissa äidin lapselle antaman ajan ja 

lapsen tarpeiden huomioimisen merkitykset ja niiden tiedostaminen tässä puheyhtey-

dessä näyttäisivät mahdollistuvan juuri lapsen oman kertomuksen selostamisen 

kautta.  

Neljänneksi työelämävalintojen reflektointi kiinnittyy erityiseen minän etäännyt-

tämisen keinoon. Kuviteltua toiseen aikakauteen kiinnittyvää kotiäitiysdiskurssia 

käyttämällä kotiäitiys nivotaan perheen yhdessäoloa korostavaan (familistiseen) pu-

hetapaan (vrt. Jallinoja (2000; 2006). Tällaisia äitiysdiskurssin variaatioita eritellen ja 

menneessä muodossa yhdistellen varhaisemmassa ajanjaksossa (esim. 1950-luvulla) 

kotiäitiyden selostetaan vastaavan myös koulutetulle naiselle sopivaksi katsottua ko-

tiäidin roolia ja perheenäitiin liitettäviä kulttuurisia odotuksia. Puhe tekee näkyväksi 

sen, kuinka nykyään uradiskurssissa viljeltävät odotukset uran luomisesta muotout-

tavat koulutettujen suomalaisnaisten reflektointeja ansiotyön ja äitiyden alueilla.  

Viidenneksi taitava eri diskurssien samanaikainen käyttäminen ja toisiinsa kieto-

minen määrittää urakielteisen työelämävalinnan perustelemista. Aikoinaan tehty ”ta-

vallisen työssä käynnin ratkaisu” perustellaan läsnäoloa lasten arjessa korostavan äi-

tiysdiskurssin variaatioon tukeutuen. Selonteot toteutumattomasta uralla etenemi-

sestä yhdistyvät äitiysdiskurssin puitteissa merkityksellistyvään syyllisyysvariaatioon, 

jossa maalaillaan kuviteltua tilannetta pyrkimyksenä hyvittää lapsille uraan panosta-

misen aiheuttama poissaolo epäeettisesti esimerkiksi lasten lahjomisen muodossa (ks. 

myös Nousiainen 2004). 
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7.3 Tutkimustulosten arviointi 

Tutkimustuloksia voidaan tulkita kolmen niitä jäsentävän kulttuurisen diskurssin ke-

hikossa: hyvä vanhemmuus, äitiys ja ura. Selostaessaan ja perustellessaan työtä, uraa 

ja perhettä koskevia valintojaan haastateltavat käyttävät näitä diskursseja tiheästi ja 

myös diskurssien eri merkitysulottuvuuksia toisiinsa kombinoiden. He käyttävät tiet-

tyä diskurssia toisessa puhekontekstissa sekä hyödyntävät ja siten tukeutuvat saman-

aikaisesti myös toisen diskurssin elementteihin. Joissakin haastatteluissa tietyt dis-

kurssit korostuvat muita enemmän, mutta aineistossa diskurssien toisiinsa nivomi-

nen ei ilmene samalla tavalla kaikissa haastatteluissa – yksi diskurssi voi kuvastua 

tietyssä puheyhteydessä hyvin vahvaksi ja vastaavasti toisessa hieman heikommaksi, 

puhumattakaan puhetilanteista, joissa useita diskursseja nivotaan perusteluissa yh-

teen. Ei myöskään voida täysin ohittaa sitä seikkaa, että samassakin puheyhteydessä 

ja jopa samassa virkkeessä käytetään useita diskursseja joko rinnakkain tai esimerkiksi 

limittäin ja lomittain, mikä on luonut omat tulkinnalliset haasteensa. 

Diskurssien sisältämien merkitysulottuvuuksien ja paikoin sisäisten ristiriitaisuuk-

sien sekä myös diskurssien välisten kiistojen ja kamppailujen näkyväksi tekemisen 

kautta voidaan arvioida myös tulosten yleistettävyyttä. Yleistettävyyttä on tässä syytä 

pohtia sen suhteen, kuinka kattavasti ja edustavasti kaikki mahdolliset työn ja per-

heen yhteen sovittamiseen liittyvät diskurssit tulevat analyysissä esille. On mietittävä, 

kertooko pelkistys kolmeen yhteisesti jaettuun diskurssiin lähinnä vain suppeasta 

korkeasti koulutettujen työssä käyvien perheellisten naisten (ja miesten) joukosta ja 

heidän jäsennystavoistaan. Vai voitaisiinko päätellä, että kiteytys kolmesta ydindis-

kurssista jäsentää erilaisina kombinaatioina myös yleisemmin niitä tapoja, joilla suo-

malaiset lapsiperheiden työssä käyvät vanhemmat erittelevät suhdettaan työhön, per-

heeseen ja niiden vuorovaikutteisuuteen omassa elämässään? Kertooko tutkimus 

myös yleisemmin jotakin suomalaisesta työn ja perheen vuorovaikutteisuutta merki-

tyksellistävästä diskurssien avaruudesta?  

Arvioisin, että juuri tutkimustulosten tulkinnassa hallitsevien kolmen diskurssin 

”taipuisa” käyttö ja yhdistely puoltavat ainakin osin tulosten yleistettävyyttä. Lisäksi 

tämä johtaa näkemään diskurssit tämän tutkimuksen raameissa tilanne- ja konteksti-

kohtaisesti muunneltaviksi. Siten nämä diskurssit eivät näytä olevan itseriittoisia, 

vaan näitä samoja kolmea diskurssia voidaan käyttää hyvinkin erilaisten asioiden pe-

rustelemisessa. Yleistettävyyden suuntaan viittaa käsittääkseni myös se, että diskurs-

sien kautta mahdollistuu itsensä esittäminen vaihtuvissa konteksteissa erilaisena ja 

myös ristiriitaisena subjektina. 
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Tulosten yleistettävyyden kysymystä on pohdittava useista eri näkökulmista. Eri-

tyisesti on arvioitava, miten korkeasti koulutettujen lisäksi toisenlaisen (koulu-

tus)taustan omaavien haastateltavien sisällyttäminen aineistoon olisi vaikuttanut tu-

loksiin. Määrittääkö koulutustausta merkittävästi niitä työn ja perheen suhteeseen lii-

tettäviä odotuksia ja sellaisia yleisiä käsityksiä, joita haastattelupuhe nostaa näkyviin? 

Jäävätkö jotkut puhetavat ja puhekontekstit pois juuri tästä tietyin kriteerein rajatusta 

aineistosta, mutta saattaisivat aktivoitua erilaisessa perheellisistä ja työssä käyvistä 

koostuvassa aineistossa? Oletan, että mikäli aineistoa olisi kerätty nykyistä huomat-

tavasti enemmän ja vaikka siinä olisi ollut tätä tutkimusta tasapuolisemmin molem-

mat sukupuolet edustettuina, esille olisivat tulleet samat kolme puhetta hallitsevaa 

diskurssia. Sen lisäksi olisi mahdollisesti löytynyt joitakin muita diskursseja, joita vain 

korkeasti koulutettuihin rajatusta ja enimmäkseen naisia sisältävästä aineistosta ei 

voitu tässä tutkimuksessa havaita. Haastateltavien lukumäärää (N=18, joista 14 on  

naisia) en itse pidä tulosten yleistettävyyttä horjuttavana, sillä haastateltavat tuottivat 

varsin monipolkuista, tiheää ja rikasta puhetta, mikä johti lukuisia puhetason jännit-

teitä sisältävän aineiston muotoutumiseen.  

Tutkimustulokset ovat johdettuja lähes täysin naishaastateltavien puheesta. Muu-

tamien mieshaastateltavien (N=4) mukana pitäminen aineistossa oli silti mielestäni 

paikallaan. Jos olisin poistanut nämä haastattelut, lingvistisiä faktoja (minä, me ja pas-

siivi) eli eroavuuksia miesten ja naisten perhearjen pyörittämisen puheessa ei olisi 

voitu lainkaan tunnistaa. Juuri tässä puhekontekstissa jännite vanhempien yhteisesti 

jakamien perhearjen vastuiden ja esimerkiksi lasten hoidon sukupuolisidonnaisen 

työnjaon välillä oli vahvimmin tunnistettavissa. - Entä mitä voidaan päätellä siitä, jos 

miesten lukumäärä olisikin ollut yhtä suuri kuin naisten? Nyt mukana olevien mies-

puolisten haastateltavien puheen nojalla ei ole vaikeaa esittää ajatusta siitä, että niin 

sanottu urapuhe olisi korostunut kenties muiden diskurssien kustannuksella ja siten 

uradiskurssin sisäinen koherenssi olisi saattanut olla suurempi. Myös tätä voitaneen 

varovasti arvioida juuri saman perhearjen pyörittämisen puheen perusteella. Siinä hy-

vän vanhemmuuden diskurssin ja äitiysdiskurssin käyttämisen paradoksi luo käsityk-

sen äiteihin liitettävästä ensisijaisen vanhemmuuden vastuun odotuksista (vrt. Vuori 

2001). Haastateltujen miesten puhe lapsiperhearjen kontekstissa sen sijaan kätkee ky-

symyksen vastuun ottamisesta, eli vastuupositio ei siinä pääse rakentumaan (passiivi-

muotoinen puhe).  

Myös aikaisempi tutkimus tukee oletustani siitä, että edellä mainitut kolme hallit-

sevaa diskurssia kertovat yleisemminkin siitä, millaisten kulttuuristen jäsennysten 

kautta lapsiperheiden äidit hahmottavat elämäänsä ja tekevät siinä valintojaan. 

Useissa suomalaisissa tutkimuksissa on saatu samanlaisia tuloksia esimerkiksi naisten 
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ensisijaisesta lastenhoitovastuusta ja yleisemmin työn ja perheen yhteen sovittamisen 

haasteellisuudesta (esim. Piensoho 2006; Tammelin 2009; Närvi 2014; Ojanen 2017). 

Muun muassa edellä mainittuihin tutkimuksiin ja myös tähän tutkimukseen viitaten 

voitaneen todeta, että samalla kun ansiotyön ja lastenhoidon yhteen sovittaminen on 

yksi keskeisimmistä ja polttavimmista yhteiskunnallisen keskustelun aiheista, lapsi-

perhearjen sujuvuuteen vaikuttavat seikat kuvautuvat pääosin äitiysdiskurssissa äidin 

vastuuta ilmentävin selonteoin.  

Suomalaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin paikantuvia diskurs-

sianalyyttisistä lähtökohdista tehtyjä työn ja perheen yhteen sovittamisen tutkimuksia 

on kuitenkin toistaiseksi tehty varsin vähän. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon Jaana 

Poikolaisen (2007, 95–114) verkkokeskusteluaineistoja hyödyntävä tutkimus. En näe 

aiheelliseksi vertailla tutkimukseni tuloksia tutkimuksiin, joissa kysymyksenasettelut, 

tavoitteet ja aineistot ovat olleet hyvin toisenlaisia, tai erilaisia kulttuurisia konteksteja 

peilaaviin tutkimuksiin. Aikaisemman tutkimuksen tulokset viittaavat kuitenkin sii-

hen suuntaan, että tutkimukseni tulokset ovat joiltakin osin laajemminkin yleistettä-

vissä. 

Toisaalta yleistettävyyspohdinnan ohella on tärkeää arvioida myös keskeisten löy-

dösten siirrettävyyttä (transferability). Tutkimustulosten siirrettävyys aineiston ulko-

puolisiin konteksteihin ja tilanteisiin kiinnittyy vahvasti aineiston tiheään ja yksityis-

kohtaisen kuvauksen sekä tarkkaan selontekoon analyysin tavoitteista ja sen toteut-

tamisesta. Lisäksi tarkoituksenmukainen otanta sekä johdonmukaisuus otannan ja 

tutkimustehtävän välillä lisää löydösten siirrettävyyden mahdollisuutta.(Jensen 2008.) 

Aineistoa ja aineiston keruuta en ole voinut tutkimuseettisistä syistä tehdä täysin lä-

pinäkyväksi, mutta analyysistrategiaani olen kuvannut seikkaperäisesti ja perustellut 

käyttämiäni analyyttisiä työvälineitä. 

Merkille pantavaa on, että aineistoni on kerätty ennen Tutkimuseettisen neuvot-

telukunnan ohjeiden julkistamista vuonna 2012. Näiden ohjeiden mukaan hyvään 

tieteelliseen käytäntöön kuuluu lukuisia pääperiaatteita, joita noudattamalla tieteelli-

nen tutkimus on eettisesti hyväksyttävää. Tutkimuksen eettisiä lähtökohtia olen ku-

vannut aineiston esittelyn yhteydessä. Eettisyyden lisäksi tutkimuksen luotettavuu-

den arviointi on ehdottoman tärkeä. Käsittääkseni koko tutkimuksen luotettavuus 

kohenee mahdollisimman seikkaperäisellä ja huolellisella kuvauksella tutkimuspro-

sessin eri vaiheista kuten aineiston keruusta, kysymysten muotoilun ja muuntumisen 

vaiheista ja analyysin tekotavoista. Tutkijan ennakko-olettamukset sekä sanavalinnat 

haastatteluissa on myös tärkeä tuoda esiin. Olen pyrkinyt osoittamaan ennakkokäsi-

tykseni koulutustaustan vaikutuksesta työ–perhe-suhteesta puhumiseen haastatte-

luissa sekä valitsemieni ilmaisutapojen mahdollisen vaikutuksen haastateltavien 
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sanavalintoihin ja ilmaisutapoihin. Haastattelijana olen omilla sanavalinnoillani ja ky-

symisen tavoillani luonut puheen fokuksen haastattelun eri vaiheissa, johon haasta-

teltava sitten joko tarttui tai ei tarttunut. Siksi olen paikoin nostanut näkyväksi myös 

oman osuuteni haastateltavien puheen ”tuottamisen” yhteyksissä. 

Aineiston valinnan kriteerit olen mielestäni avannut johdonmukaisesti ja tehtyjä 

rajauksia ja ratkaisuja perustellen. Analysoinnin tuloksia, ja niihin johtaneita omia 

päätelmäketjujani olen pyrkinyt tekemään näkyviksi. Yksinkertaisia keinoja ovat pu-

heotteissa esiintyvien sanojen ja ilmausten alleviivaukset, jotka myös ovat toimineet 

päättelyketjun punaisena lankana. Rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus niin tutkimuk-

sen teossa kuin tulosten analysoinnissa ja esittämisessä on tässä tutkimuksessa tar-

koittanut muun muassa haastattelujen numerointia sekä litterointien sivunumeroiden 

merkitsemistä (jolloin lukija pystyy päättelemään onko tietty katkelma poimittu haas-

tattelun alusta vai lopusta). Olen pyrkinyt tekemään huolellisesti lähdeviittaukset sekä 

tekstin sisällä että lähdeluettelossa. 

Arvioin joitakin erityisiä analyysituloksia seuraavassa. Hämmentävänä tuloksena 

pidän sitä, että sukupuolten välinen tasa-arvopuhe lapsiperhe-elämän pyörittämisen 

kontekstissa tai muissa konteksteissa ei nouse esiin. Vaietaanko haastattelupuheessa 

mahdollisesta sukupuolten epätasaisesta vastuunjaosta? Mielletäänkö sukupuolten 

välinen tasa-arvo Suomessa siinä määrin itsestään selväksi arvoksi, että sitä ei voida 

haastattelutilanteessa kyseenalaistaa? Tähän viittaisi Anne Maria Hollin (2003, 17–

19) esittämä näkemys, jonka mukaan tasa-arvo on miellettävissä toteutuneeksi tosi-

asiaksi Suomessa ja on siksi myös tulkittavissa olennaiseksi osaksi suomalaista it-

seymmärrystä. Vai voidaanko vaikeneminen jäljittää aineiston rajaukseen osin liitty-

väksi? Saattaisihan olla kiusallista tulla ymmärretyksi epätasa-arvoisessa perhetilan-

teessa eläväksi korkeakoulutetuksi, varsinkin jos työstatus on sama kuin puolisolla. 

Toisaalta puhe puolisoiden toistensa tukemisesta työn ja perhearjen pyörityksessä 

aktivoitui haastattelupuheessa jossain määrin, vaikka pääosin tämä puhe jäsentyi ”tii-

mityöpuheeksi”, jossa tiimi etukäteen sopii yhdessä vastuiden jaon tulevalle päivälle 

tai viikolle.  

Sen sijaan reflektoiva puhe parisuhteen merkityksestä työn ja perheen yhteenso-

vittamisessa ei haastatteluissa aktivoitunut, ja myös parisuhde kuvautuu pragmaatti-

sesti perhevelvollisuuksien jakautumisen selonteoissa. Puolisoiden välinen suhde tu-

lee vain hyvin heikosti näkyviin haastattelupuheessa, mitä pidän valitettavana. Toi-

saalta parisuhteen puntarointi ja sen merkityksellistäminen työn ja perheen yhteen-

sovittamisen puitteissa on siinä määrin yksityinen aihe, että sitä ei välttämättä haluta 

avata haastattelun kaltaisessa tilanteessa. Parisuhde on mielestäni tärkeä ulottuvuus, 

joka tutkimuksessani jää hyvin niukasti analysoiduksi. Näkökulma siitä, miten 
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äitiyskokemuksia jäsennetään parisuhteen kontekstissa, ja miten parisuhde peilautuu 

naisten työ/perhesuhteessa olisi ollut tärkeä. Näkökulma tosin olisi edellyttänyt mah-

dollisesti syvähaastatteluja. 

Aikatauluista irtautuvan vapaa-ajan kuvaukset jäävät puheessa vähäisiksi, ja lä-

hinnä viikonloppujen viettämisen kontekstissa näin määrittyvä vapaa-aika nostetaan 

puheenaiheeksi. Juuri puhe lapsiperheen rutiineista ja aikapaineista luo vaikutelman 

vähäisestä ”yksilöllisestä” vapaa-ajasta tai omasta ajasta tiettyyn ruuhkautuneeseen 

elämänvaiheeseen ja -tilanteeseen kiinnittyvänä, kun pikkulapsiarjen vaatimukset ja 

vastuut ruuhkauttavat elämää. Yhtäältä ”hyvän vanhemman” positio voi karsia pu-

heesta pois yksilöllisten vapaa-ajan intressien ”hehkuttamisen” haastattelutilanteessa.  

Toisaalta tulosten arvioinnissa on otettava huomioon, että juuri perheelliset, joiden 

lapset ovat pieniä, saattavat kokea jo perusarkensa niin ”täydeksi”, että yksilöllisen 

vapaa-ajan ja siihen kietoutuvien elämäntyylillisten aspektien pohdinta ulosrajautuu 

jo sen vuoksi haastattelupuheesta.  

Käyttämäni rajattu aineisto ei paljasta kaikkia mahdollisia näkökulmia tarkastelun 

kohteena olevasta problematiikasta. Mielenkiintoni saatujen tutkimustulosten arvi-

oinnissa suuntautuukin tästä eteenpäin lähinnä niihin tuloksiin, joiden katson tuovan 

ainakin jossain määrin uudenlaisia jäsennyksiä työn ja perheen yhteen sovittamisen 

yhteiskuntatieteelliseen ja sosiologiseen tutkimukseen. Tutkimuksellisesti mielenkiin-

toista ja uutta tuloksissa ovat ne puhetavat, jotka viittaavat hegemonisen uradiskurs-

sin käyttämisen ”pakottavuuteen”: suhde uraan näyttää edellyttävän selityksiä ja pe-

rusteluja ainakin akateemisesti kouluttautuneilla silloin, kun uran asemesta korostet-

tiin perheeseen liittyviä arvostuksia ja tavoitteita. Kuitenkaan tällaisten uraodotusten 

ja -paineiden ei voida olettaa toistuvan samoin merkityksin vähän koulutettujen nais-

ten puheessa. 

Uradiskurssin tarkasteleminen puhujan sosioekonomiseen statukseen ja elämän-

tyylillisiin preferensseihin kiinnittyvänä diskurssina olisi ollut kiinnostavaa. Tällaiseen 

tarkasteluun aineiston elämäntyylillisyyttä ilmentävä puhe ei mielestäni tarjoa riittä-

vän vahvoja perusteita. Puhujat itse näyttivät nimittäin lähinnä välttelevän tämän-

suuntaisten mahdollisten kytkösten esiin tulemista haastattelutilanteessa. 

Silti uran käsitteen venyttäminen tavalla, jossa uran ajatellaan sisältävän myös 

perhe-elämään ja perheen sosiaalisiin suhteisiin liittyviä arvostuksia ja merkityksiä on 

mielestäni tämän aihealueen sosiologisen tutkimuksen kannalta huomionarvoinen. 

Tilan antaminen puhevariaatioiden moninaisuudelle tuli liittäneeksi uudenlaisia 

”muun elämän” ulottuvuuksia tämän tutkimuksen työn ja perheen yhteen sovitta-

mispuheeseen, mutta myös niiden erillään pitämiseen haastattelutilanteessa. Varsin-

kin puhevariaatiot, joissa työn ja perheen elämänalueiden rajojen, rajapintojen ja 
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yhteyksien venyttäminen saatiin eri tavoin näkyväksi, tuotti yllättäviä ja uudenlaisia 

jäsennyksiä. Näen mahdollisuuksia näiden tulosten ja tulokulmien hyödyntämiseen 

ja edelleen kehittämisen myös aihepiiriä tarkastelevissa uusissa tutkimuksissa.  

Tällaisissa puhetavoissa havaitaan paikoin myös työelämän erottaminen ajatuksel-

lisesti muun elämän ulottuvuuksista. Paitsi että vanhempi/äiti–lapsi-suhde merkityk-

sellistettiin ”muuksi elämäksi”, irrotettiin myös työn, uran ja lapsiperhe-elämän muo-

dostama kokonaisuus suomalaiseen kulttuuriympäristöön usein liitetystä ”hieman 

ankeasta ja harmaasta” pikkulapsiperhearjen kontekstista. Sosiologisesti kiinnostavaa 

antia ovat mielestäni moninaiset ja yllättävät lapsista puhumisen tavat, joissa heijas-

tuu paikoin myös lasten ”valmistaminen” aikuiselämää varten. Kiinnostavana tutki-

mustuloksena pidän ylipäätään sitä, kuinka eri tavoin lasten asema ja kunnioitus sekä 

lasten mielipiteet nousivat keskiöön elämäntyylillisten vanhemmuusvalintojen puhe-

konteksteissa ja tietyiltä osin muissakin temaattisissa puheyhteyksissä. Vahva sitou-

tuneisuus hyvään äitiyteen ilmentää myös etenkin äitiyden muuttumista ajassamme 

aiempaa velvoittavammaksi.  

Äitiydestä iloitseminen nostettiin esiin epäsuorasti myös työ-perhesuhteen kon-

tekstissa. Ura- ja työelämädiskurssin ja äitiysdiskurssien palasia yhdisteltiin toisiinsa 

erityisesti lasten leikkeihin arjessa täysillä antautuvan äidin positiossa. Toisaalta pik-

kulapsiperhearjessa nauttimista ja iloitsemista merkityksellistämällä vanhempi/äiti–

lapsi-suhdetta korostettiin myös uraäidin position ulkopuolelta. Perheyhteisyyden 

vaaliminen ja ylläpitäminen tehtiin myös näkyväksi toisesta kulmasta, äitiysdiskurssia 

venyttäen sen uudentyyppisten merkitysulottuvuuksien kautta: kodin estetiikkaan 

liittyviä merkityksiä korostamalla. Kodin esteettisyyden merkityksen (tai merkitykset-

tömyyden) korostaminen lasten kokemuksena ja heidän kannaltaan tärkeänä asiana 

on mielestäni kiinnostava modernin äitiysdiskurssin ulottuvuus sekä yllättävä analyy-

situlos. Hyvä äiti näyttäisi tässä variaatiossa kuvastuvan paitsi lapsistaan huolehti-

vaksi, myös kodin visuaalisista yksityiskohdista huolehtivaksi. Huomion arvoista on, 

että suora yhteys uradiskurssiin ei tässä puhevariaatiossa tullut näkyväksi. Toisaalta 

ura- ja työelämädiskurssi nivottiin epäsuorasti äitiysdiskurssiin esimerkiksi ilmaista-

essa, että äidille on tärkeää ottaa lapsi mukaan työpaikalle.  

Sen sijaan hyvän vanhemmuuden diskurssi hallitsi puhetta vanhempien sitoutu-

misesta lasten kulttuuriseen sosiaalistamiseen sekä perheen sisäisesti kodin ympäris-

tössä että vanhemmuuden julkisiin representaatioihin liittyen. Puheessa vanhemmat 

asemoitiin malliesimerkeiksi lasten käyttäytymistapojen oppimisen prosessissa.  

Yhteiskunnallisesti tutkimus nostaa esiin mielestäni monia tärkeitä näkökohtia. 

Erilaiset subjektiivisesti koetut esteet, rajoitukset ja henkilökohtaiseen elämään kie-

toutuvat tekijät, ja myös muut kuin perhetekijät, tulevat esiin perusteluissa toimia 
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työelämässä vastoin koulutustaustan asettamia urakehitysodotuksia. Toinen hieman 

yllättävä tulos liittyy tiettyyn marginaaliseen päiväkodin valintaan: lapsia ja lasten tu-

levaisuutta koskevaksi tärkeäksi valinnaksi esitettiin muun muassa erikoispäiväkodin 

valinta (kahdessa haastattelussa), jota äitiysdiskurssi määritti vahvasti. Valinta on vain 

harvoille mahdollinen. – Tavallisen kunnallisen päiväkodin valintaa ei yksikään haas-

tateltava perustellut huolellisesti harkituksi. 

7.4 Jatkotutkimuksen aiheita 

Tutkimus herättää esiin monenlaisia jatkotutkimusideoita. Siinä havaitut puhevariaa-

tiot ja niiden tulkinta kolmen diskurssin kehyksessä puhuvat sen puolesta, että työ–

perhe-dikotomia on hyvä eritellä ja purkaa analyyttisesti ja yksityiskohtaisesti ja ke-

hittää myös uudenlaisia kysymyksenasetteluja jatkotutkimuksissa.  

Tärkeää olisi mielestäni kysyä, miten vahvasti puhe lapsiperhearkeen kulkeutu-

neesta, tässä tutkimuksessa vahvasti esiin nousseesta käytännöstä (lasten harrastus-

kuljetukset, mukana kulkeminen lasten urheiluharrastuksissa) heijastelee laajemmin 

ja yleisemmin uudenlaista tapaa jäsentää ja merkityksellistää työn ja vanhemmuuden 

vuorovaikutteisuutta ajassamme. Tämä vaatisi juuri tästä näkökulmasta tarkennetta-

vaa tutkimusta. 

Toisaalta esimerkiksi uran luomisen uudentyyppisiä kudelmia ja väyliä, perheen ja 

elämäntyylillisten valintojen yhteyksiä ja erillisyyksiä tarkasteleva tutkimus saattaisi 

tuoda esiin paljonkin sellaista, jota tämä tutkimus ei tavoittanut. Jatkotutkimuksessa 

voitaisiin myös kysyä, miten puheessa nivotaan digiaika, uudet teknologiset arkeen ja 

työhön liittyvät innovaatiot sekä sosiaalinen media työn ja perheen väliseen suhtee-

seen tai miten uusi sukupolvi nivoo haastattelupuheessa muuttuvan työelämän ja 

epävarman tulevaisuuden ilmapiirissä yhteen työn ja vanhemmuuden? 

Eeva Jokinen (2005, 34–38) kutsuu 2000-luvun puolivälin aikoihin haastattelemi-

aan 30–40-vuotiaita miehiä ja naisia laman ja tasa-arvon sukupolveksi viittaamalla 

muun muassa tutkimuksessa kuvattuihin työelämän muutoksiin (mt., 70–78). Olisi 

houkuttelevaa tulkita myös tämän tutkimuksen haastateltavat 1990-luvun lamasta 

jossain määrin ”kärsineeksi” sukupolveksi: paine pärjäämiseen ja oman paikan löytä-

miseen työelämässä on havaittavissa myös näissä haastatteluissa. Toisaalta Jokisen 

tutkimuksesta erottuen arvokonservatiivisuus ja perinteiset perhearvot ilmenevät 

paikoin tämän tutkimuksen lasten vallitsevaan yhteiskuntaan sosiaalistamisen puhe-

tavoista. Viittaisiko tämä siihen, että osin laman seurauksena kasvoi sukupolvi, joka 
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arvostaa työn ja perheen alueilla kunnollisia elämäntapoja, vakituista työsuhdetta ja 

perinteisiä perhearvoja ja panostaa lapsiinsa ennennäkemättömällä tavalla?  

Jatkotutkimuksessa voitaisiin myös kysyä, ovatko lapsiin liittyvät merkitykset, 

jotka tämä tutkimus nosti voimakkaasti esiin, tunnistettavissa ”milleniaalien” pu-

heesta. Ovatko ihmisten ja eri ryhmien elämänpiirit ja -tavoitteet erilaistumassa ja 

erkanemassa toisistaan ja voidaanko havaita perinteisen ydinperheen merkityksen 

muuttumista? Ylipäätään se, kuinka työelämän muuttuminen viime vuosikymmenien 

aikana on vaikuttanut ja vaikuttaa tulevaisuudessa urakäsitteeseen ja uraan liitettäviin 

merkityksiin, jää tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa suhteellisen vähän käsitel-

lyksi kysymykseksi (ks. Savickas, M.L. 2000, 53–68).  

Jatkotutkimusidea voisi ottaa lähtökohdakseen esimerkiksi paljon puhutun nega-

tiivisen mediapuheen, jossa saatetaan korostaa vanhempana ”epäonnistumisen” ikä-

viä seurauksia lapsen elämälle. Tässä käsillä olevassa tutkimuksessa pyritään asemoi-

tumaan vanhemmuudessa ja äitiydessä enimmäkseen onnistujina ja hyvin pärjäävinä. 

Puhe menneestä ajasta menneessä muodossa nosti esiin, kuinka hankalaa ja mahdo-

tonta työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmista ja vaikeiksi koetuista kokemuk-

sista on puhua nykytilanteessa. Muutamat analysoidut yksittäistapaukset ja niissä nä-

kyviksi tulleet kipukohdat voitaisiin muuntaa tutkimuskysymyksiksi tai -teemoiksi, 

jolloin fokus olisikin ajankohtaisissa sekä isien että äitien kokemuksissa tässä ja nyt.  

Kiinnostavaa olisi valita tutkimusaineisto, jossa haastateltavien lapset ovat teini-

ikäisiä, jolloin haastateltavilla on pitkäaikainen suhde lapsiinsa. Maailman onnellisim-

pien ihmisten maassa Suomessa esimerkiksi lasten käytöshäiriöt, nuorten kasvavat 

mielenterveysongelmat, lisääntyneet huumekuolemat ja poikien syrjäytyminen ovat 

olleet viime aikoina esillä perhepoliittisessa keskustelussa. Tällainen tutkimus vaatisi 

huolellisesti harkittuja eettisiä lähtökohtia ja tutkijalta huomattavaa sensitiivisyyttä 

haastattelutilanteessa. Näen kiinnostavaksi lähtökohdaksi myös kulttuurisen frag-

mentoitumisen ja ihmisten elämänpiirien pirstoutumisen – yksilöiden ja ehkä myös 

perheiden kiinnittymisen yhä enemmän toisistaan erillisiin ja erilaistuviin intressiryh-

miin ja yhteisöihin.  
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LIITE 1: KESKEISET HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Taustatiedot (ikä, siviilisääty, koulutus, valmistumisvuosi, ammatti, työ, lasten lu-

kumäärä ja ikä, asuinpaikka ja -muoto) 

1. Mitä työtä teet? 

2. Millainen on työhistoriasi, kuinka päädyit nykyiseen työhösi? 

3. Oletko tyytyväinen nykyiseen työhösi ja mitä työ sinulle merkitsee? 

4. Millaisia suunnitelmia tulevaisuuden työhösi liittyy, miten haluat edetä työs-

säsi? 

5. Millaista on arkesi, lähinnä miten vietät tavallista arki-iltaa?  

6. Mitkä tekijät ja olosuhteet vaikuttavat arkeesi? 

7. Miten vietät viikonloppuja?  

8. Mitä kulutus merkitsee sinulle vanhempana? 

9. Millaiset kuluttamiseen liittyvät arvot ja tavoitteet ovat tärkeitä sinulle ja per-

heellesi? 
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LIITE 2: KESKEISET LITTEROINTIMERKINNÄT 

tauot puheenvuorojen välissä ja sisällä (…) 

merkintä lauseen lopussa . (…) kun lause jää kesken tai epäselväksi 

painotukset kursiivilla ja erityisen voimakas painotus lihavoinnilla 

kesken jäänyt lause silloin, kun lause loppuu ja jatkuu . (eli piste)  

keskeytykset puheessa hakasuluilla  

kun puhekatkelmasta on irrotettu jokin aikaisempi osuus --- ennen lausetta tai kun 

katkelmaa ei esitetä kokonaisuudessaan vaan lopetetaan kesken 

naurahdukset (nauraa) tai (naurahtaa) ja voimakas nauru kaksoissulkeissa (( )) 

alleviivaukset viittaavat tutkijan analysoinnissa painottamiin sanoihin lauseisiin ja 

virkkeisiin 
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